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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ                                                                                         

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 213 137 1966  Fax: 213 137 1888      
e-mail : info@raports.gr                                                                               
                                                                                                                          αρ. πρωτ. 113  
                                                                                                                          Πειραιάσ 20 Μαρτίου 2017 

 

Θ ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΛΙΜΕΝΩΝ (Ρ.Α.Λ.) 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρ. 108-126 και 132 του Ν. 4389/2016 "Επείγουςεσ διατάξεισ για 

τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ". (Αϋ 94) 

2. Σισ διατάξεισ των άρκρ. 1, 6, 7, 9-15 του Π.Δ. 19/2016 "Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και 

Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)". (Αϋ 28) 

3. Σισ διατάξεισ των άρκρ. 42-45 του Ν. 4194/2013 "Κϊδικασ περί Δικθγόρων". (Αϋ208) 

4. Σισ διατάξεισ του κεφ. Β’ άρκρα 7 ζωσ 35 του Ν. 4354/2015 (Α’176) 

5. Σθν ςχετικι ζγκριςθ τθσ Ρ.Α.Λ. τθσ 13θσ ΤΝΕΔΡΙΑΘ 19.12.2016 (ΘΕΜΑ 3) 

6. Σθν υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ. ΕΓΚΡ/8/30942 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ του άρκρ. 2§1 

ΠΤ 33/2006, με τθν οποία εγκρίκθκε θ πρόςλθψθ ενόσ (1) δικθγόρου με ζμμιςκθ 

εντολι ςτθ Ρ.Α.Λ. 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 2 περ. ιβ του Ν. 2190/1994, (Αϋ 28) όπωσ ιςχφει. 

8. Σθν πρόβλεψθ ςχετικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό τθσ Ρ.Α.Λ. οικονομικοφ ζτουσ 

2017, για τθ δαπάνθ που κα προκλθκεί από τθν πρόςλθψθ του δικθγόρου και κα 

εγγραφοφν ανάλογεσ πιςτϊςεισ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των επόμενων ετϊν. 

9. Σισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ για νομικι υποςτιριξθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 

 

 

 

mailto:info@raports.gr
ΑΔΑ: Ω0ΔΟ4653ΠΩ-ΒΦΜ



 2 

 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

 

Σθν πλιρωςθ με επιλογι μίασ (1) κζςθσ δικθγόρου παρ' Αρείω Πάγω ι παρ’ Εφζταισ ςτθν 

Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία "Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων" (Ρ.Α.Λ.), με ςχζςθ 

ζμμιςκθσ εντολισ και πάγιεσ μθνιαίεσ αποδοχζσ. 

 

1. Ο Δικθγόροσ που κα προςλθφκεί κα ςτελεχϊςει το Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ 

Ρ.Α.Λ. το οποίο υπάγεται απευκείασ ςτο Πρόεδρο και κα ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ 

από τθν ιςχφουςα  νομοκεςία, υπθρεςιακι εξζλιξθ. 

 

2. Αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ του ανωτζρω δικθγόρου κα είναι  ειδικότερα τα εξισ: 

α)  δικαςτικι και εξωδικαςτικι εκπροςϊπθςθ και υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ 

Ρ.Α.Λ., θ οποία ζχει ωσ γενικότερθ αποςτολι τθν εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ 

νομιμότθτασ των ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ 

λιμενικοφ ςυςτιματοσ, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ και τθν 

εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, 

β)  παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων προσ τθ Ρ.Α.Λ. και τισ οργανικζσ 

μονάδεσ αυτισ. 

γ)  ειςιγθςθ προσ τον Πρόεδρο τθσ Ρ.Α.Λ. για τθν προςφυγι ςε υπθρεςίεσ εξωτερικοφ 

δικθγόρου. 

δ)    εποπτεία των υποκζςεων τθσ Ρ.Α.Λ. που ανατίκενται ςε εξωτερικοφσ δικθγόρουσ. 

ε)    οποιοδιποτε άλλο νομικό κζμα αφορά τθν Ρ.Α.Λ. 

 

3. Ο Δικθγόροσ υποχρεοφται να παρζχει τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ ςτθν ζδρα τθσ Ρ.Α.Λ., ςτον 

Διμο Πειραιά ςε κακθμερινι βάςθ, εκτόσ εάν παρίςταται ανάγκθ παράςταςισ του 

ενϊπιον Δικαςτικϊν ι Διοικθτικϊν Αρχϊν. Δεν επιτρζπεται κατά τθν διάρκεια τθσ 

απαςχόλθςθσ του ςτο Γραφείο Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Ρ.Α.Λ. να αναλαμβάνει 

υποκζςεισ που επιφζρουν ςφγκρουςθ κακθκόντων ι ςυμφερόντων με τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ  Ρ.Α.Λ. 
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4. Οι αποδοχζσ του δικθγόρου που κα προςλθφκεί κακορίηονται από τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία που αφορά τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ  Αρχζσ.  

