
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Για ηην πλήπυζη μίαρ (1) θέζηρ δικηγόπος παπά Ππυηοδίκαιρ με έμμιζθη ενηολή ζηην 

Τπηπεζία ηος Γενικού Δμποπικού Μηηπώος ηος Δπιμεληηηπίος εππών.  

Σν Επηκειετήξην εξξψλ έρνλταο ππφςε:  

1. Σηο  ηατ μεηο τνπ Νφκνπ   97    7   Ε   7         7  «Άσθεσε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

 ξαστεξηντήτσλ, εθσπγρξνλησκφο τεο επηκειετεξηαθήο λνκνζεσίαο θαη  ιιεο  ηατ μεηο».  

2. Σηο  ηατ μεηο τνπ Νφκνπ  635    9   Ε   67   3 -10-   9  «Επελ χσ στελ Ειι  α θαη 

 ιιεο  ηατ μεηο» θαη σπγθεθξηκέλα τνπ  ξζξνπ 87, κε τν νπνίν σπληστψλταη ζέσεηο 

 ηθεγφξνπ πιήξνπο απασρφιεσεο σε θ ζε Επηκειετήξην φπνπ ιεητνπξγεί Τπεξεσία ΓΕΜΗ.  

3. Σηο  ηατ μεηο τνπ Νφκνπ   9   3 «Νένο  ψ ηθαο Δηθεγφξσλ»    Ε    8     7. 9.   3 , 

φπσο τξνπνπνηήζεθε θαη ησρχεη σήκεξα θαη σπγθεθξηκέλα τσλ  ξζξσλ    θαη επφκ. απτνχ. 

4. Σηο  ηατ μεηο τεο παξ.   πεξ. ηβ.’ τνπ αξ.    τνπ λ.   9   99  «χστασε  λεμ ξτετεο 

 ξρήο γηα τελ επηινγή πξνσσπηθνχ θαη ξχζκησε ζεκ τσλ  ηνίθεσεο»   Ε   8 τ. ’ 3-3-

 99   σχκυσλα κε τηο νπνίεο  ελ ππ γνλταη στηο  ηατ μεηο τσλ θευαιαίσλ    ,     θαη Γ  , τνπ 

ί ηνπ λφκνπ, νη παξέρνλτεο ππεξεσίεο κε έκκησζε ελτνιή.  

5. Σηο  ηατ μεηο τνπ ΠΔ. 5         Ε  39   5-3-      « αζνξησκφο τσλ πξνσφλτσλ 

 ηνξησκνχ σε ζέσεηο υνξέσλ τνπ  εκφσηνπ τνκέα» θαη σπγθεθξηκέλα τσλ  ξζξσλ   θαη  ,  

σο θαη  7 θαη  8 απτνχ.  

6. Σελ κε αξηζκφ 388 8-           νηλή Τπνπξγηθή  πφυασε τσλ Τυππνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη  λ πτπμεο θαη Επελ χσεσλ   Ε   6 8    7-4-      «χστασε 

Οξγαληθψλ ζέσεσλ επηστεκνληθνχ σπλεξγ τε   ηθεγφξνπ  πιήξνπο απασρφιεσεο στηο 

Τ.Γ.Ε.ΜΗ. τσλ Επηκειετεξίσλ, πνπ πξνβιέπνλταη στελ παξ. 6 τνπ  ξζξνπ 87 τνπ Νφκνπ 

 635    9     67 .  

7. Σελ εγθχθιην κε αξηζκφ   3   9 ΔΕΠ/6-5-   6  κε  Δ : ΩΛ9Η- ΝΜ τνπ  λαπιεξστή 

Τυππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Παξνρή ν εγηψλ γηα τελ ευαξκνγή τσλ  ηατ μεσλ τνπ 

 ευαιαίνπ  ΄ τνπ Νφκνπ  35     5   Ε   76   .  

8. Σελ κε  αξηζκφ Πξ με Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 33    6   Ε  , 8  , φπσο ησρχεη σήκεξα 

κετ  τελ παξ τασή τεο κε τελ ΠΤ  9    9   Ε   ,  3  θαη σπγθεθξηκέλα τν  ξζξν  , 

παξ.  , ε  υ. ηβ’ , πεξί εμαίξεσεο απφ τελ αλαστνιή τσλ  ηνξησκψλ στνλ επξχτεξν  εκφσην 

τνκέα θ ζε πξνσψπνπ εη ηθψλ θατεγνξηψλ, ευφσνλ ν  ηνξησκφο επηβ ιιεταη απφ ξετή 
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 η ταμε λφκνπ ρσξίο λα θαταιείπεταη στ  ην  ηαθξητηθήο εθτίκεσεο στελ αξκφ ηα 

 ηνηθετηθή αξρή.   

