Σρίκαλα 29/12/2020
Αρ. Πρωτ. 1808
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Για την πλήρωςη μίασ (1) θζςησ δικηγόρου με ζμμιςθη εντολή ςτην Τπηρεςία του
Γενικοφ Εμπορικοφ Μητρώου του Επιμελητηρίου Σρικάλων.
Το Επιμελθτιριο Τρικάλων
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α /2017) «Άςκθςθ υπαίκριων
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και
άλλεσ διατάξεισ».
2. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδφω ςτθν
Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα του άρκρου 87, με το οποίο
ςυνιςτϊνται κζςεισ δικθγόρου πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε κάκε Επιμελθτιριο όπου
λειτουργεί Υπθρεςία ΓΕΜΗ.
3. Τισ διατάξεισ του Νόμου 4194/13 «Νζοσ Κϊδικασ Δικθγόρων» (ΦΕΚ 208/Α
/27.09.2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα και ςυγκεκριμζνα των
άρκρων 42 και επόμ. αυτοφ.
4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 περ. ιβ.’ και παρ.6 του αρ. 14 του ν. 2190/1994
«Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων
διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28/τ.Α73-3-1994) ςφμφωνα με τισ οποίεσ δεν υπάγονται ςτισ
διατάξεισ των κεφαλαίων A, Β και Γ , του ίδιου νόμου, οι παρζχοντεσ υπθρεςίεσ με
ζμμιςκθ εντολι.
5. Τισ διατάξεισ του ΡΔ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001) «Κακοριςμόσ των
προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα» και ςυγκεκριμζνα
των άρκρων 1 και 2, ωσ και 27 και 28 αυτοφ.
6. Τθν με αρικμό 38848-14/4/2020 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υφυπουργϊν
Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (ΦΕΚ 1608/Β/27-4-2020) «Σφςταςθ
Οργανικϊν κζςεων επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ (δικθγόρου) πλιρουσ απαςχόλθςθσ
ςτισ Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελθτθρίων, που προβλζπονται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 87
του Νόμου 4635/2019 (Α/167).
7. Τθν εγκφκλιο με αρικμό 2/31029/ΔΕΡ/6-5-2016 με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ του
Αναπλθρωτι Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Ραροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).
8. Τθν με αρικμό 33/2006 Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου (ΦΕΚ/Α’/280), όπωσ
ιςχφει ςιμερα μετά τθν παράταςι τθσ με τθν ΡΥΣ 49/2019 (ΦΕΚ /Α/123) και
ςυγκεκριμζνα το άρκρο 4, παρ. 1, εδάφ. ιβ’, περί εξαίρεςθσ από τθν αναςτολι των
διοριςμϊν ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα κάκε προςϊπου ειδικϊν κατθγοριϊν,
εφόςον ο διοριςμόσ επιβάλλεται από ρθτι διάταξθ νόμου χωρίσ να καταλείπεται
ςτάδιο διακριτικισ εκτίμθςθσ ςτθν αρμόδια διοικθτικι αρχι.

9. Τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Επιμελθτθρίου, και ειδικότερα τθσ Υπθρεςίασ
Γ.Ε.ΜΗ. αυτοφ, που κακιςτοφν αναγκαία τθν υποςτιριξθ και επικουρία του ζργου
τθσ με κάλυψθ τθσ προβλεπόμενθσ κζςθσ επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ (δικθγόρου) με
ζμμιςκθ εντολι.
10. Τθν με αρικμό 7/30-11-2020/κζμα 5ο απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
του Επιμελθτθρίου Τρικάλων, για τθν πρόςλθψθ ενόσ (1) επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ
- δικθγόρου παρά Ρρωτοδίκαισ, προκειμζνου να επικουροφν τθν Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά τθν
άςκθςθ του προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ των αιτιςεων εγγραφισ,
μεταβολισ, διαγραφισ, κακϊσ και κάκε άλλθσ καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
11. Το υπ. αρ. 1803/28-12-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ του Επιμελθτθρίου,
ςφμφωνα με το οποίο θ μθνιαία δαπάνθ που κα προκλθκεί ςτον προχπολογιςμό
από τθν ωσ άνω πρόςλθψθ, ανζρχεται ςτο ποςό των 1.210,00 ευρϊ, πλζον
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, και θ ετιςια δαπάνθ ςτο ποςό των 14.520,00 ευρϊ.