 

5. Ο δικθγόροσ αςφαλίηεται ςτον οικείο αςφαλιςτικό του φορζα, ςφμφωνα με τθν 

εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

6. Ο υποψιφιοσ για τθν ωσ άνω κζςθ πρζπει (βλ. και ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α): 

i. Nα είναι δικθγόροσ παρ' Αρείω Πάγω ι παρ’ Εφζταισ, μζλοσ Δικθγορικοφ υλλόγου 

τθσ θμεδαπισ. 

ii. Να ζχει επιςτθμονικι κατάρτιςθ και επαγγελματικι εμπειρία κυρίωσ ςε κζματα 

δικαίου ανταγωνιςμοφ, δθμοςίων ςυμβάςεων, ναυτικοφ δικαίου, διοικθτικοφ 

δικαίου και αςτικοφ δικαίου,  που να αποδεικνφεται με τα εξισ: α) διδακτορικό 

δίπλωμα ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνου ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ ι 

μεταπτυχιακό τίτλο ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι αναγνωριςμζνου ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ 

και β) εξαετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτα παραπάνω κζματα.  

iii. Να ζχει τθν υγεία που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ κζςθσ 

αυτισ. (Ν. 4210/2013, άρκρο 7, παρ. 1)  

iv. Άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ και πολφ καλι τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Σα ςχετικά με 

τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Β.   

v. Γνϊςθ χριςθσ προγραμμάτων Θ/Τ.  Σα ςχετικά με τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ 

χειριςμοφ Θ/Τ αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ.   

7. Οι υποψιφιοι άνδρεσ κα πρζπει μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων 

να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νομίμωσ απαλλαγεί 

από αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςκεί για λιποταξία με 

τελεςίδικθ απόφαςθ. 

 

8. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι να μθν τελεί υπό δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ κατά τισ διατάξεισ του Ν. 1256/1982 και του "Κϊδικα περί Δικθγόρων", 

κακϊσ και κατά τισ διατάξεισ του Ν. 4389/2016. 

 

9. Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν 

προςόντων είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων. 
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10. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ αυτοπροςϊπωσ, είτε με 

εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι 

τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 

ςτθ διεφκυνςθ: Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ 185 35,  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 

ϊρεσ (από τισ 08:30 ζωσ τισ 15:00), εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) 

θμερϊν, που αρχίηει τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτον κόμβο ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

και ςτον ιςτότοπο τθσ Ρ.Α.Λ., ςυνοδευόμενθ από τα εξισ: 

 

α) φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ 

προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου 

(δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου και 

θ θμερομθνία γεννιςεωσ), 

 

β) πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου, 

 

γ) βεβαίωςθ του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου  τθσ θμεδαπισ από τθν οποία να 

προκφπτει θ ιδιότθτα του υποψθφίου ωσ δικθγόρου παρ' Αρείω Πάγω ι παρ’ Εφζταισ . 

 

δ) πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου από το οποίο να προκφπτει θ 

θμερομθνία εγγραφισ ςτο φλλογο, ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά 

και ότι δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. 

 

ε) Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ δεν είναι ζμμιςκοσ υπό τθν ζννοια του Αρκρ. 42, Ν. 

4194/2013 (Κϊδικασ περί Δικθγόρων).  

 

Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του 

Ν. 4194/2013 "Κϊδικασ περί Δικθγόρων", μποροφν να εμφανιςτοφν ωσ υποψιφιοι 

εφόςον ςυνυποβάλλουν, μαηί με τθν αίτθςθ και τα ωσ άνω δικαιολογθτικά, υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι, εαν προςλθφκοφν ςτθ  κζςθ που προκθρφςςεται ςτθ Ρ.Α.Λ., κα παραιτθκοφν 

από τθν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. τθν περίπτωςθ αυτι δεν κα μποροφν να αναλάβουν 

υπθρεςία, εάν δεν προςκομίςουν βεβαίωςθ του εντολζα, ςτον οποίο παρζχουν τισ 
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υπθρεςίεσ τουσ, ότι παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να 

αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι. 

 

ε) βιογραφικό ςθμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ τουσ 

δράςθσ, ςτο οποίο να αναφζρεται αναλυτικά θ εμπειρία τουσ, 

 

ςτ) πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

 

11. Κατά τθν αξιολόγθςθ του κάκε υποψιφιου πζραν των  προαναφερκζντων βαςικϊν 

προςόντων κα λθφκοφν υπόψθ τα εξισ: α) θ εν γζνει προςωπικότθτά του, β)οι τίτλοι 

ςπουδϊν, οι δθμοςιεφςεισ και θ κατοχι περιςςοτζρων από τουσ προαπαιτοφμενουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν γ) θ επαγγελματικι πείρα, δ) ο αρικμόσ ετϊν με εξειδίκευςθ  ςε 

αντικείμενα υποκζςεων τθσ Ρ.Α.Λ. ε) θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν πζραν τθσ αγγλικισ ςτ) θ 

προοπτικι τθσ εξζλιξισ του. Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των ωσ άνω κακορίηονται ωσ 

εξισ: 

 
 

                                                                                                   ΤΝΣΕΛΕΣΘ 

                             α) εν γζνει  προςωπικότθτα                                                 5% 

           β) νομικι επιςτθμονικι κατάρτιςθ                                    25% 

                  γ) επαγγελματικι πείρα                                                       25% 

           δ)εξειδίκευςθ ςτα αντικείμενα τθσ Ρ.Α.Λ.                         25% 

                             ε)γνϊςθ περιςςότερων ξζνων γλωςςϊν                           10% 

                             ςτ) προοπτικι εξζλιξθσ                                                         10% 

100% 

12. Με τθν αίτθςι τουσ οι υποψιφιοι υποβάλλουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν 

απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων τουσ. Εάν δεν προςκομίςουν τα 

απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά, δεν λαμβάνονται υπόψθ τα αντίςτοιχα  

προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που δθλϊνουν με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία. 

