
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου.  

Το Επιμελητήριο Κορινθίας 

 Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατ  εις του  όμου        1  ( ΕΚ 1 1       1 ) «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

 λλες διατ  εις».  

 .Τις διατ  εις του  όμου  635   1  ( ΕΚ 16    3 -10-  1 ) «Επενδύω 

στην Ελλ δα και  λλες διατ  εις» και συγκεκριμένα του  ρθρου 8 , με το οποίο 

συνιστώνται θέσεις δικηγόρου πλήρους απασχόλησης σε κ θε Επιμελητήριο όπου 

λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ.  

3.Τις διατ  εις του  όμου  1   13 « έος Κώδικας Δικηγόρων»  ( ΕΚ   8   

   .  .  13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα των  ρθρων 

   και επόμ. αυτού. 

 .Τις διατ  εις της παρ.   περ. ι .  του αρ. 1  του ν.  1   1    « ύσταση 

 νε  ρτητης  ρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμ των διοίκησης» 

( ΕΚ  8 τ.   3-3-1   ) σύμ ωνα με τις οποίες δεν υπ γονται στις διατ  εις των 

κε αλαίων    ,     και Γ  , του ίδιου νόμου, οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη 

εντολή.  

5.Τις διατ  εις του ΠΔ. 5     1 ( ΕΚ 3    5-3-   1) «Καθορισμός των 

προσόντων διορισμού σε θέσεις  ορέων του δημόσιου τομέα» και συγκεκριμένα των 

 ρθρων 1 και  ,  ως και    και  8 αυτού.  

6.Την με αριθμό 388 8-1         Κοινή Υπουργική  πό αση των 

Υ υπουργών Οικονομικών και  ν πτυ ης και Επενδύσεων ( ΕΚ 16 8     -4-

    ) « ύσταση Οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργ τη (δικηγόρου) πλήρους 

απασχόλησης στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προ λέπονται στην παρ. 6 

του  ρθρου 8  του  όμου  635   1  (  16 ).  

 .Την εγκύκλιο με αριθμό   31    ΔΕΠ 6-5-  16  με  Δ : ΩΛ  Η-  Μ του 

 ναπληρωτή Υ υπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την ε αρμογή των 

διατ  εων του Κε αλαίου  ΄ του  όμου  35    15 ( ΕΚ 1 6  ).  

8.Την με  αριθμό Πρ  η Υπουργικού  υμ ουλίου 33    6 ( ΕΚ , 8 ), όπως 

ισχύει σήμερα μετ  την παρ τασή της με την ΠΥ       1  ( ΕΚ  ,1 3) και 

συγκεκριμένα το  ρθρο  , παρ. 1, εδ  . ι   , περί ε αίρεσης από την αναστολή των 

διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κ θε προσώπου ειδικών κατηγοριών, 

ε όσον ο διορισμός επι  λλεται από ρητή δι τα η νόμου χωρίς να καταλείπεται 

στ διο διακριτικής εκτίμησης στην αρμόδια διοικητική αρχή.   

 .Το υπ. αρ. ΠΔΕ 1536 6-11-2020 έγγρα ο της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου, 

σύμ ωνα με το οποίο η μηνιαία δαπ νη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό από 

την ως  νω πρόσληψη, ανέρχεται στο ποσό των 1210,00 ευρώ και η ετήσια δαπ νη 

στο ποσό των 14.520,00€  συν  τις νόμιμες  ασφαλιστικές εισφορές.  
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1 .Τις υπηρεσιακές αν γκες του Επιμελητηρίου, και ειδικότερα της Υπηρεσίας 

Γ.Ε.ΜΗ. αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήρι η και επικουρία του έργου 

της με κ λυψη της προ λεπόμενης θέσης επιστημονικού συνεργ τη (δικηγόρου) με 

έμμισθη εντολή. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Mία (1) θέση επιστημονικού συνεργ τη - δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, 

στο Επιμελητήριο, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης 

εντολής, με π για μηνιαία αντιμισθία, σύμ ωνα με τις διατ  εις του αρ.  3 του ν. 