12. Τθν με αρικμό 8/28-12-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Επιμελθτθρίου Τρικάλων ςχετικά με τθν ζγκριςθ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Mία (1) κζςθ επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ - δικθγόρου παρά Ρρωτοδίκαισ, πλιρουσ
απαςχόλθςθσ ςτο Επιμελθτιριο Τρικάλων, Υπθρεςία Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου,
με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, με πάγια μθνιαία αντιμιςκία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχζσ του δικθγόρου που κα προςλθφκεί
κακορίηονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του αρ. 10 του ν. 4354/2015. Αυτόσ κα
αςφαλίηεται ςτον οικείο αςφαλιςτικό του φορζα, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε
ιςχφουςα νομοκεςία. Υποχρεοφται επίςθσ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο οικείο
κατάςτθμα του Επιμελθτθρίου και ςτθν Υπθρεςία του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου,
κατά τον χρόνο τθσ λειτουργίασ αυτοφ, προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτισ
εκάςτοτε υπάρχουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ.
Για τθν επιλογι και πρόςλθψθ λαμβάνονται υπόψθ θ προςωπικότθτα των
υποψθφίων, θ επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ, θ εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο τθσ
απαςχόλθςθσ, θ επαγγελματικι πείρα και επάρκεια, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν και
ςυνεκτιμάται θ οικογενειακι κατάςταςθ και θ πρόβλεψθ τθσ εξζλιξθσ.
Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ του δικθγόρου που πρόκειται να προςλθφκεί κα
είναι θ ςυνεργαςία και θ ςτιριξθ τθσ Υπθρεςίασ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου
του Επιμελθτθρίου, κατά τθν άςκθςθ του προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ των
αιτιςεων εγγραφισ, μεταβολισ, διαγραφισ κακϊσ και κάκε άλλθσ καταχϊριςθσ ςτο
Γ.Ε.ΜΗ, θ υπθρεςία του οποίου ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ (άρκρο 87 Νόμου
4635/2019):
α. τθν εγγραφι των υπόχρεων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 86 του παρόντοσ,
εξαιροφμενων των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του ν.
4441/2016 (Α' 227),

β. κάκε καταχϊριςθ που αφορά ςτουσ υπόχρεουσ,
γ. (ί) τθν παραλαβι, τθν πρωτοκόλλθςθ, εφόςον δεν πραγματοποιείται με
θλεκτρονικό τρόπο (θλεκτρονικι αίτθςθ καταχϊριςθσ) και τον ζλεγχο πλθρότθτασ
των ςχετικϊν αιτιςεων, των ςυνοδευτικϊν πράξεων, ςτοιχείων ι δθλϊςεων, κακϊσ
και τον ζλεγχο νομιμότθτασ, όπωσ ορίηεται από τυχόν ειδικότερεσ διατάξεισ,
(ii) τθν παραλαβι, τθν πρωτοκόλλθςθ, εφόςον δεν πραγματοποιείται με
θλεκτρονικό τρόπο και τον ζλεγχο αιτιςεων ζγκριςθσ επωνυμίασ ι/και διακριτικοφ
τίτλου, κακϊσ και τθ δζςμευςθ αυτϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 104 του
παρόντοσ, μόνο όταν θ ωσ άνω διαδικαςία δε γίνεται μζςω ΥΜΣ,
δ. τθν απάντθςθ ςε ερωτιματα που διαβιβάηονται μζςω τθσ ευρωπαϊκισ κεντρικισ
πλατφόρμασ και αφοροφν ςτισ πράξεισ και τα ςτοιχεία των άρκρων 95, 97 και 98
του παρόντοσ νόμου,
ε. τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν και τθ χοριγθςθ αντιγράφων και αποςπαςμάτων
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 111 του παρόντοσ νόμου,
ςτ. τθ διεξαγωγι δειγματολθπτικοφ ελζγχου των αυτοματοποιθμζνων
καταχωριςεων που πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 102 του παρόντοσ.
