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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Σύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ νηθ.109088/12.12.2011 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΦΔΚ 2824β/2011) ην έληππν ηεο αίηεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη
από ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
(α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ πηζηνπνίεζεο
(β) Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα, κε εθηελή αλαθνξά ζηηο ζπνπδέο, μέλεο γιώζζεο, ζπκκεηνρέο ζε
ζεκηλάξηα, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θιπ, θαζώο θαη ζε ηπρόλ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία ζε
δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο.
(γ) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ θνξέα θαηάξηηζεο πνπ απεπζύλεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηώλ ηνπ
άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ λόκνπ 3898/2010, κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη:
(αα) ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ σξώλ εθπαίδεπζεο,
(ββ) ε δηδαρζείζα ύιε,
(γγ) ν ηόπνο δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο,
(δδ) ν αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ,
(εε) ν αξηζκόο θαη ηα πξνζόληα ησλ εθπαηδεπηώλ,
(δδ) ε δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ν ηξόπνο θαηνρύξσζεο ηνπ αδηάβιεηνπ
ραξαθηήξα απηώλ.
Γηα εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ε εθπαίδεπζε θαη ε αμηνιόγεζε έγηλαλ ζηελ εκεδαπή από θνξέα
αιινδαπήο πξνέιεπζεο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, απαηηείηαη θαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ θνξέα
θαηάξηηζεο πνπ απεπζύλεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηώλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ λόκνπ
3898/2010, κε ην νπνίν βεβαηώλεηαη όηη ε πνηόηεηα ηεο παξαζρεζείζαο εθπαίδεπζεο είλαη εθάκηιιε εθείλεο πνπ
ζα παξείρεην, εάλ ε εθπαίδεπζε είρε γίλεη ζην θξάηνο πξνέιεπζεο ηνπ θνξέα θαηάξηηζεο.
(δ) Υπεύζπλε δήισζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λόκνπ 1599/1986, όηη ηα
πξαγκαηηθά γεγνλόηα ηα αλαθεξόκελα ζηελ αίηεζε θαη ζηα ζπλεκκέλα ζε απηήλ έγγξαθα, είλαη αιεζή θαη
αθξηβή.
(ε) Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ Δπξώ εθαηόλ πελήληα (€150,00) (Υ.Α. 109088νηθ./12-11-2011 (Β’ 2824).

ΔΝΗΜΔΡΩΗ
Αλαθνξηθά κε ηα εμέηαζηξα πνπ πξνθαηαβάιινληαη κε παξάβνιν από ηνπο ππνςεθίνπο ζηελ επηηξνπή
εμεηάζεσλ, εθθξεκεί ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ,
Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε νπνία ζα θαζνξίδεη ην ύςνο απηνύ. Σρεηηθή
ελεκέξσζε ζα ππάξμεη κεηά ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ζηε Δθεκεξίδα ηεο
Κπβέξλεζεο.
Ο πιήξεο θάθεινο ηεο αίηεζεο ζα ππνβάιιεηαη κε αλαθνξά παξαιήπηε ηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο
Γηακεζνιαβεηώλ ηνπ αξ. 6 παξ. 1 Ν. 3898/2010 θαη ππ’ όςηλ Καο Μαξηάλλαο Καξξά (Γξ. 236), ζην Τκήκα
Γηθεγνξηθνύ Λεηηνπξγήκαηνο θαη Γηθαζηηθώλ Δπηκειεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, (Μεζνγείσλ 96, Τ.Κ. 115 27, Αζήλα). Η ππνβνιή δύλαηαη λα γίλεηαη απηνπξνζώπσο ή ζπζηεκέλα
(ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) κε ιήςε αξηζκνύ πξσηνθόιινπ.
Η Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηώλ ζα εμεηάζεη θαηά πξώηνλ ηηο αηηήζεηο θαη ζπλνδεπηηθνύο απηώλ
πιήξεηο θαθέινπο, πνπ ζα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ 2012. Με λεόηεξε αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή
Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηώλ ζα ελεκεξώλεη, ζρεηηθά κε αηηήζεηο, πνπ ηπρόλ ππνβιεζνύλ κεηά ηελ αλσηέξσ
πξνζεζκία.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απνζηέιιεηε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείν ζηελ δηεύζπλζε:
diamesolavisi@justice.gov.gr