(Βλ. Παράρτθμα Α) 
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13. ε περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικά, το εμπρόκεςμο κρίνεται βάςει 

τθσ θμερομθνίασ που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του, 

επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του υποψθφίου. 

 
           14.Θ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ, προχποκζτει   ανεπιφφλακτθ 

αποδοχι των όρων τθσ προκιρυξθσ. 

 

    15.Θ επιλογι κα γίνει από πενταμελι Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 

43§2βϋ του Ν. 4194/2013, θ οποία κα αποτελείται από: 

 

α) Μζλοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ 

Πλθρεξουςίου Αϋ Σάξθσ και τον νόμιμο αναπλθρωτι του, ο οποίοσ κα αςκεί κακικοντα 

Προζδρου τθσ Επιτροπισ. Οι ανωτζρω ορίηονται από τον Πρόεδρο του Νομικοφ 

υμβουλίου του Κράτουσ. 

 

β) Σρεισ (3) δικθγόρουσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ με 15ετι τουλάχιςτον ευδόκιμθ 

δικθγορικι υπθρεςία, που ορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Δικθγορικοφ 

υλλόγου Πειραιϊσ  και 

 

γ) Ζναν (1) εκπρόςωπο, Μζλοσ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 

Κακικοντα γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αςκιςει  υπάλλθλοσ τθσ Ρ.Α.Λ.  

 

Θ παροφςα προκιρυξθ κοινοποιείται με επιμζλεια τθσ Ρ.Α.Λ. ςτον Πρόεδρο τθσ ανωτζρω 

Επιτροπισ και ςτον Πρόεδρο του Δικθγορικοφ υλλόγου Πειραιϊσ. 

 

16. Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ςυγκαλεί αυτιν μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.  Θ Επιτροπι με απόφαςι τθσ κα ορίςει τον 

τόπο, το χρόνο και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ και 

μπορεί, κατά τθν κρίςθ τθσ, να ηθτιςει ςυμπλθρωματικζσ δθμοςιεφςεισ τθσ 

Προκιρυξθσ για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ με δαπάνθ τθσ Ρ.Α.Λ.  
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17.    Θ Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων και κα 

τουσ καλζςει ςε ατομικι ςυνζντευξθ όςουσ πλθροφν τισ προχποκζςεισ. Μζςα ςε (1) 

μινα το πολφ από τθν τελευταία ατομικι ςυνζντευξθ, θ Επιτροπι κα εκδϊςει 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθ ςειρά αξιολόγθςθσ των υποψθφίων.  

 

18.  Θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ είναι υποχρεωτικι και ιςχφει μόνο για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ 

που προκθρφχκθκε.  

 

19. Ο επιτυχϊν κα πρζπει να μθν ζχει τα κωλφματα διοριςμοφ, τα οποία ιςχφουν για τουσ 

προςλαμβανόμενουσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (Παράρτθμα Δ) και κα πρζπει να κατακζςει 

ςτθ Ρ.Α.Λ. κατά το χρόνο πρόςλθψισ του πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ (οι 

άνδρεσ), κακϊσ και τα λοιπά απαιτοφμενα κατά νόμο πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά 

διοριςμοφ (Βλ. και ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ). 

 

         20. Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται ςτον κόμβο "Διαφγεια", ςτον ιςτότοπο τθσ Ρ.Α.Λ. 

(raports.gr) και δθμοςιεφεται ςτθν θμεριςια εφθμερίδα «Θ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ» 

 

21.Πλθροφορίεσ και αντίγραφο τθσ προκιρυξθσ παρζχονται μετά τθν ανάρτθςθ ςτθ 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00 ζωσ 14:00 από τθν Γραμματεία τθσ Ρ.Α.Λ. 

(οδ. Γρθγ. Λαμπράκθ αρ. 150, Πειραιάσ, τθλ: 210-4191966). 

                  Πειραιάσ 20 Μαρτίου 2017 

Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. 