Επιπλζον κα πρζπει να επεξεργάηεται και να απαντά ςε ερωτιματα που
υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόςωπα τθσ Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να ςυντάςςει
τεκμθριωμζνα ερωτιματα για ηθτιματα που άπτονται ερμθνείασ και εφαρμογισ τθσ
νομοκεςίασ, τα οποία διαβιβάηονται ςτο Τμιμα Εταιρικοφ Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. τθσ
Διεφκυνςθσ Εταιρειϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με επιμζλεια
του Ρροϊςταμζνου τθσ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
Β.ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ:
Οι υποψιφιοι για τθν ανωτζρω κζςθ κα πρζπει:
1. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ.
2. Να μθν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 του Κϊδικα Δικθγόρων (Νόμοσ 4194/2013).
3. Να είναι Δικθγόροι παρά Ρρωτοδίκαισ μζλθ ενόσ Δικθγορικοφ Συλλόγου τθσ
χϊρασ.
4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν Νομικισ ςχολισ τθσ χϊρασ ι
ιςότιμου τίτλου Νομικοφ Τμιματοσ Ρανεπιςτθμιακισ Σχολισ ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ,
νόμιμα αναγνωριςμζνου, ςε ςυναφζσ αντικείμενο με τθ λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.
(ενδεικτικά εταιρικό και εμπορικό δίκαιο), ωσ και αντίςτοιχθσ εμπειρίασ ςτο
εμπορικό δίκαιο δφο (2) τουλάχιςτον ετϊν μετά τθν απόκτθςθ του μεταπτυχιακοφ
τίτλου ςπουδϊν.
5. Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι που πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου 4, θ κζςθ κα καλυφκεί από υποψθφίουσ που να ζχουν αντίςτοιχθ
εμπειρία ςτο εμπορικό δίκαιο τεςςάρων (4) τουλάχιςτον ετϊν μετά τθν απόκτθςθ
του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν τουσ και μια τουλάχιςτον δθμοςίευςθ ι επιςτθμονικι
ανακοίνωςθ με κζμα ςχετικό με το ανωτζρω αντικείμενο τθσ απαςχόλθςισ τουσ,
κατά το άρκρο 2 του ΡΔ 50/2001.

6. Τυχόν επιμελθτθριακι εμπειρία με οποιαδιποτε μορφι κα ςυνεκτιμθκεί από
τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ.
7. Να ζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, αποδεικνυόμενθ κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 28 του ΡΔ 50/2001 (ΦΕΚ A 39), όπωσ ιςχφει.
8. Γνϊςθ και άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ των χωρϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
αποδεικνυόμενθ ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, κα ςυνεκτιμθκεί.
9. Ειδικότερα οι άρρενεσ υποψιφιοι, να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι
ι να μθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία με τελεςίδικθ απόφαςθ.
10. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι να μθν τελοφν υπό
επικουρικι ι ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 8 του Νόμου 3528/2007, οφτε κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των αιτιςεων, οφτε κατά το χρόνο διοριςμοφ.
11. Να ζχουν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ των κακθκόντων
τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 του Νόμου 3528/2007.
12. Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του Α.Ν. 1256/82 και του Κϊδικα
Δικθγόρων.
13. Να διακζτουν γνϊςεισ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, κυρίωσ ςτθ ςφνταξθ και
επεξεργαςία κειμζνων.
Γ. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΕΠΙΙΛΟΓΗ:
Για τθν επιλογι των υποψθφίων λαμβάνονται υπόψθ τα κάτωκι κριτιρια: θ
επιςτθμονικι κατάρτιςθ, θ εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ, θ
επαγγελματικι πείρα και επάρκεια, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, θ προςωπικότθτα του
υποψθφίου και ςυνεκτιμάται θ οικογενειακι του κατάςταςθ και θ πρόβλεψθ τθσ
εξζλιξθσ του. Η επιλογι κα γίνει επί τθ βάςει του κάτωκι πίνακα κριτθρίων
αξιολόγθςθσ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςε αυτόν. Η Επιτροπι χρθςιμοποιεί
ωσ κλίμακα βακμολογίασ για τα ανωτζρω κριτιρια τθν κλίμακα μορίων 1-1000.