 1     13. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσλη θεί καθορίζονται από τις 

διατ  εις της παρ. 1 του αρ.   του ν.  35    15.  υτός θα ασ αλίζεται στον οικείο 

ασ αλιστικό του  ορέα, σύμ ωνα με την εκ στοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατ στημα του 

Επιμελητηρίου και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατ  τον 

χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκ στοτε 

υπ ρχουσες υπηρεσιακές αν γκες.  

 .   ΤΙΚΕΙΜΕ Ο  Π  ΧΟΛΗ Η  Το αντικείμενο της απασχόλησης τoυ 

δικηγόρου που πρόκειται να προσλη θεί θα είναι η συνεργασία και η στήρι η της 

Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου, κατ  την  σκηση 

του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγρα ής, μετα ολής, 

διαγρα ής καθώς και κ θε  λλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου 

έχει τις ε ής αρμοδιότητες ( ρθρο 8   όμου  635   1 ): 

 α. την εγγρα ή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο  ρθρο 86 του παρόντος, 

ε αιρουμένων των ανα ερόμενων στην παρ γρα ο 1 του  ρθρου 1 του ν.    1   16 

( `    ), 

  . κ θε καταχώριση που α ορ  στους υπόχρεους,  

 γ. (i) την παραλα ή, την πρωτοκόλληση, ε όσον δεν πραγματοποιείται με 

ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας 

των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πρ  εων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς 

και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατ  εις, 

 (ii) την παραλα ή, την πρωτοκόλληση, ε όσον δεν πραγματοποιείται με 

ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή και διακριτικού 

τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προ λέπεται στο  ρθρο 1   του 

παρόντος, μόνο όταν η ως  νω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜ , 

 δ. την απ ντηση σε ερωτήματα που δια ι  ζονται μέσω της ευρωπαϊκής 

κεντρικής πλατ όρμας και α ορούν στις πρ  εις και τα στοιχεία των  ρθρων  5,    

και  8 του παρόντος νόμου, 

 ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγρ  ων και 

αποσπασμ των σύμ ωνα με τα προ λεπόμενα στο  ρθρο 111 του παρόντος νόμου, 

 στ. τη διε αγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων 

καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμ ωνα με το  ρθρο 10  του παρόντος και 

τέλος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε λοιπές συνα είς υποθέσεις του Επιμελητηρίου 

Κορινθίας. 

  

 .ΠΡΟΫΠΟΘΕ ΕΙ   ΥΜΜΕΤΟΧΗ : Οι υποψή ιοι για την ανωτέρω θέση 

θα πρέπει: 1.  α είναι Έλληνες πολίτες,  .  α μην έχουν συμπληρώσει το 6 ο έτος 

της ηλικίας τους, σύμ ωνα με τις διατ  εις της παρ. 1 του  ρθρου  5 του Κώδικα 

Δικηγόρων ( όμος  1     13). 3.  α είναι Δικηγόροι μέλη ενός Δικηγορικού 

 υλλόγου της χώρας.  .  α είναι κ τοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  ομικής 
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σχολής της χώρας ή ισότιμου τίτλου  ομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής  χολής 

 ΕΙ της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία (κατ  

προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) δύο τουλ χιστον ετών μετ  την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 5.  ν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης 

παραγρ  ου  , να έχουν αντίστοιχη εμπειρία (κατ  προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) 

τουλ χιστον τεσσ ρων ετών μετ  την απόκτηση του  ασικού τίτλου σπουδών τους 

και μια τουλ χιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το 

ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησής τους, κατ  το  ρθρο   του ΠΔ 5     1. 6. 

Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορ ή θα συνεκτιμηθεί από την 

επιτροπή α ιολόγησης.  .  α έχουν  ριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, 

αποδεικνυόμενη κατ  τα οριζόμενα στο  ρθρο  8 του ΠΔ 5     1 ( ΕΚ    3 ), όπως 

ισχύει. 8. Γνώση και  λλης  ένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμ ωνα με το προηγούμενο εδ  ιο, θα συνεκτιμηθεί.  . 