 

                                                                                                                                   Κ.Ι.ΜΟΤΣΗΟΤΡΘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΔΟ4653ΠΩ-ΒΦΜ



 8 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ -ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  § 12 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
 
Oι υποψιφιοι υποβάλλουν  τα κάτωκι δικαιολογθτικά. 
1. Σίτλο πουδϊν, ςτον οποίο να αναγράφεται ο ακριβισ βακμόσ αυτοφ, θ θμερομθνία και το 
ζτοσ κτιςθσ του τίτλου. ε περίπτωςθ που ο βακμόσ του βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν εκφράηεται με 
αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό πρζπει να υποβλθκεί και βεβαίωςθ τθσ οικείασ 
ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό. 
θμειϊνεται ότι όπου ςτουσ αποδεκτοφσ βαςικοφσ τίτλουσ ωσ προςόν διοριςμοφ ορίηεται, πτυχίο 
ι δίπλωμα Α.Ε.Ι. ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.) ι Προγραμμάτων πουδϊν 
Επιλογισ (Π..Ε) Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ 
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ με το ηθτοφμενο από τθν προκιρυξθ, υποχρεοφνται να προςκομίηουν 
ςυγχρόνωσ βεβαίωςθ του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου 
(Ε.Α.Π.) ι Προγραμμάτων πουδϊν Επιλογισ (Π..Ε) Α.Ε.Ι., ςτο οποίο ανικει το Σμιμα που 
χοριγθςε το εν λόγω πτυχίο ι δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλοσ αυτόσ ςτθρίηεται ςε ςπουδζσ που 
καλφπτουν με πλιρθ επάρκεια το γνωςτικό αντικείμενο του πτυχίου που ηθτείται από τθν 
προκιρυξθ (Π.δ. 50/2001 άρκρο 26 παρ. 2, όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα). ε περίπτωςθ 
που δεν 
προςκομιςκεί θ βεβαίωςθ αυτι, ι δεν αναφζρεται ςε αυτιν το ςυγκεκριμζνο ςφμφωνα με τθν 
οικεία προκιρυξθ απαιτοφμενο πτυχίο, ο επικαλοφμενοσ τίτλοσ δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: 
Πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙΚΑΣΑ για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου κακϊσ και 
αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων 
ι Πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων 
Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου και 
αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. 
ε 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 φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςισ τθσ. 
Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1-5-2004) και αναφζρονται ςτο Π.δ. 299/1997 
δεν απαιτείται αντιςτοιχία. Για τα ίδια πτυχία κακϊσ και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ζχουν 
χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. απαιτείται ιςοτιμία και αντιςτοιχία. 
θμείωςθ: (ςχετ. βακμολογικι αντιςτοιχία) 
τισ περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται για τουσ αλλοδαποφσ τίτλουσ αντιςτοιχία βακμολογικισ ι 
αξιολογικισ κλίμακασ με τθ βακμολογικι ι αξιολογικι κλίμακα τίτλων τθσ θμεδαπισ και ο 
ςχετικόσ τίτλοσ χαρακτθρίηεται ωσ αδιαβάκμθτοσ (άρκρο 8 Ν. 3328/2005) από τον αρμόδιο κατά 
νόμο φορζα, ο υποψιφιοσ ςτθ κζςθ του εντφπου τθσ αίτθςθσ που αφορά ςτο βακμό τίτλου 
ςπουδϊν, ςυμπλθρϊνει το ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 
θμεδαπισ, δθλ. «5». 
Διδακτορικό ι/και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςυνοδευόμενο από αναλυτικι βακμολογία 
των μακθμάτων ι εάν αυτι δεν είναι διακζςιμθ από το πρόγραμμα ςπουδϊν. 
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 Πανεπιςτιμιο που να κακορίηει το γνωςτικό 
αντικείμενο αυτϊν ι τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ από τθν προκιρυξθ, εφόςον τοφτο δεν 
προκφπτει ςαφϊσ από τουσ προςκομιηόμενουσ τίτλουσ, προκειμζνου να είναι εφικτι θ 