Συνολικι βακμολογία του κάκε υποψθφίου είναι το άκροιςμα τθσ επιμζρουσ
βακμολογίασ κάκε κριτθρίου.
Η μοριοδότθςθ των κριτθρίων ορίηεται ωσ εξισ:
Επιςτθμονικι κατάρτιςθ 10%
Επαγγελματικι πείρα 20%
Επαγγελματικι επάρκεια 20%
Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο απαςχόλθςθσ 20%
Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 10%
Ρροςωπικότθτα 10%
Οικογενειακι κατάςταςθ 5%
Ρρόβλεψθ εξζλιξθσ 5%
Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν
προςόντων είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων. Οι
υποψιφιοι αποδεικνφουν τα προςόντα, τισ ιδιότθτεσ και τα κριτιρια που
λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό τθσ ςειράσ αξιολόγθςισ τουσ με τθν

κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα
ςτθν παροφςα και ςτο παράρτθμα.
Ωσ προσ το κριτιριο τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ θ Επιτροπι λαμβάνει υπόψθ τον
βακμό πτυχίου, τθν κατοχι μεταπτυχιακοφ ι/και διδακτορικοφ τίτλου, τυχόν
εργαςίεσ και άλλα επιςτθμονικά ζγγραφα, και βακμολογεί όλα αυτά ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ. Ωσ προσ το κριτιριο τθσ επαγγελματικισ
πείρασ θ Επιτροπι λαμβάνει υπόψθ τα ζτθ δικθγορίασ με αφετθρία τθν θμερομθνία
εγγραφισ του δικθγόρου ςτον Δικθγορικό Σφλλογο. Ωσ προσ το κριτιριο τθσ
επαγγελματικισ επάρκειασ θ Επιτροπι λαμβάνει υπόψθ τισ παραςτάςεισ του
δικθγόρου ςτα Δικαςτιρια, όπωσ αποδεικνφονται από κατάςταςθ - μεριδολόγιο
παραςτάςεων από το Δικθγορικό Σφλλογο, και άλλεσ νομικζσ πράξεισ
(γνωμοδοτιςεισ κλπ). Ωσ προσ το κριτιριο τθσ εξειδίκευςθσ ςτο αντικείμενο
απαςχόλθςθσ θ Επιτροπι βακμολογεί: α) τθν ςυνάφεια του μεταπτυχιακοφ τίτλου
ςπουδϊν και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ του υποψθφίου
(δθμοςιεφςεισ, ςεμινάρια, βεβαιϊςεισ κλπ) με το αντικείμενο απαςχόλθςθσ και β)
τθν επαγγελματικι εξειδίκευςθ του υποψθφίου με υποκζςεισ Γενικοφ Εμπορικοφ
Μθτρϊου και Επιμελθτθρίου και τθν εν γζνει εμπειρία των υποψθφίων ςτο
γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ, θ οποία αποδεικνφεται με κάκε πρόςφορο τρόπο
(κατάςταςθ παραςτάςεων από το Δικθγορικό Σφλλογο, ςυνταχκζντα δικόγραφα,
δικαςτικζσ αποφάςεισ ι άλλεσ νομικζσ πράξεισ, από τισ οποίεσ να προκφπτει θ
παράςταςθ του υποψθφίου, γνωμοδοτιςεισ, βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικά φορζων
περί πζρατοσ νομικϊν ενεργειϊν, τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κλπ), βεβαιϊςεισ
προχπθρεςίασ, οι οποίεσ αν προζρχονται από δθμόςιουσ φορείσ κα πρζπει να
φζρουν αρικμό πρωτοκόλλου του φορζα και να ςυνοδεφονται από το αναγκαίο
αποδεικτικό υλικό ωσ προσ τθν ποιοτικι και ποςοτικι εναςχόλθςθ του υποψθφίου
με το περιγραφόμενο αντικείμενο απαςχόλθςθσ και αν αυτζσ προζρχονται από
ιδιϊτεσ ι εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα, να φζρουν υπογραφι και ςφραγίδα του
υπογράφοντοσ, να αναγράφουν τθν ιδιότθτα του και ςτοιχεία για τθν περίοδο κατά
τθν οποία ο βεβαιϊν αςκοφςε τα κακικοντά του ςτθ κζςθ αυτι. Ωσ προσ το
κριτιριο γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν θ Επιτροπι λαμβάνει υπόψθ προςκομιςκζντεσ
τίτλουσ και πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ. Η προςωπικότθτα του υποψθφίου
κρίνεται ςε προφορικι ςυνζντευξθ. Ωσ προσ τθν οικογενειακι κατάςταςθ του
υποψθφίου θ Επιτροπι λαμβάνει υπόψθ πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ
από τον οικείο Διμο.