Ειδικότερα οι  ρρενες υποψή ιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή 

να μην έχουν καταδικαστεί για λιποτα ία με τελεσίδικη από αση. 1 .   α μην 

υπ ρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό επικουρική ή 

στερητική δικαστική συμπαρ σταση, σύμ ωνα με τα οριζόμενα στο  ρθρο 8 του 

 όμου 35 8     , ούτε κατ  το χρόνο λή ης της προθεσμίας υπο ολής των 

αιτήσεων, ούτε κατ  το χρόνο διορισμού. 11.  α έχουν υγεία και  υσική 

καταλληλότητα για την  σκηση των καθηκόντων τους, σύμ ωνα με τα οριζόμενα στο 

 ρθρο.   του  όμου 35 8     . 1 .  α μην έχουν κώλυμα κατ  τις διατ  εις του 

 . . 1 56 8  και του Κώδικα Δικηγόρων. 13.  α διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, κυρίως στη σύντα η και επε εργασία κειμένων. 

 Γ.ΚΡΙΤΗΡΙ   ΞΙΟΛΟΓΗ Η -ΕΠΙΛΟΓΗ : Για την επιλογή του υποψη ίου 

λαμ  νεται υπόψη η επιστημονική του κατ ρτιση, η ε ειδίκευση στο αντικείμενο της 

απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-επ ρκεια, η  ριστη γνώση  ένης γλώσσας και 

η προσωπικότητ  του. Η επιλογή θα γίνει επί τη   σει του κ τωθι πίνακα κριτηρίων 

α ιολόγησης και σύμ ωνα με τα προ λεπόμενα σε αυτόν. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί 

ως κλίμακα  αθμολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίμακα μορίων 1-1000. 

 υνολική  αθμολογία του κ θε υποψη ίου είναι το  θροισμα της επιμέρους 

 αθμολογίας κ θε κριτηρίου.  

Η μοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως ε ής:  

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια, 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια, 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια, 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια, 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια, 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια. 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. 
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Σύνολο 0-1.000 μόρια. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων είναι ο χρόνος λή ης της προθεσμίας για την υπο ολή των αιτήσεων. Οι 

υποψή ιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμ  νονται 

υπόψη για τον καθορισμό της σειρ ς α ιολόγησής τους με την κατ θεση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών κατ  τα ειδικότερα διαλαμ ανόμενα στην παρούσα  

και στο παρ ρτημα. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατ ρτισης η Επιτροπή 

λαμ  νει υπόψη, επιπλέον των απαιτουμένων, προσκομισθέντες τίτλους ή 

 ε αιώσεις μεταπτυχιακών σπουδών, τυχόν εργασίες και  λλα επιστημονικ  

έγγρα α, και  αθμολογεί όλα αυτ  σύμ ωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

προκήρυ η. Ως προς το κριτήριο του μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στο 

εμπορικό δίκαιο, η μοριοδότηση του υποψη ίου ε   όσον κατέχει την συγκεκριμένη 

ε ειδίκευση, θα προσμετρ ται ανε αρτήτως του  αθμού απόκτησης του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με το ανώτατο όριο μοριοδότησης στην εν 

λόγω κατηγορία (1   μόρια). Ως προς τα κριτήρια της ε ειδίκευσης στο αντικείμενο 

απασχόλησης, της επαγγελματικής πείρας και επ ρκειας, η Επιτροπή  αθμολογεί την 

εμπειρία των υποψη ίων, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κ θε πρόσ ορο τρόπο 

(έτη δικηγορίας με α ετηρία την ημερομηνία εγγρα ής του της δικηγόρου στον 

οικείο δικηγορικό σύλλογο, δικαστικές απο  σεις ή  λλες νομικές πρ  εις, από τις 

οποίες να προκύπτει η παρ σταση του υποψη ίου, γνωμοδοτήσεις,  ε αιώσεις ή 

πιστοποιητικ   ορέων περί πέρατος νομικών ενεργειών),  ε αιώσεις προϋπηρεσίας, 

οι οποίες αν προέρχονται από δημόσιους  ορείς θα πρέπει να  έρουν αριθμό 

πρωτοκόλλου του  ορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως 

προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψη ίου με το περιγρα όμενο 

αντικείμενο απασχόλησης και αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα, να  έρουν υπογρα ή και σ ραγίδα του υπογρ  οντος, να 

αναγρ  ουν την ιδιότητα του και στοιχεία για την περίοδο κατ  την οποία ο  ε αιών 

ασκούσε τα καθήκοντ  του στη θέση αυτή. Η προσωπικότητα του υποψη ίου 

κρίνεται σε προ ορική συνέντευ η, στην οποία α ιολογούνται οι δε ιότητες και τα 

προσόντα του υποψη ίου όπως είναι ενδεικτικ  η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η 

ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικ  πεδία κλπ.   