ΑΔΑ: Ω0ΔΟ4653ΠΩ-ΒΦΜ



 9 

αξιολόγθςθ τθσ ςυνάφειασ και επάρκειασ τθσ επιμζρουσ διδακτζασ φλθσ που αντιςτοιχεί ςτον 
προςκομιηόμενο τίτλο με τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ από τθν προκιρυξθ. 
Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: 
Πράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου από το ΔΙΚΑΣΑ ι Πιςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από τον 
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) 
περί ιςοτιμίασ που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων και ςε περίπτωςθ που από τθν πράξθ αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει το γνωςτικό 
αντικείμενο ι θ απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ από τθν προκιρυξθ, απαιτείται βεβαίωςθ από το 
Πανεπιςτιμιο που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει αυτό, κακϊσ και επίςθμθ 
μετάφραςι τθσ. 
ΘΜΕΙΩΘ: α) τισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του πτυχίου αλλοδαπισ 
αναγνωρίηεται μόνον εφόςον ο κάτοχοσ του πτυχίου είναι και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ 
διπλϊματοσ δεν αναγνωρίηεται ιςοτιμία του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, και επομζνωσ δεν 
λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ και β) τθν περίπτωςθ που  ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 
ςυμπλθρϊνει ι ενςωματϊνεται ςτο βαςικό, δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ. 
Εξαιρζςεισ (τίτλοι / μεταπτυχιακά / διδακτορικά) 
Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν 
αντιςτοιχία του τίτλου, όςοι υποψιφιοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ επαγγελματικϊν 
προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων τυπικισ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ οι οποίεσ 
χορθγικθκαν από: 
i) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) του άρκρου 55 του Π.δ. 
38/2010 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 7θσ επτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των 
επαγγελματικϊν προςόντων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ι 
ii) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) του άρκρου 55 του Π.δ. 
38/2010 για τθν αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, βάςει τθσ παρ. 2, του αρ. 1 του 
Π.δ. 38/2010, όπωσ ιςχφει κάκε φορά ι 
iii) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(.Α.Ε.Ι.Σ.Σ.Ε.) του άρκρου 10 του Π.δ. 165/2000 «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με ζνα 
γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των διπλωμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν ετϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ 
του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων» ι 
iv) το υμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Σίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
(.Ε.Α.Σ.Ε.Κ.) του άρκρου 14 του Π.δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ 
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο ςυμπλθρϊνει τθν οδθγία 89/48/ΕΟΚ, ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ 92/51/ΕΟΚ του υμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων». 
v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιςτοποιθτικϊν και άλλων τίτλων που ζχουν αποκτθκεί ςε χϊρεσ μζλθ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί, βάςει του ςυςτιματοσ αυτόματθσ 
αναγνϊριςθσ διπλωμάτων, άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ 
εκνικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με τα Προεδρικά διατάγματα 40/1986, (Αϋ 14), 84/1986, (Αϋ 31), 97/1986 
(Αϋ 35), 98/1986, (Αϋ 35), 53/2004 (Αϋ 43), 40/2006 (Αϋ 43) και τθν υπουργικι απόφαςθ 
Α4/5226/1987 (Βϋ 613). 
Οι ωσ άνω υποψιφιοι εξαιροφνται μεν από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξεωσ αναγνϊριςθσ 
για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του τίτλου, όχι όμωσ και από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 
πιςτοποιθτικοφ για τθ βακμολογικι αντιςτοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορζα 
(Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. κ.λπ.). ε αντίκετθ 
περίπτωςθ ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει το πεδίο τθσ αίτθςθσ που αφορά ςτο βακμό τίτλου 
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ςπουδϊν, το ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ θμεδαπισ, δθλ. 
«5». 
2.Εμπειρία (τρόποσ απόδειξθσ - επιςθμάνςεισ ςχετικά με τον υπολογιςμό τθσ εμπειρίασ και 
λοιπζσ διευκρινίςεισ). 
Οι πτυχιοφχοι τθσ Νομικισ που είναι δικθγόροι προκειμζνου να αποδείξουν τθν απαιτοφμενθ 
κατά περίπτωςθ εμπειρία, πρζπει να προςκομίςουν: 
(1) Πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου από το οποίο να προκφπτει, πότε ο 
δικθγόροσ απζκτθςε τθν ιδιότθτα του αςκοφμενου και πότε αυτι του δικθγόρου. 
(2) Βεβαίωςθ του Σαμείου Νομικϊν από τθν οποία να προκφπτει πότε ο υποψιφιοσ αςφαλίςτθκε 
ωσ δικθγόροσ ι ενδεχομζνωσ και ωσ αςκοφμενοσ (δεδομζνου ότι θ αςφάλιςθ των αςκουμζνων 
είναι προαιρετικι). 
(3) Ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των ετιςιων 
«καταςτάςεων παραςτάςεων ςτα Δικαςτιρια» και των «καταςτάςεων προειςπράξεων 
ςυμβολαίων» μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςτθ 
διαδικαςία. Θ προςκόμιςθ των ανωτζρω καταςτάςεων είναι ενδεικτικι και αρκεί να αναφζρεται 
ςε αυτζσ ζςτω και μία μόνο παράςταςθ ςτα Δικαςτιρια ι ζνα μόνο ςυμβόλαιο κατ’ ζτοσ. 