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ - ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ:
Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ ι να αποςτείλουν με
ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςε κλειςτό φάκελο, ςτο κεντρικό κατάςτθμα του
Επιμελθτθρίου, Τμιμα Ρροςωπικοφ (οδόσ Βενιηζλου αρ. 1, ΤΚ 42132 ςε
αποκλειςτικι προκεςμία πενιντα (50) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ
τθσ προκιρυξθσ ςτον θμεριςιο τφπο, αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδευόμενθ από τα
απαραίτθτα, επί ποινι αποκλειςμοφ από τθ διαδικαςία, δικαιολογθτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι ελλείψει
ταυτότθτασ, φωτοαντίγραφο των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου ςτισ οποίεσ
αναγράφεται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου.
2. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Τμιματοσ Νομικισ, Σχολισ τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ. Ειδικά οι τίτλοι τθσ αλλοδαπισ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από
βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τον αρμόδιο προσ τοφτο φορζα.
3. Φωτοαντίγραφο του Μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν Τμιματοσ Νομικισ, Σχολισ
τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο τίτλο ιςότιμθσ Σχολισ τθσ αλλοδαπισ. Ειδικά οι
τίτλοι τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από τον
αρμόδιο προσ τοφτο φορζα.
4. Ριςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου, από το οποίο προκφπτει θ
θμερομθνία εγγραφισ ςτο Σφλλογο, θ ιδιότθτα του υποψθφίου ωσ δικθγόρου ότι ο
υποψιφιοσ δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά και δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ.
5. Κατάςταςθ παραςτάςεων ςτα Δικαςτιρια (μεριδολόγιο) από τον οικείο
Δικθγορικό Σφλλογο.
6. Υπεφκυνθ διλωςθ του αρ. 8 του ν. 1599/1986, από τθν οποία προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ δεν τελεί υπό ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και δεν
παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, αποκλειςτικά ι ςυςτθματικά με αμοιβι ςε άλλο νομικό
πρόςωπο του δθμοςίου τομζα και δε λαμβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από νομικό
πρόςωπο του δθμοςίου τομζα. Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ κατά
τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του ν. 4194/2013 “Κϊδικασ Δικθγόρων” ι που
παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε άλλο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, μποροφν
να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνουν ότι εφόςον
προςλθφκοφν ςτο Επιμελθτιριο Τρικάλων κα παραιτθκοφν από τθν άλλθ ζμμιςκθ
κζςθ ι κα πάψουν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ άλλου νομικοφ προςϊπου ι να
λαμβάνουν πάγια αμοιβι από νομικό πρόςωπο του δθμοςίου τομζα. Στθν
περίπτωςθ αυτι, δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία αν δεν προςκομίςουν
βεβαίωςθ του εντολζα ςτον οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ότι παραιτικθκαν
από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να
λαμβάνουν αμοιβι.
7. Ριςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ.
8. Ριςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ, από το οποίο προκφπτει ότι οι
άρρενεσ υποψιφιοι ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι ζχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ.
9. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτουν βαςικζσ γνϊςεισ Η/Υ ειδικά ςτον τομζα
ςφνταξθσ και επεξεργαςίασ κειμζνων.
10. Βιογραφικό ςθμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και
επαγγελματικισ δράςθσ του υποψθφίου, ςτο οποίο να αναφζρεται αναλυτικά θ
εμπειρία του, ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα αποδεικτικά ζγγραφα.
11. Πλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και
ουςιαςτικϊν προςόντων τουσ.

Εάν δεν προςκομίςουν τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, δεν
λαμβάνονται υπόψθ τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που δθλϊνουν με τθν αίτθςι τουσ.
Στθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ των αιτιςεων, το εμπρόκεςμο τθσ
αιτιςεωσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο
οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου. Η
ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ, προχποκζτει ανεπιφφλακτθ
αποδοχι των όρων τθσ προκιρυξθσ. Συμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν και υποβάλλονται ςυνοδευόμενα ςε κάκε περίπτωςθ από
ανάλογθ αίτθςθ ςε κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ “ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογθτικά που κατατίκενται μετά το πζρασ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ δεν λαμβάνονται υπόψθ.
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
1. Η επιλογι κα γίνει από πενταμελι επιτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.
2Β του αρ. 43 του ν. 4194/2013, θ οποία κα αποτελείται από:
- Ζνα (1) μζλοσ του ΝΣΚ με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ Ρλθρεξουςίου Α’ τάξεωσ
ι το νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ πρόεδρο, που ορίηει ο Ρρόεδροσ του ΝΣΚ.
- Τρεισ (3) Δικθγόρουσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον
ευδόκιμθ δικθγορικι υπθρεςία, οι οποίοι ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο
του Δικθγορικοφ Συλλόγου Τρικάλων, ωσ μζλθ.
- Ζναν (1) εκπρόςωπο του Επιμελθτθρίου Τρικάλων.
Κακικοντα γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αςκιςει ειδικά οριηόμενοσ προσ τοφτο,
υπάλλθλοσ του Επιμελθτθρίου.
2. Ο/Η Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ κα ςυγκαλζςει τθν επιτροπι μζςα ςε πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ. Η επιτροπι με απόφαςι τθσ κα
ορίςει τον τόπο και χρόνο και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν διαδικαςία τθσ
επιλογισ.
3. Η Επιτροπι αρχικά κα ελζγξει τθ ςυνδρομι ςτο πρόςωπο του κάκε υποψθφίου
των απαραίτθτων προςόντων που αναφζρονται ανωτζρω και κα καλζςει ςε ατομικι
ςυνζντευξθ μόνο τουσ υποψθφίουσ των οποίων θ ςυμμετοχι κρίκθκε παραδεκτι.
Εντόσ μθνόσ από τθν τελευταία ατομικι ςυνζντευξθ, θ Επιτροπι εκδίδει
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθ ςειρά αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. Η απόφαςθ τθσ
Επιτροπισ είναι υποχρεωτικι για το Επιμελθτιριο και ιςχφει μόνο για τθν κάλυψθ
τθσ κζςθσ που προκθρφχκθκε. Το Επιμελθτιριο οφείλει να προςλάβει τον/τθν
επιτυχόντα/οφςα εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ
Επιτροπισ, γνωςτοποιϊντασ ςτο Δικθγορικό Σφλλογο Τρικάλων τθν ανάλθψθ
υπθρεςίασ ςε προκεςμία (15) θμερϊν.
4. Εντόσ (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςλθψθσ του/τθσ επιτυχόντα/οφςασ
διενεργείται από το Επιμελθτιριο αυτεπάγγελτοσ ζλεγχοσ γνθςιότθτασ των

δικαιολογθτικϊν που ζχει υποβάλλει ο/θ επιτυχϊν/οφςα και είναι απαραίτθτα για
τθν πρόςλθψι τουσ ι επθρεάηουν τθν διαδικαςία επιλογισ.