Δ. ΔΙΚ ΙΟΛΟΓΗΤΙΚ   ΥΜΜΕΤΟΧΗ  - ΠΡΟΘΕ ΜΙ  ΥΠΟ ΟΛΗ : Οι 

υποψή ιοι πρέπει να υπο  λουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη 

επιστολή, σε κλειστό   κελο, στο κεντρικό κατ στημα του Επιμελητηρίου, Τμήμα 

Προσωπικού (οδός  Ερμού αρ.  ΤΚ   131 Κόρινθος) σε αποκλειστική προθεσμία 

τρι ντα (3 ) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυ ης στον 

ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψη ιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή 

αποκλεισμού από τη διαδικασία, δικαιολογητικ : 1.  ωτοαντίγρα ο των δύο όψεων 

του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας,  ωτοαντίγρα ο των 

κρίσιμων σελίδων του δια ατηρίου στις οποίες αναγρ  εται ο αριθμός και τα 

στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.  .Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

3.Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού  υλλόγου, από το οποίο προκύπτει η 

ημερομηνία εγγρα ής στο  ύλλογο, η ιδιότητα του υποψη ίου ως δικηγόρου ότι ο 

υποψή ιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικ  και δεν κατέχει  λλη έμμισθη θέση. 

 .Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 15   1 86, από την οποία προκύπτει ότι ο 

υποψή ιος δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαρ σταση και δεν 

παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικ  ή συστηματικ  με αμοι ή σε  λλο νομικό 

πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δε λαμ  νει π για περιοδική αμοι ή από νομικό 

πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν  λλη έμμισθη θέση κατ  την 
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έννοια των σχετικών διατ  εων του ν. 1     13 “Κώδικας Δικηγόρων” ή που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε  λλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να 

υπο  λουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι ε όσον προσλη θούν 

στο Επιμελητήριο Κορινθίας θα παραιτηθούν από την  λλη έμμισθη θέση ή θα 

π ψουν να αναλαμ  νουν υποθέσεις  λλου νομικού προσώπου ή να λαμ  νουν 

π για αμοι ή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα.  την περίπτωση αυτή, δεν 

μπορούν να αναλ  ουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν  ε αίωση του εντολέα στον 

οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή 

έπαψαν να αναλαμ  νουν υποθέσεις ή να λαμ  νουν αμοι ή. 5.Πιστοποιητικό 

στρατολογικής κατ στασης, από το οποίο προκύπτει ότι οι  ρρενες υποψή ιοι έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν  ασικές γνώσεις Η Υ ειδικ  στον τομέα σύντα ης 

και επε εργασίας κειμένων.  . ιογρα ικό σημείωμα με τα στοιχεία της 

επιστημονικής κατ ρτισης και επαγγελματικής δρ σης του υποψη ίου, στο οποίο να 

ανα έρεται αναλυτικ  η εμπειρία του, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικ  

έγγρα α. Με την αίτησή τους οι υποψή ιοι υπο  λλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικ  για την απόδει η των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Ε ν 

δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατ  περίπτωση δικαιολογητικ , δεν 

λαμ  νονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτησή τους. 

 την περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων, το εμπρόθεσμο της 

αιτήσεως κρίνεται με   ση την ημερομηνία που  έρει ο   κελος αποστολής, ο 

οποίος μετ  την αποσ ρ γισή του επισυν πτεται στην αίτηση του υποψη ίου. Η 

συμμετοχή των υποψη ίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπι ύλακτη 

αποδοχή των όρων της προκήρυ ης.  υμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λή η της προθεσμίας υπο ολής των 

δικαιολογητικών και υπο  λλονται συνοδευόμενα σε κ θε περίπτωση από αν λογη 

αίτηση σε κλειστό   κελο με την ένδει η “ ΥΜΠΛΗΡΩ Η   ΤΙΚ Τ  Τ  Η 

ΔΙΚ ΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩ ”. Δικαιολογητικ  που κατατίθενται μετ  το πέρας της 

προθεσμίας υπο ολής δεν λαμ  νονται υπόψη.  

