
 

                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                    Ως προς την δημοσίευση της πρόσκλησης 

σε ημερήσια εφημερίδα, από το λανθασμένο: 

«..σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα των 

Αθηνών…», στο ορθό: «…σε μία (1) ημερήσια 

εφημερίδα του Πειραιά...». 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 42 έως 46  του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), 

β) της περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄) του ν. 2190/1994 «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄28), 

γ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ.318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74), 

δ) της περ. ιη της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), 

    ε) των άρθρων 75 έως 80 και 108 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ   

 
 
 
Αγ. Ιωάννης Ρέντη,  
25 Ιανουαρίου 2021   
Αριθ. Πρωτ: 1035 

Ταχ. Δ/νση: 
Πληροφορίες:  
E-mail:  
 

Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης ,Τ.Κ.:18233 
Μ. Λάβδα, Ειρ. Διακογεωργίου 

hr@migration.gov.gr  
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 

   στ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4), 

ζ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255), 

 

 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 49/23.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Παράταση της ισχύος 

της αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ”Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 

στο Δημόσιο Τομέα”» (Α' 213), 

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./177/35597/7.12.2017 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 

του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280) και την από 

14.12.2017 Ορθή Επανάληψη αυτής «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης 

προσωπικού στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής», 

4. Το υπό στοιχεία 2/40184/ΔΠΓΚ/14.10.2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για 

την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 2/344/ΔΠΓΚ/07-01-2021 νεότερο 

έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη χορήγηση βεβαίωσης πιστώσεων για 

τους προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2020 και 2021, 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες υποστήριξης και επικουρίας του έργου του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, με κάλυψη των δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) προβλεπόμενων 

οργανικών θέσεων δικηγόρων (ΠΕ)  με έμμισθη εντολή, δυνάμει της παραγράφου 8 του 

άρθρου 52 του π.δ.106/2020 (Α΄255).  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ 

 

1. Την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, στην έδρα του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επί της Λεωφόρου Θηβών 196-198 (Δήμος Νίκαιας- 

Αγίου Ιωάννη Ρέντη), κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 

4194/2013 (Α΄ 208). 

 

2. Εκ των ανωτέρω δύο (2) δικηγόρων: 

α) Ο ένας θα πρέπει να είναι δικηγόρος, τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις, μέλος ενός από τους 

Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, να έχει ειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

εξαετή (6) τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις 

από την εγγραφή του στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο 

τουλάχιστον ενός (1) έτους 

β) Ο δεύτερος θα πρέπει να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος ενός από τους Δικηγορικούς 

Συλλόγους της Χώρας και να έχει δωδεκαετή (12) τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική 

ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις από την εγγραφή του στον οικείο δικηγορικό σύλλογο 

και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
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γ) Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τις δύο (2) κενές θέσεις, εκ των τεσσάρων 

(4) που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 52  του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255). 

 

 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

1. Το αντικείμενο απασχόλησης των ως άνω δύο (2) δικηγόρων συνίσταται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά: 

Στον κατάρτιση και στον έλεγχο συμβάσεων, στη σύνταξη ενημερωτικών γνωμοδοτικών 

σημειωμάτων, στην παρακολούθηση του ισχύοντος εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού 

πλαισίου στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην 

επεξεργασία νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου, στην 

κατάρτιση νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία με 

τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, στην εφαρμογή και ενσωμάτωση Οδηγιών και 

άλλων ευρωπαϊκών κειμένων, στην επεξεργασία και τον νομικό έλεγχο των συμβάσεων, που 

συνάπτει το Υπουργείο με τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για 

την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, στην επεξεργασία των συμβάσεων 

μίσθωσης ακινήτων ανάμεσα στο Υπουργείο και τρίτους ή των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης 

ακινήτων στο Υπουργείο, στον σχεδιασμό έργων του δημοσίου τομέα σε σχέση με έργα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου και αναζήτησης κατάλληλου μέσου χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκά 

εργαλεία χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ κ.λπ.). Το αντικείμενο απασχόλησης των ως άνω δύο (2) 

δικηγόρων θα εκτείνεται στην παροχή πάσης φύσεως δικηγορικών και νομικών υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις ανάγκες  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

2. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου, ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη, 

κατατάσσονται στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μισθολογικά κλιμάκια και 

παραμένουν σε αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, με εξαίρεση την προαγωγή του 

παρ΄ Εφέταις δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, και  ασφαλίζονται στον οικείο τους φορέα, σύμφωνα 

με την εκάστοτε νομοθεσία. 

 

3. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν 

προκειμένω από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. 

 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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1. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

νομίμως απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για 

λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 45 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208). 

3. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική 

συμπαράσταση. 

4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της Χώρας ή αναγνωρισμένου 

ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής. 

5. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. 