Μόνο δε για τα ζτθ κατά τα οποία ο δικθγόροσ κα εμφανίηει μθδενικι απαςχόλθςθ (καμία 
απολφτωσ παράςταςθ και κανζνα ςυμβόλαιο) δεν κα προςμετράται χρόνοσ εμπειρίασ. Οι 
ζμμιςκοι δικθγόροι, εφόςον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιοφν παραςτάςεισ ςτα δικαςτιρια 
και δεν ςυντάςςουν ςυμβόλαια πελατϊν τουσ, επί όςον τουλάχιςτον χρόνο είναι ζμμιςκοι 
προςκομίηουν βεβαίωςθ του φορζα ςτον οποίο εργάηονται ωσ ζμμιςκοι είτε αυτόσ είναι 
δθμόςιοσ είτε ιδιωτικόσ, από τθν οποία να προκφπτει το αντικείμενο και θ χρονικι διάρκεια τθσ 
δικθγορικισ 
υπθρεςίασ που προςφζρουν και ο τρόποσ πλθρωμισ τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ απαιτοφμενθσ κατά περίπτωςθ εμπειρίασ ςτα γνωςτικά αντικείμενα των 
κζςεων, 
απαιτείται επιπλζον: 
(1) τθν Αίτθςθ - Τπεφκυνθ διλωςθ ο υποψιφιοσ δθλϊνει τον τόπο παροχισ των υπθρεςιϊν του 
(γραφείο, ιδιωτικόσ ι δθμόςιοσ φορζασ) κακϊσ και το αντικείμενο και τθ χρονικι διάρκεια τθσ 
απαιτοφμενθσ κατά περίπτωςθ εμπειρίασ και προςκομίηει 
(2) Μία τουλάχιςτον ςχετικι ςφμβαςθ ι δελτία παροχισ υπθρεςιϊν που καλφπτουν ενδεικτικϊσ 
τθ χρονικι διάρκεια τθσ εν λόγω εμπειρίασ. 
Επιςθμάνςεισ ςχετικά με τον υπολογιςμό τθσ εμπειρίασ και λοιπζσ διευκρινίςεισ 
• Ο χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε υποψιφιοσ πρζπει να ςυμφωνεί με τον χρόνο που 
προκφπτει από τθ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα. Χρόνοσ εμπειρίασ που περιζχεται 
ςτθν Αίτθςθ του υποψθφίου και δεν καλφπτεται από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και το αντίκετο δεν 
λαμβάνεται υπόψθ και αφαιρείται. 
• Για αςφαλιςμζνουσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία π.χ. ταμείο Νομικϊν, όταν δεν προκφπτουν 
ςαφϊσ από τα ςχετικά πιςτοποιθτικά οι μινεσ εμπειρίασ, μετατρζπονται οι θμζρεσ του ςυνόλου 
των χρονικϊν διαςτθμάτων τθσ εμπειρίασ ςε μινεσ διαιρϊντασ διά του 30, λαμβάνοντασ το 
ακζραιο μζροσ του αρικμοφ που προκφπτει. 
3.Οι υποψιφιοι οι οποίοι διακζτουν τυχόν πρόςκετα προςόντα πλζον των απαιτουμζνων 
πρζπει να προςκομίςουν τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ τουσ. 
13. ΣΙΣΛΟΙ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΕΙ. (Ν. 4250/2014, άρκρο 1, Φ.Ε.Κ. 74/τ.Αϋ/2014) 
α) Σθσ θμεδαπισ 
1. 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 - 
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βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 
2. Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ 
του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (όπωσ αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, κ.λπ.) 
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 (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου 
που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι 
ιατρό). 
β) Σθσ αλλοδαπισ 
1. Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ 
πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
2. Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν 
ι τθν Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο 
ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του Ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Κϊδικα 
Δικθγόρων» (άρκρο 36, Ν. 4194/2013 Φ.Ε.Κ. 208/τ.Αϋ/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. 
3. θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του υμβουλίου 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 ι επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων. 
4. Σα 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. 
5. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, 
τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
Θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1 και καλι Β2) αποδεικνφεται με 
βάςθ το άρκρο 
1 Π.δ. 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του Π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ 
ςε κζςεισ φορζων 
του δθμόςιου τομζα όπωσ αυτό ιςχφει» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Αϋ/2007), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο 
εδάφιο τθσ παρ. 1 
του άρκρου 1 Π.δ. 116/2006 «Σροποποίθςθ του άρκρου 28 του Π.δ. 50/2001…….» (Φ.Ε.Κ. 
115/τ.Αϋ/2006)», ωσ εξισ: 
α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του Ν. 2740/1999, όπωσ 
αντικαταςτάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
ι 
β) με πιςτοποιθτικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτθμίων CAMBRIDGE ι MICHIGAN 
ι 
γ) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή μη) ανεξάρτητα από 
τη νομική τουσ μορφή, εφόςον είναι πιςτοποιημζνοι ή αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ 
οικείασ χώρασ για να διενεργοφν εξετάςεισ και 
να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν 
υπάρχει φορζασ πιςτοποίηςησ ή αναγνώριςησ ςτην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωςη του 
αρμόδιου Υπουργείου ή τησ Πρεςβείασ τησ χώρασ ςτην Ελλάδα ότι τα πιςτοποιητικά που 
χορηγοφνται από τουσ παραπάνω φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μητρική γλώςςα την 
Αγγλική, είναι αποδεκτά ςε δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ χώρασ ωσ ζγκυρα αποδεικτικά γνώςησ 
τησ Αγγλικήσγλώςςασ ςτο αντίςτοιχο επίπεδο. Ωσ οικεία χώρα νοείται η χώρα ςτην οποία η 
μητρική ή επίςημη γλώςςα είναι η Αγγλική 
Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΕΠ, από τουσ οικείουσ 
φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ 
γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: 
 
 Πολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1): 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Πανεπιςτθμίου του CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia 
με βακμολογία από 7 ζωσ 8. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES). 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι PEARSON 
TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ι EDEXCEL 
LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - 
EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- 
(υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ) ι CITY & GUILDS 
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (υνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ 
πολφ καλισ γνϊςθσ). 
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• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΘ- USA) και τθσ ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΘ ΕΝΩΕΩ. 
• ΣΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βακμολογία από 785 ζωσ 
900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ι PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε περίπτωςθ που θ 
μία εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”). 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βακμό 
«Distinction” ι “Credit”). 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent 
level C1) ) (μζχρι 31/8/2009) 
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
• Test of Interactive English, C1 + Level. 
• Test of Interactive English, C1 Level. 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότθτεσ: Listening, Reading, Writing, 
Speaking). 
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βακμολογία από 91 ζωσ 99 του 
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βακμολογία από 190 ζωσ 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) 
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ 
ΓΝΩΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων 
και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου αποδεικνφεται ωσ εξισ: 
1 Με πιςτοποιθτικά Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Θ/Τ που εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι 
πιςτοποιοφνται από τον Εκνικό Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ 
Προςανατολιςμοφ (ΕΟΠΠΕΠ) πρϊθν Οργανιςμόσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ι ζχουν εκδοκεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Παρακάτω αναφζρονται οι φορείσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ι τον ΕΟΠΠΕΠ, με 
ςχετικζσ πράξεισ,με τθν αναγραφόμενθ για κάκε φορζα θμερομθνία πιςτοποίθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ των αρ. 28 και 40 τθσ μεαρικμό 121929/Η/31.07.2014 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
(Φ.Ε.Κ. 2123/τ.Βϋ/2014) 
α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. (1.2.2006 ζωσ 30.11.2012 βάςει τθσ αρικμ. Β/22578/30.11.2012 απόφαςθσ 
του ΕΟΠΠΕΠ) ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ (30.11.2012 με τθν αρικμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαςθ 
του ΕΟΠΠΕΠ) 
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΤΜ ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΠΘΡΕΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ Α.Ε) 
(22.2.2006), 
γ) Infotest (ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΕ ΚΑΣΑΡΣΙΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΙ Α.Ε & ΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006) 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ι ICT Europe (18.7.2007 αλλαγι ονομαςίασ τθσ ΙCT Hellas Α.Ε.) 
ε) ΚΕΤ-CERT (ΤΓΧΡΟΝΕ ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΙ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006) 
ςτ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΕ ΚΑΣΑΡΣΙΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΙ Α.Ε) (17.5.2006) 
η) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ) (14.9.2007) 
θ) ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ι ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS CERT 
ΕΠΕ (Με τθν αρικμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξθ μετονομαςίασ τθσ ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS 
TRAINING ΕΠΕ) ι ΙΝΦΟ- 
ΕΡΣ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΙ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ 
ΕΤΘΤΝΘ) (Με τθν αρικμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαςθ του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομαςίασ τθσ 
ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) 
κ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ) (30-9-2009) 
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) (10-4-2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ) (21-01-2015) 
Σα πιςτοποιθτικά που εκδίδουν οι ανωτζρω φορείσ είναι τα εξισ: 
α) ECDL Eλλάσ Α.Ε. ι PeopleCert Ελλάσ ΑΕ 
ECDL Core Certificate 
ECDL Start Certificate 
ECDL Progress Certificate 
ECDL Profile Certificate 
β) Vellum Global Educational Services S.A. 
Cambridge International Diploma in IT Skills 
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
Vellum Diploma in IT Skills 
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 
γ) Infotest 
Internet and Computing Core Certification (IC3) 
Microsoft Office Specialist (MOS) 
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
Infotest Certified Basic User (ICBU) 
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Infotest Microsoft Certified Application Specialist 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ι ICT Europe 
ICT Intermediate A 
ICT Intermediate B 
ICT Intermediate C 
ε) ΚΕΤ-CERT 
Key Cert IT Basic 
Key Cert IT Initial 
ςτ) ACTA Α.Ε. 
Certified Computer User (CCU) 
η) I SKILLS A.E. 
Basic I.T. Standard 
Basic I.T. Thematic 
Basic I.T. Core 
θ) ΣΕΛΕΦΩ ΣΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ι ΣΕΛΕΦΩ ΕΡΣ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ι 
ΙΝΦΟΕΡΣ-INFOCERT ΕΠΕ 
Basic Skills ι Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
Basic ι Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
Integration Skills ι Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγι ονομαςίασ τίτλου) 
Infocert Unities 
κ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
Basic Office 
Business Office 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «GLOBAL CERT» 
Global Intermediate 
Global Intermediate A 
Global Intermediate B 
Global Intermediate C 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
Unicert Primary 
 