5. Η παροφςα απόφαςθ:
Να κοινοποιθκεί με επιμζλεια του Επιμελθτθρίου ςτον Ρρόεδρο του Δικθγορικοφ
Συλλόγου Τρικάλων και ςτο Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ.
Να τοιχοκολλθκεί με επιμζλεια του Επιμελθτθρίου ςτο κατάςτθμα του
Ρρωτοδικείου Τρικάλων και των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ χϊρασ.
Να δθμοςιευκεί με πρόςκλθςθ για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων ςε μία
τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα των Τρικάλων.
Να αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτον ιςτότοπο του Επιμελθτθρίου
Τρικάλων κακϊσ και ςτθ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
6.Επιςθμαίνεται ότι:
Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ οικονομικισ αδυναμίασ τθσ Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιμελθτθρίου να προβεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ πρόςλθψθσ, τθν υποςτιριξθ τθσ
Υ.Γ.Ε.ΜΗ. αναλαμβάνει θ ΚΕΕΕ, μετά από θλεκτρονικό αίτθμα του οικείου
Επιμελθτθρίου.
Η όλθ διαδικαςία κα διακόπτεται αηθμίωσ εκατζρωκεν εφ’ όςον εν τω μεταξφ
επζλκει τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.
Τρίκαλα, 29/12/2020
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟΥ
ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΠΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ.
Οι υποψιφιοι καλοφνται να υποβάλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςε ευκρινι
φωτοαντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’
74), ωσ εξισ:
Α. ΤΙΤΛΟΙ - ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΔΑΡΗΣ: Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ,
δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και
του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν, άδειεσ, πιςτοποιθτικά,
βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι
φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ.
Β. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ ΗΜΕΔΑΡΗΣ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από
υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (εκδίδονται
από ιδιωτικοφσ φορείσ), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα.
Γ. ΤΙΤΛΟΙ - ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΡΗΣ: Τίτλοι, πιςτοποιθτικά και
βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που προςκομίηονται πρζπει να είναι επίςθμα
μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από
αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το
Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο διερμθνζα
διοριςμζνο βάςει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικϊσ, μετά τον νζο Κϊδικα
Δικθγόρων (άρκρο 36 του ν.4194/2013), μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που
γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013 γίνονται δεκτζσ εφόςον ο δικθγόροσ
βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία
μετζφραςε. Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του Συμβουλίου τθσ
Επικρατείασ, προκειμζνου περί τίτλων ςπουδϊν με τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ
γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα
γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςκομίηονται επικυρωμζνεσ
μεταφράςεισ αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ μεταφραςτζσ
είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα θ επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων. Τα
ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. Γίνονται, επίςθσ,
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπϊν
ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ: Στουσ τίτλουσ ςπουδϊν κα πρζπει να αναγράφεται ο ακριβισ
βακμόσ, θ θμερομθνία και το ζτοσ κτιςθσ αυτοφ. Σε περίπτωςθ που ο βακμόσ

εκφράηεται με αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό πρζπει να υποβλθκεί
και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, με δφο
δεκαδικά ψθφία, εκτόσ αν τοφτο προκφπτει από τθν Ελλθνικι Αρχι αναγνϊριςθσ
του πτυχίου. Σε περίπτωςθ που από τουσ προςκομιηόμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν δεν
προκφπτει ακριβισ αρικμθτικόσ βακμόσ, τότε κα βακμολογείται ελευκζρωσ από
τθν Επιτροπι. Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: Ρράξθ
αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ι.Τ.Ε. για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία του
τίτλου ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ
και αντιςτοιχίασ. Σε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ
δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό
Κδρυμα, που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο,
κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι. Αν τοφτο δεν είναι εφικτό, κάκε άλλο ςτοιχείο
εκτιμάται ελευκζρωσ από τθν Επιτροπι.
2. ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΙ/ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι
διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ
προςκομίηουν ευκρινι φωτοτυπία του διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ,
κακϊσ και βεβαίωςθ από το Ρανεπιςτιμιο που να κακορίηει το γνωςτικό
αντικείμενο αυτϊν, εφόςον τοφτο δεν προκφπτει ςαφϊσ από τουσ
προςκομιηόμενουσ τίτλουσ ι άλλα ζγγραφα. Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν
αλλοδαπι απαιτείται μόνον πράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι
Ριςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ
Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.) περί ιςοτιμίασ που να ζχει
εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.