9. Σν ππ. αξ. 1021/03.06.2020 έγγξαυν τεο Δηεχζπλσεο τνπ Επηκειετεξίνπ, σχκυσλα κε τν 

νπνίν ε κεληαία  απ λε πνπ ζα πξνθιεζεί στνλ πξνυπνινγησκφ απφ τελ σο  λσ πξφσιεςε, 

αλέξρεταη στν πνσφ τσλ 1.210 επξψ θαη ε ετήσηα  απ λε στν πνσφ τσλ   .5   επξψ, πιένλ 

τπρφλ επη νκ τσλ.  

10. Σελ ππ’ αξηζκ.5 29. 5.     απφυασε τνπ Δηνηθετηθνχ πκβνπιίνπ τνπ Επηκειετεξίνπ 

εξξψλ  

11. Σηο ππεξεσηαθέο αλ γθεο τνπ Επηκειετεξίνπ εξξψλ, θαη εη ηθφτεξα τεο Τπεξεσίαο 

Γ.Ε.ΜΗ. απτνχ, πνπ θαζηστνχλ αλαγθαία τελ ππνστήξημε θαη επηθνπξία τνπ έξγνπ τεο κε 

θ ιπςε τεο πξνβιεπφκελεο ζέσεο επηστεκνληθνχ σπλεξγ τε   ηθεγφξνπ  κε έκκησζε 

ελτνιή. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

Μία     ζέσε επηστεκνληθνχ σπλεξγ τε -  ηθεγφξνπ, πιήξνπο απασρφιεσεο, στν Επηκειετήξην 

εξξψλ, Τπεξεσία Γεληθνχ Εκπνξηθνχ Μετξψνπ, κε σρέσε έκκησζεο ελτνιήο, κε π γηα κεληαία 

αλτηκησζία, σχκυσλα κε τηο  ηατ μεηο τνπ αξ.  3 τνπ λ.   9     3. Οη απν νρέο τνπ  ηθεγφξνπ πνπ 

ζα πξνσιευζεί θαζνξίδνλταη απφ τηο  ηατ μεηο τεο παξ.   τνπ αξ. 9 τνπ λ.  35     5.  πτφο ζα 

ασυαιίδεταη στνλ νηθείν ασυαιηστηθφ τνπ υνξέα, σχκυσλα κε τελ εθ στντε ησρχνπσα λνκνζεσία. 

Τπνρξενχταη επίσεο λα παξέρεη τηο ππεξεσίεο τνπ στν θατ στεκα τνπ Επηκειετεξίνπ εξξψλ θαη 

στελ Τπεξεσία τνπ Γεληθνχ Εκπνξηθνχ Μετξψνπ, θατ  τνλ ρξφλν τεο ιεητνπξγίαο απτνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλταπνθξίλεταη στηο εθ στντε ππ ξρνπσεο ππεξεσηαθέο αλ γθεο.  

Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

Σν αλτηθείκελν τεο απασρφιεσεο τνπ  ηθεγφξνπ πνπ πξφθεηταη λα πξνσιευζεί ζα είλαη ε 

σπλεξγασία θαη ε στήξημε τεο Τπεξεσίαο τνπ Γεληθνχ Εκπνξηθνχ Μετξψνπ τνπ Επηκειετεξίνπ, 

θατ  τελ  σθεσε τνπ πξνιεπτηθνχ ειέγρνπ λνκηκφτεταο τσλ αητήσεσλ εγγξαυήο, κεταβνιήο, 

 ηαγξαυήο θαζψο θαη θ ζε  ιιεο θαταρψξησεο στν Γ.Ε.ΜΗ, ε ππεξεσία τνπ νπνίνπ έρεη τηο εμήο 

αξκν ηφτετεο   ξζξν 87 Νφκνπ  635    9 : 

 α. τελ εγγξαυή τσλ ππφρξεσλ, φπσο νξίδνλταη στν  ξζξν 86 τνπ παξφλτνο, εμαηξνπκέλσλ τσλ 

αλαυεξφκελσλ στελ παξ γξαυν   τνπ  ξζξνπ   τνπ λ.         6   `   7 , 

 β. θ ζε θαταρψξησε πνπ αυνξ  στνπο ππφρξενπο,  

 γ.  i  τελ παξαιαβή, τελ πξστνθφιιεσε, ευφσνλ  ελ πξαγκατνπνηείταη κε ειεθτξνληθφ τξφπν 

 ειεθτξνληθή αίτεσε θαταρψξησεο  θαη τνλ έιεγρν πιεξφτεταο τσλ σρετηθψλ αητήσεσλ, τσλ 

σπλν επτηθψλ πξ μεσλ, στνηρείσλ ή  ειψσεσλ, θαζψο θαη τνλ έιεγρν λνκηκφτεταο, φπσο νξίδεταη 

απφ τπρφλ εη ηθφτεξεο  ηατ μεηο, 
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 ii  τελ παξαιαβή, τελ πξστνθφιιεσε, ευφσνλ  ελ πξαγκατνπνηείταη κε ειεθτξνληθφ τξφπν θαη 