Ε. ΔΙ ΔΙΚ  Ι  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΕΤ ΞΥ ΤΩ  ΥΠΟΨΗ ΙΩ -ΛΟΙΠΕ  

ΠΛΗΡΟ ΟΡΙΕ 1. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμ ωνα με τις 

διατ  εις της παρ.   του αρ.  3 του ν.  1     13, η οποία θα αποτελείται από: 1.Ένα 

μέλος του   Κ με  αθμό τουλ χιστον Δικαστικού Πληρε ουσίου    τ  εως ή το 

νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του   Κ.  . Τρείς (3) 

Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλ χιστον ευδόκιμη 

δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό  υμ ούλιο του 

Δικηγορικού  υλλόγου Κορίνθου, ως μέλη.3. Έναν (1) εκπρόσωπο του 

Επιμελητηρίου. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει ειδικ  οριζόμενος 

προς τούτο, υπ λληλος του Επιμελητηρίου  . Εντός μηνός από την τελευταία 

ατομική συνέντευ η, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη από αση με τη σειρ  

α ιολόγησης των υποψη ίων. Η από αση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το 

Επιμελητήριο και ισχύει μόνο για την κ λυψη της θέσης που προκηρύχθηκαν. Το 

Επιμελητήριο ο είλει να προσλ  ει τον την επιτυχόντα ούσα εντός ενός μηνός από 

την δημοσίευση της από ασης της Επιτροπής, γνωστοποιώντας στο Δικηγορικό 

 ύλλογο Κορίνθου την αν ληψη υπηρεσίας σε προθεσμία (15) ημερών.3. Εντός (3) 

μηνών από τη δημοσίευση της πρόσληψης του επιτυχόντα, διενεργείται από το 

Επιμελητήριο αυτεπ γγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει 

υπο  λλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρε ζουν την 

διαδικασία επιλογής.  .Η παρούσα από αση:  α κοινοποιηθεί με επιμέλεια του 
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Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο του Δικηγορικού  υλλόγου και στο  ομικό  υμ ούλιο 

του Κρ τους.  α τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στο κατ στημα του 

Πρωτοδικείου, του Ε ετείου  αυπλίου και του Δικηγορικού  υλλόγου Κορίνθου.      

 α δημοσιευθεί με πρόσκληση για την υπο ολή υποψη ιοτήτων σε μία ημερήσια 

ε ημερίδα του τόπου της έδρας του Επιμελητηρίου.  α αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, καθώς και στη “ΔΙ ΥΓΕΙ ”. 

Κόρινθος     οεμ ρίου2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Π   ΓΙΩΤΗ  ΠΙΤ  ΚΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ. 

 

Οι υποψή ιοι καλούνται να υπο  λουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικ  σε 

ευκρινή  ωτοαντίγρα α, σύμ ωνα με τις διατ  εις του  ρθρου 1 του ν.  5    1  

( ΕΚ      ), ως ε ής:  

 . ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙ ΤΟΠΟΙΗΤΙΚ  –  Ε  ΙΩ ΕΙ  ΗΜΕΔ ΠΗ . Δημόσια 

έγγρα α ημεδαπής, δηλαδή έγγρα α που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και  ορείς του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών,  δειες, 

πιστοποιητικ ,  ε αιώσεις κ.λπ.), υπο  λλονται και γίνονται υποχρεωτικ  αποδεκτ  

σε ευκρινή  ωτοαντίγρα α των πρωτοτύπων εγγρ  ων ή των ακρι ών αντιγρ  ων 

τους.  