3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: . Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αποδεικνφεται με
βάςθ το άρκρο 28 του π.δ. 50/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ωσ εξισ: 1) με
Κρατικό Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντίςτοιχου επιπζδου του αρ . 1 του
ν.2740/1999 (Α ́ 186), όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ .19 του άρκρου 13 του
ν.3149/2003 (Α 1́ 41) ι 2) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των
πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN ι, 3) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου
επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτθμίων ι μθ) ανεξάρτθτα από τθ νομικι τουσ
μορφι, εφόςον είναι πιςτοποιθμζνοι ι αναγνωριςμζνοι από τθν αρμόδια αρχι τθσ
οικείασ χϊρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και να χορθγοφν πιςτοποιθτικά γνϊςθσ
τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ
πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ ςτθν οικεία χϊρα, απαιτείται βεβαίωςθ του αρμόδιου
Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ότι τα πιςτοποιθτικά που
χορθγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ
μθτρικι γλϊςςα τθν Αγγλικι, είναι αποδεκτά ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ αυτισ
χϊρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςτο αντίςτοιχο
επίπεδο. Ωσ οικεία χϊρα νοείται θ χϊρα ςτθν οποία θ μθτρικι ι επίςθμθ γλϊςςα
είναι θ Αγγλικι. Ειδικότερα, για τθν απόδειξθ τθσ άριςτθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ, γίνονται αποδεκτά, πζραν του Κρατικοφ Ριςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ,

τα πιςτοποιθτικά των φορζων που αναγράφονται ςτο άρκρο 28 του ΡΔ 50/2001.
Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν
απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από: (i)
Βεβαίωςθ του φορζα που το εξζδωςε ότι τόςο ο φορζασ όςο και το ςυγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια προσ τοφτο
εκνικι αρχι ι (ii) Βεβαίωςθ του αρμόδιου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ
ςτθν Ελλάδα (ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ) ότι
το προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ
οικείασ χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο
επίπεδο. Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει απαραίτθτα να
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  άριςτθ
γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με τουσ εξισ τρόπουσ: (i) Με Ρτυχίο
Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Ρτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και
Διερμθνείασ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, (ii)
Με Ρτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδιποτε αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
αλλοδαπισ, (iii) Με Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον ζχει αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ
τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν αλλοδαπι. Ο υπό ςτοιχείο (iii) τίτλοσ ςπουδϊν τθσ
αλλοδαπισ πρζπει να ςυνοδεφεται επιπλζον και από βεβαίωςθ για το επίπεδο τθσ
εκπαιδευτικισ βακμίδασ ςτθν οποία ανικουν, θ οποία χορθγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι
Ε.Ο.Ρ.Ρ. ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. Διευκρινίηεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ χορθγείται από
τον Ο.Ε.Ε.Κ ι Ε.Ο.Ρ.Ρ. ι Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ μόνο μετά τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ ατομικισ
διοικθτικισ πράξθσ ιςοτιμίασ. Σθμείωςθ: α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ
τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εάν οι επικαλοφμενοι τίτλοι ςπουδϊν ζχουν αποκτθκεί ςτο
εξωτερικό, όπου τα μακιματα διδάςκονται ςτθν ίδια γλϊςςα. β) Η άδεια επάρκειασ
διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (π.δ.
347/2003). Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να
προςκομίςουν επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου
εκδόκθκε θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, κακϊσ και ευκρινζσ
φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτοφ που ζχει επικυρωκεί από
δικθγόρο. Τα παραπάνω ιςχφουν και ωσ προσ τθν γνϊςθ κάκε άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ
ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 28 του ΡΔ 50/2001. Κάκε άλλο αναφυόμενο
πρόβλθμα κατά τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ επιλφεται από τθν Επιτροπι με
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.
Τρίκαλα, 29/12/2020
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