6. Για την πλήρωση της πρώτης εκ των δύο θέσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση 

στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού 

μεταπτυχιακού τίτλου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της Χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου 

μεταπτυχιακού τίτλου Σχολής της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, 

εξαετή (6) τουλάχιστον εργασιακή - επαγγελματική εμπειρία και συστηματική ενασχόληση με 

νομικές εν γένει υποθέσεις και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον ενός (1) 

έτους. Για την πλήρωση της δεύτερης εκ των δύο θέσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 

δωδεκαετή (12) τουλάχιστον εργασιακή - επαγγελματική εμπειρία και συστηματική ενασχόληση 

με νομικές εν γένει υποθέσεις και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών. Η εργασιακή – επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως 

λίστα γραμματίων προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμβάσεις 

παροχής νομικών υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεις, κ.ο.κ. 

7. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά. 

8. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση που 

κατέχουν, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα 

σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που 

προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν 

να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν 

υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή (περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013). 

9. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).  

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τόσο κατά τον χρόνο λήξης 
της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης (περ. η’ της 
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013).  
 

Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει είτε να αποστείλουν αίτηση με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, 
στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ  (Λεωφ. Θηβών 196-198 (Δήμος Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη, Τ.Κ.: 182 33) είτε να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην 
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ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@migration.gov.gr, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα κάτωθι 
δικαιολογητικά, με την ένδειξη, αντιστοίχως, στον συστημένο φάκελο ή στον τίτλο του 
ηλεκτρονικού μηνύματος: «Για τη διαδικασία επιλογής δύο Δικηγόρων στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου».  
Η προθεσμία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών αρχίζει την επομένη της 
δημοσίευσης της παρούσας σε μία (1) ημερήσια Εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του 
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών. Σε περίπτωση που η υποψηφιότητα αποσταλεί ηλεκτρονικά, τότε θα πρέπει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά να είναι ευκρινώς σκαναρισμένα σε αρχεία τύπου pdf, jpg ή tif. Για την 
ενημέρωση της προθεσμίας έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα γίνει επιπλέον ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://migration.gov.gr/). 
2. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης επί του φακέλου και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που 

αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής 

που φέρει το ηλεκτρονικό μήνυμα του υποψηφίου. 

3. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 

75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις. 

4. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται απαραιτήτως τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Ευκρινές σαρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναφέρονται ο 

αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, 

β) Υπεύθυνη δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 

«Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα, σύμφωνα με το 

οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: 1) Έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά του 

δικαιώματα. 2) Έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία 

σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για 

κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, 

για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, 

δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 

του Συντάγματος, προεδρικό διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό. 3) Τελεί σε στερητική ή 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση. 4) Έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά ή έχει απολυθεί από θέση 

δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής 

της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 

σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την 

απόλυση», 

γ) Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης, 

δ) Ευκρινή σαρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, 

ε) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής 

του υποψηφίου ως μέλους, η ιδιότητά του ως δικηγόρου τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις και παρ’ 

mailto:jobs@migration.gov.gr
https://migration.gov.gr/
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Αρείω Πάγω για κάθε θέση αντιστοίχως, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη 

έμμισθη θέση, 

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή 

συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν 

λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα,  

 

ζ) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 

4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα 

δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θα παραιτηθούν 

από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου 

ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 «Τροποποίηση του Κώδικα των 

Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149). 

Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση 

του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση 

τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις να αναλαμβάνουν περιοδική αμοιβή.  

η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Επισημαίνεται ότι το Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου αναζητάται αυτεπαγγέλτως από το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.  

 

5. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

συμμετοχής. Εάν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η 

αίτησή του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή 

συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων. 

6. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της παρούσας προκήρυξης. 

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

1. Αρμόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων ως προς τις 

απαιτήσεις και τα προσόντα τους προς πλήρωση των θέσεων είναι πενταμελής Επιτροπή, όπως 

αυτή προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208). 

2. Ο έλεγχος των προσόντων των υποψηφίων διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία 

εξετάζει τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, την πλήρωση των τιθέμενων κριτηρίων 

και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε έναν (1) μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική 

συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 

3. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 

επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η 

επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή 

του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής 
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των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των 

αιτήσεων.  

 

 

 

 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Κατά τη διάρκεια της ατομικής συνέντευξης η επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία της προσωπικότητας 

των υποψηφίων που δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκρισή τους στο αντικείμενο 

απασχόλησης. 

 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΠΕΙΡΑ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

2.1. Για την πρώτη θέση απαιτείται ειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαετής (6) 

τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις και 

προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η ειδίκευση στο δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου Νομικού 

Τμήματος Νομικής Σχολής της Χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου μεταπτυχιακού τίτλου Σχολής 

της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.  