  . ΙΔΙΩΤΙΚ  ΕΓΓΡ    ΗΜΕΔ ΠΗ , δηλαδή έγγρα α που δεν εκδίδονται 

από υπηρεσίες και  ορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

(εκδίδονται από ιδιωτικούς  ορείς), υπο  λλονται και γίνονται υποχρεωτικ  

αποδεκτ  σε ευκρινή  ωτοαντίγρα α από αντίγρα α ιδιωτικών εγγρ  ων, τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή  ωτοαντίγρα α από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγρ  ων  έρουν θεώρηση από υπηρεσίες  και  ορείς 

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Γ. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙ ΤΟΠΟΙΗΤΙΚ   Ε  ΙΩ ΕΙ   ΛΛΟΔ ΠΗ : Τίτλοι, 

πιστοποιητικ  και  ε αιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζονται πρέπει να είναι 

επίσημα μετα ρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετ  ρασή τους γίνεται 

από αρμόδια κατ  νόμο αρχή του Υπουργείου Ε ωτερικών ή την Πρεσ εία ή το 

Προ ενείο της  ένης χώρας στην Ελλ δα ή από δικηγόρο ή από  μισθο διερμηνέα 

διορισμένο   σει του ν. 1 8  6-12-1913/1-2-1 1 . Ειδικώς, μετ  τον νέο Κώδικα 

Δικηγόρων ( ρθρο 36 του ν. 1     13), μετα ρ σεις  ενόγλωσσων εγγρ  ων που 

γίνονται από δικηγόρο μετ  την   .  .  13 γίνονται δεκτές ε όσον ο δικηγόρος 

 ε αιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 

μετέ ρασε.  ημειώνεται ότι, σύμ ωνα με τη νομολογία του  υμ ουλίου της 

Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η 

γνώση της  ένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλ   ωτοαντίγρα α 

γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μετα ρ σεις 

αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μετα ραστές είχαν προσκομισθεί 

τα πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγρα α  των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι, 

πιστοποιητικ  και  ε αιώσεις) γίνονται υποχρεωτικ  αποδεκτ  σε ευκρινή 

 ωτοαντίγρα α από αντίγρα α εγγρ  ων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται, επίσης, υποχρεωτικ  αποδεκτ  

ΑΔΑ: 6ΓΒΘ469ΗΛ3-ΔΓΚ



ευκρινή  ωτοαντίγρα α από αντίγρα α αλλοδαπών ιδιωτικών εγγρ  ων, τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

1. ΤΙΤΛΟΙ  ΠΟΥΔΩ :  τους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγρ  εται ο 

ακρι ής  αθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.  ε περίπτωση που ο 

 αθμός εκ ρ ζεται με α ιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να 

υπο ληθεί και  ε αίωση της οικείας σχολής για τον ακρι ή αριθμητικό  αθμό, με 

δύο δεκαδικ  ψη ία, εκτός αν τούτο προκύπτει από την Ελληνική  ρχή αναγνώρισης 

του πτυχίου.  ε περίπτωση που από τους προσκομιζόμενους τίτλους σπουδών δεν 

προκύπτει ακρι ής αριθμητικός   αθμός, τότε θα  αθμολογείται ελευθέρως από την 

Επιτροπή. Ε ν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πρ  η 

αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ. .Τ. . . ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του 

τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

 ναγνώρισης Τίτλων  καδημαϊκών και Πληρο όρησης (Δ.Ο. .Τ. .Π.) περί 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  ε περίπτωση που από την πρ  η ή το πιστοποιητικό 

αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται  ε αίωση από το 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 

αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετ  ρασή.  ν τούτο δεν είναι ε ικτό, κ θε  λλο 

στοιχείο εκτιμ ται ελευθέρως από την Επιτροπή. 

 . ΜΕΤ ΠΤΥΧΙ ΚΟΙ  ΔΙΔ ΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Οι υποψή ιοι που είναι 

κ τοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλ χιστον 

 οίτησης προσκομίζουν ευκρινή  ωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 

διπλώματος, καθώς και  ε αίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το 

γνωστικό αντικείμενο αυτών, ε όσον τούτο δεν προκύπτει σα ώς από τους 

προσκομιζόμενους τίτλους ή  λλα έγγρα α.  ν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή απαιτείται μόνον πρ  η αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ. .Τ. . . ή 

Πιστοποιητικό  ναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό  ναγνώρισης 

Τίτλων  καδημαϊκών και Πληρο όρησης (Δ.Ο. .Τ. .Π.) περί ισοτιμίας που να έχει 

εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υπο ολής των αιτήσεων.  

