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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  A N A K Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ 
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  

 
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από την υπ΄αριθ.6481/3/277-η΄ από 10-01-
2017 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄- 211) «Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα 
απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομία», ανακοινώνει τη 
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με είκοσι (20) Διερμηνείς - Μεταφραστές για τις γλώσσες 
και  διαλέκτους Αραβική, Φαρσί, Παστού - Νταρί, Μπενγκάλι, Χιντί, Ουρντού, Παντζαμπί, 
Σοράνι, Κουρδικά και Γεωργιανά, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για τις εξής γλώσσες και διαλέκτους ανά Υπηρεσία απασχόλησης, ως 
ακολούθως:  

 

Κωδικός 
Υπηρεσίας Υπηρεσία Ειδικότητα 

Αριθμός 
Ατόμων ανά 
γλώσσα/διάλεκτο 

3243 Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ – 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 

Γλώσσες Άτομα 
Αραβική 1 

Φαρσί 1 
Παστού – 

Νταρί 1 

Μπενγκάλι 1 
Χιντί 1 

Ουρντού 1 
Παντζαμπί 1 

Σοράνι 1 
Κουρδικά 1 
Γεωργιανά 1 

 

4100 Διεύθυνση Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ – 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 

Αραβική 1 
Φαρσί 1 
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Κωδικός 
Υπηρεσίας Υπηρεσία Ειδικότητα 

Αριθμός 
Ατόμων ανά 
γλώσσα/διάλεκτο 

7491 Προαναχωρησιακό Κέντρο 
Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών 
Κορίνθου ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ – 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 

Αραβική 1 
Παστού – 
Νταρί ή 
Φαρσί, 

Ουρντού 
1 

 

4498 Προαναχωρησιακό Κέντρο 
Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών 
Ξάνθης 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ – 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Αραβική 1 

Παστού – 
Νταρί ή 
Φαρσί, 

Ουρντού 

1 

 

4347 Προαναχωρησιακό Κέντρο 
Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών 
Δράμας 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ – 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 

Αραβική 1 
Παστού – 
Νταρί ή 
Φαρσί, 

Ουρντού 

1 

 

4569 Προαναχωρησιακό Κέντρο 
Κράτησης (Π.Κε.Κ) Αλλοδαπών 
Ορεστιάδας 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ – 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Αραβική 1 

Παστού – 
Νταρί ή 
Φαρσί, 

Ουρντού 

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Τα απαιτούμενα προσόντα αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης. 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) μήνες. 
Η  δαπάνη που προκαλείται από τη σύναψη των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης έργου θα 
καλυφθεί από εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.Ε. 0871 «Αμοιβές Φυσικών 
Προσώπων», του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία».  
 
Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ  

 
            1. Έλληνες/νίδες πολίτες ή/και αλλοδαποί/ες υπό την προϋπόθεση να έχουν άδεια 
διαμονής και εργασίας στη χώρα μας. Η ως άνω άδεια πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για 
άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και παροχής υπηρεσιών ή έργου. 
           
           2. Κωλύματα: Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει:  
α) να μην έχουν καταδικαστεί, έστω και με προσωρινή απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα 
κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του 
πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά 
της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, 
απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της 
προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, 
εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί 
ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας, ή 
οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την 
καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα.  
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Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα 
προαναφερόμενα εγκλήματα, μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά πρόσληψης 
αποκλείονται όμως, αν μέχρι την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου δεν έχει 
εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. 
 
β) να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν 
έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.  
           
          3. Τα απαιτούμενα για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  πρέπει να συντρέχουν 
τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής όσο και 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο βρίσκεται 
αναρτημένο στο χώρο ανακοινώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ: 
10177 Αθήνα) και έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκεκριμένα 
στον διαδικτυακό τόπο «www. astynomia.gr». 

 
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την επισυναπτόμενη στην παρούσα 
ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ως 
εξής:  

Αίτηση για την Προκήρυξη 6481/3/277-ιδ΄ 
Υπουργείο Εσωτερικών 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού 
Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
υπόψη κ. ΜΑΥΡΙΔΗ (τηλ. Επικοινωνίας  210 6922318, 2131520298) 
Π. Κανελλοπούλου 4  
Τ.Κ.: 101 77 ΑΘΗΝΑ 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017. 
Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές 
απασχόλησης σε μία από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.  
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (www.astynomia.gr) και συγκεκριμένα ►Οδηγός του Πολίτη 
►Προκηρύξεις  2017 

 

                     Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ 
          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 

    Αντιστράτηγος 
 
 