Από τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά πρζπει να αποδεικνφεται θ γνϊςθ και των τριϊν γνωςτικϊν 
αντικειμζνων: 
 
α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. 
ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτισ οριηόμενεσ 
από τθν προκιρυξθ ενότθτεσ αλλά το ςχετικό πιςτοποιθτικό δεν ζχει ακόμθ εκδοκεί , μπορεί 
να γίνει αποδεκτι ςχετικι περί τοφτου βεβαίωςθ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθμζνου φορζα 
ζκδοςθσ αυτοφ. Ο υποψιφιοσ, όμωσ, εφόςον, είναι διοριςτζοσ πρζπει να προςκομίςει το 
πιςτοποιθτικό ςτο φορζα που διορίηεται. 
Λοιπά παραςτατικά (βεβαιϊςεισ εξεταςτικϊν κζντρων, κάρτεσ δεξιοτιτων κλπ) δεν γίνονται 
δεκτά. 
Γίνονται επίςθσ δεκτά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ Η/Τ τα οποία χορθγικθκαν από τουσ παραπάνω 
φορείσ (α ζωσ δ)μζχρι και τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με τθν εξισ 
ονομαςία: 
 
α) ECDL από τθν εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Τ. 
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β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum 
Global Educational Services). 
γ) IC3 ι MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρϊθν TECHNOPLUS) και 
δ) BTEC in ICT ι Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 
Γίνονται επίςθσ δεκτά, εφόςον περιλαμβάνουν τισ ανωτζρω ενότθτεσ, πιςτοποιθτικά Γνϊςεων 
Χειριςμοφ Η/Τ που ζχουν εκδοκεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχοφσ ςυμμετοχισ του 
υποψθφίου ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ Γνϊςεων Χειριςμοφ Η/Τ φυςικϊν προςϊπων που 
διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ. 
«Η ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ που εκδόκθκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από 
φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από τον καταργθκζντα Ο.Ε.Ε.Κ. μζχρι και τθν θμερομθνία 
πιςτοποίθςισ τουσ και από φορείσ πιςτοποιθμζνουσ από 
τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά τθν θμερομθνία πιςτοποίθςισ τουσ είναι 
αόριςτθσ διάρκειασ. 
(παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Αϋ/2014) όπου αναφζρεται ότι προςτίκεται 
παρ. 5 ςτο άρ. 38 του Ν. 4186/2013). 
2 Mε τίτλουσ ςπουδϊν, τριτοβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
ειδικότθτασ Πλθροφορικισ ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ, όπωσ αυτοί αναφζρονται κατωτζρω. 
3 Με τίτλουσ ςπουδϊν, βαςικοφσ ι /και μεταπτυχιακοφσ, Πανεπιςτθμιακισ ι/και Σεχνολογικισ 
εκπαίδευςθσ, από τθν αναλυτικι βακμολογία των οποίων προκφπτει ότι οι υποψιφιοι ζχουν 
παρακολουκιςει τζςςερα τουλάχιςτον μακιματα, υποχρεωτικά ι κατ’ επιλογι, Πλθροφορικισ 
ι γνϊςθσ χειριςμοφ Η/Τ. Κακζνα από τα τζςςερα αυτά μακιματα μπορεί να ζχει 
πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ απόκτθςθσ τίτλου ςπουδϊν είτε Πανεπιςτθμιακισ (Π.Ε), είτε 
Σεχνολογικισ (ΣΕ) Εκπαίδευςθσ είτε μεταπτυχιακοφ τίτλου είτε διδακτορικοφ διπλϊματοσ και 
υπολογίηονται ακροιςτικά. 
Οι υποψιφιοι τθσ Πανεπιςτθμιακισ, Σεχνολογικισ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
αποδεικνφουν επαρκϊσ τθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Τ ακόμθ και με μόνθ τθν υποβολι βεβαιϊςεων 
τμθμάτων ΑΕΙ και ΣΕΙ με τισ οποίεσ πιςτοποιείται ότι παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ, ςε 
προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό επίπεδο, τζςςερα (4) εξαμθνιαία μακιματα τα οποία κατά τθν 
εκτίμθςθ του τμιματοσ εμπίπτουν ςτθν περιοχι τθσ Πλθροφορικισ ι του χειριςμοφ Η/Τ. 
Διευκρινίηεται ότι τίτλοι ςπουδϊν ανϊτερθσ αλλά και κατϊτερθσ κατθγορίασ από τθν 
κατθγορία για τθν οποία υποβάλλει αίτθςθ ο υποψιφιοσ, εφόςον πλθροφν και τισ λοιπζσ 
προχποκζςεισ εγκυρότθτασ , γίνονται δεκτοί, δεδομζνου ότι αφενόσ οι εν λόγω τρόποι 
απόδειξθσ προβλζπονται από το προςοντολόγιο, αφετζρου οι ςχετικοί τίτλοι και βεβαιϊςεισ 
υποβάλλονται για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ Η/Τ και όχι για τθ διεκδίκθςθ κζςθσ ανϊτερθσ ι 
κατϊτερθσ κατθγορίασ τθσ προκθρυςςόμενθσ. 
4 Γίνονται επίςθσ δεκτά, πιςτοποιθτικά γνϊςθσ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Τ που 
χορθγοφνται από φορείσ τθσ αλλοδαπισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ςυνοδεφονται από ςχετικι 
απόφαςθ του Δ.. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί τθσ αντιςτοίχιςθσ τουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ  
 
Μθ φπαρξθ  κωλφματοσ διοριςμοφ που ιςχφει για τουσ προςλαμβανόμενουσ ςτο Ελλθνικό 
Δθμόςιο (άρκρο 8 Ν. 3528/2007) ςθμαίνει : α) Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και 
ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, 
πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, 
παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε 
ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 
γενετιςιασ ηωισ (παρ.1.α άρκρου 8 Ν. 3528/2007). β) Να μθν είναι υπόδικοι που ζχουν 
παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρκρο 43, Ν. 4139/2013) 
για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ αϋ, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει 
παραγραφεί. γ) Να μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για 
όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι (παρ.1.γ άρκρου 8 Ν. 3528/2007). δ) Να μθν τελοφν υπό 
ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ (παρ.1.δ άρκρου 8 Ν. 
3528/2007). ε) Να μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Σ.Α. ι άλλου 
Νομικοφ Προςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ 
παφςθσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε 
υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από τθν απόλυςθ (άρκρο 9 Ν. 
3528/2007). θμείωςθ: Η ανικανότθτα προσ διοριςμό αίρεται μόνο με τθν ζκδοςθ του κατά το 
άρκρο 47 παρ. 1 του υντάγματοσ διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ποινισ. 
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