3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩ  ΟΜ ΘΕΙ  : . Η γνώση της αγγλικής γλώσσας 

αποδεικνύεται με   ση το  ρθρο  8 του π.δ. 5    11, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, ως ε ής: 1) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομ θειας αντίστοιχου επιπέδου 

του αρ. 1 του ν.     1    (    186), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1  του  ρθρου 

13 του ν.31      3 (   1 1) ή  ) με πιστοποιητικ  αντίστοιχου επιπέδου των 

πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή, 3) με πιστοποιητικ  αντίστοιχου 

επιπέδου  λλων  ορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανε  ρτητα από τη νομική τους 

μορ ή, ε όσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της 

οικείας χώρας για να διενεργούν ε ετ σεις και να χορηγούν πιστοποιητικ  γνώσης 

της αγγλικής γλώσσας στο  αντίστοιχο επίπεδο. Ε ν δεν υπ ρχει  ορέας 

πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται  ε αίωση του αρμόδιου 

Υπουργείου ή της Πρεσ είας της χώρας στην Ελλ δα ότι τα πιστοποιητικ  που 

χορηγούνται από τους παραπ νω   ορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 

γλώσσα την  γγλική, είναι αποδεκτ  σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως 

έγκυρα αποδεικτικ  γνώσης της  γγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως 

οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η 

 γγλική. Ειδικότερα, για την απόδει η της  ριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, 

γίνονται αποδεκτ , πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομ θειας, τα 

πιστοποιητικ  των  ορέων που αναγρ  ονται στο  ρθρο  8 του ΠΔ 5     1. 

Πιστοποιητικ   λλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να α ιολογηθούν για την 

απόδει η της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) 

 ε αίωση του  ορέα που το ε έδωσε ότι τόσο ο  ορέας όσο και το συγκεκριμένο 
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πιστοποιητικό γλωσσομ θειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο 

εθνική αρχή ή (ii)  ε αίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσ είας της χώρας 

στην Ελλ δα (σε περίπτωση μη υπ ρ εως  ορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το 

προσκομιζόμενο  πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας 

χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών  ένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από 

επίσημη μετ  ρασή τους στην ελληνική γλώσσα.   ριστη γνώση της  ένης 

γλώσσας αποδεικνύεται και με τους ε ής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και 

 ιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετ  ρασης και Διερμηνείας  ΕΙ της 

ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,[1 ] (ii) Με Πτυχίο, 

προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε 

αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτο  θμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,(iii) Με 

 πολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτερο  θμιας  Εκπαίδευσης, 

ε όσον έχει αποκτηθεί μετ  από κανονική  οίτηση τουλ χιστον έ ι ετών στην 

αλλοδαπή. Ο υπό στοιχείο (iii) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται 

επιπλέον και από  ε αίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής  αθμίδας στην οποία 

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμ των. 

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω  ε αίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π. ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετ  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πρ  ης 

ισοτιμίας.  ημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδει η της γνώσης της  ένης γλώσσας 

ε ν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο ε ωτερικό, όπου τα 

μαθήματα διδ σκονται στην ίδια γλώσσα.  ) Η  δεια επ ρκειας διδασκαλίας  ένης 

γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση  ένης γλώσσας (π.δ. 3      3). Οι υποψή ιοι 

που είναι κ τοχοι της σχετικής  δειας πρέπει  να προσκομίσουν επίσημη μετ  ραση 

του τίτλου σπουδών   σει του οποίου εκδόθηκε η  δεια επ ρκειας διδασκαλίας  ένης 

γλώσσας, καθώς και ευκρινές  ωτοαντίγρα ο από αντίγρα ο του τίτλου αυτού που 

έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα παραπ νω ισχύουν και ως προς την γνώση κ θε 

 λλης  ένης γλώσσας σύμ ωνα με τις ρυθμίσεις του  ρθρου  8 του ΠΔ 5    01. 

Κ θε  λλο ανα υόμενο πρό λημα κατ  την διαδικασία της α ιολόγησης επιλύεται 

από την Επιτροπή με αιτιολογημένη από ασή της. 

 ημειώνεται ότι  η διαδικασία αυτή θα διακόπτεται αζημίως εκατέρωθεν ε   

όσον εν τω μετα ύ επέλθει τροποποίηση της σχετικής επιμελητηριακής νομοθεσίας 

 

 

Κόρινθος ,    οεμ ρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Π   ΓΙΩΤΗ  ΠΙΤ  ΚΗ  
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