2.2. Για τη δεύτερη θέση απαιτείται δωδεκαετής (12) τουλάχιστον συστηματική επαγγελματική 

ενασχόληση με νομικές εν γένει υποθέσεις και προηγούμενη απασχόληση στο Δημόσιο 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών.  

2.3. Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως αποφάσεις, δικόγραφα, 

υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κ.ο.κ. 

2.4. Προηγούμενη συναφής απασχόληση στο Δημόσιο αποδεικνύεται με επίσημη βεβαίωση του 

σχετικού φορέα στην οποία αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα, καθώς και το αντικείμενο 

απασχόλησης του υποψηφίου. 

2.5. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: Πιστοποιημένη Άριστη Γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής ή της 

γαλλικής γλώσσας ή τουλάχιστον Καλή Γνώση των δύο (2) ξένων γλωσσών, η μία εκ των οποίων 

να είναι η αγγλική. Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση τον κατάλογο 

πιστοποιητικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), ενώ δεν 

απαιτείται η απόδειξη της ξένης γλώσσας, όταν οι σχετικοί τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο 

εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

 

3. Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων καθορίζονται ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

 1η ΘΕΣΗ 2η ΘΕΣΗ 

Προσωπικότητα υποψηφίου 20% 20% 
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Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

40% - 

Προηγούμενη εμπειρία στο Δημόσιο 15% 20% 

Γενική επαγγελματική εμπειρία 15% 50% 

Γνώση ξένων γλωσσών 10% 10% 

 

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει 

συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

5. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και τους καλεί σε 

ατομική συνέντευξη. Μέσα σε έναν (1) μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη 

εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 

 

6. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων 

που προκηρύσσονται με την παρούσα. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οφείλει μέσα σε 

έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής να προσλάβει τους επιτυχόντες 

και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάληψη της υπηρεσίας τους. 

7. Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύεται με επιμέλεια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε 

μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά 

προτίμηση, ημερήσια.  

 

Η παρούσα προκήρυξη: (α) να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, (β) 

να τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στα καταστήματα 

αυτού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς και δια της 

Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, 

αντίστοιχα, (γ) να δημοσιευθεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μια (1) 

ημερήσια εφημερίδα του Πειραιά και (δ) να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον πίνακα 

ανακοινώσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 25 Ιανουαρίου 2021 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

 

ΑΔΑ: 9Λ2Κ46ΜΔΨΟ-ΖΨ5



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

1. ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………… 

2. ΟΝΟΜΑ: ………………………………………. 

3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………….. 

4. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: …………………………….. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ……………………………. 

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………….. 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Τηλέφωνα 

Οικίας ………………………… 

Εργασίας ……………………. 

Κινητό ……………………….. 

e-mail: ………………………. 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 

Συνημμένα καταθέτω τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλα συμπληρωματικά 

στοιχεία για την υποψηφιότητά μου (να αριθμηθούν και να αναγραφούν με την αντίστοιχη 

αριθμητική σήμανση όλα τα συνημμένα έγγραφα): 

 

Α/Α ΕΓΓΡΑΦΟ 

  

  

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
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Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  1 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 

βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, Α’ 75). 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή 

γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:  

 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω τα απαιτούμενα προσόντα 

για κάθε συγκεκριμένη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη και αναγράφονται στην 

παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.  

 

2. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα, σύμφωνα με το 

οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: 1) Έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά του 

δικαιώματα. 2) Έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 

υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία 

σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. Επίσης, να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για 

κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, 

για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, 

δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 

του Συντάγματος, προεδρικό διάταγμα αίρει και το κώλυμα αυτό. 3) Τελεί σε στερητική ή 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση.  
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4) Έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά ή έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 

νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσεως ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 

υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

 

Ημερομηνία, …. /…./…… 

 

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια 
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o Δεν παρέχω τις υπηρεσίες μου, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε 

άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνω πάγια περιοδική αμοιβή από 

νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.  

 

o Κατέχω άλλη έμμισθη θέση, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) ή παρέχω τις υπηρεσίες μου σε άλλο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου και εφόσον προσληφθώ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θα 

παραιτηθώ από την άλλη έμμισθη θέση ή θα παύσω να αναλαμβάνω υποθέσεις άλλου 

νομικού προσώπου ή να λαμβάνω πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

«Τροποποίηση του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149). Προκειμένου 

δε, θα αναλάβω υπηρεσία και θα προσκομίσω βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρείχα 

τις υπηρεσίες μου ότι παραιτήθηκα από την έμμισθη θέση ή έπαυσα να αναλαμβάνω 

υποθέσεις ή περιοδική αμοιβή. 
 

Ημερομηνία, …. /…./…… 

 

 

 

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια 
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