τνλ έιεγρν αητήσεσλ έγθξησεο επσλπκίαο ή θαη  ηαθξητηθνχ τίτινπ, θαζψο θαη τε  έσκεπσε απτψλ, 

φπσο πξνβιέπεταη στν  ξζξν     τνπ παξφλτνο, κφλν φταλ ε σο  λσ  ηα ηθασία  ε γίλεταη κέσσ 

ΤΜ, 

 . τελ απ λτεσε σε εξστήκατα πνπ  ηαβηβ δνλταη κέσσ τεο επξσπατθήο θελτξηθήο πιατυφξκαο θαη 

αυνξνχλ στηο πξ μεηο θαη τα στνηρεία τσλ  ξζξσλ 95, 97 θαη 98 τνπ παξφλτνο λφκνπ, 

ε. τελ έθ νσε πηστνπνηετηθψλ θαη τε ρνξήγεσε αλτηγξ υσλ θαη απνσπασκ τσλ σχκυσλα κε τα 

πξνβιεπφκελα στν  ξζξν     τνπ παξφλτνο λφκνπ, 

στ. τε  ηεμαγσγή  εηγκατνιεπτηθνχ ειέγρνπ τσλ απτνκατνπνηεκέλσλ θαταρσξήσεσλ πνπ 

πξαγκατνπνηνχλταη σχκυσλα κε τν  ξζξν     τνπ παξφλτνο.  

 

Β.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:  

Οη ππνςήυηνη γηα τελ αλστέξσ ζέσε ζα πξέπεη:  

 . Να είλαη Έιιελεο πνιίτεο,  

 . Να κελ έρνπλ σπκπιεξψσεη τν 67ν έτνο τεο ειηθίαο τνπο, σχκυσλα κε τηο  ηατ μεηο τεο παξ.   

τνπ  ξζξνπ  5 τνπ  ψ ηθα Δηθεγφξσλ  Νφκνο   9     3 .  

3. Να είλαη Δηθεγφξνη παξ  Πξστν ίθαηο κέιε τνπ Δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ εξξψλ 

 . Να είλαη θ τνρνη κεταπτπρηαθνχ τίτινπ σπνπ ψλ Ννκηθήο σρνιήο τεο ρψξαο ή ησφτηκνπ τίτινπ 

Ννκηθνχ Σκήκατνο Παλεπηστεκηαθήο ρνιήο  ΕΙ τεο αιιν απήο, λφκηκα αλαγλσξησκέλνπ σο θαη 

αλτίστνηρε εκπεηξία  θατ  πξντίκεσε στν εκπνξηθφ  ίθαην   χν τνπι ρηστνλ ετψλ κετ  τελ 

απφθτεσε τνπ κεταπτπρηαθνχ τίτινπ σπνπ ψλ.  

5.  λ  ελ πιεξνχλ τηο απαητήσεηο τεο πξνεγνχκελεο παξαγξ υνπ  , λα έρνπλ αλτίστνηρε εκπεηξία 

 θατ  πξντίκεσε στν εκπνξηθφ  ίθαην  τνπι ρηστνλ τεσσ ξσλ ετψλ κετ  τελ απφθτεσε τνπ 

βασηθνχ τίτινπ σπνπ ψλ τνπο θαη κηα τνπι ρηστνλ  εκνσίεπσε ή επηστεκνληθή αλαθνίλσσε κε 

ζέκα σρετηθφ κε τν αλστέξσ αλτηθείκελν τεο απασρφιεσήο τνπο, θατ  τν  ξζξν   τνπ ΠΔ 5      .  

6. Σπρφλ επηκειετεξηαθή εκπεηξία κε νπνηα ήπντε κνξυή ζα σπλεθτηκεζεί απφ τελ επητξνπή 

αμηνιφγεσεο.  

7. Να έρνπλ  ξηστε γλψσε τεο αγγιηθήο γιψσσαο, απν εηθλπφκελε θατ  τα νξηδφκελα στν  ξζξν 

 8 τνπ ΠΔ 5         Ε     39 , φπσο ησρχεη.  

8. Γλψσε θαη  ιιεο μέλεο γιψσσαο τσλ ρσξψλ-κειψλ τεο Επξσπατθήο Έλσσεο, απν εηθλπφκελε 

σχκυσλα κε τν πξνεγνχκελν ε  υην, ζα σπλεθτηκεζεί.  

9. Εη ηθφτεξα νη  ξξελεο ππνςήυηνη, λα έρνπλ εθπιεξψσεη τηο στξατηστηθέο τνπο ππνρξεψσεηο ή λα 

έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απτέο θαη λα κελ είλαη αλππφταθτνη ή λα κελ έρνπλ θατα ηθαστεί γηα 

ιηπνταμία κε τειεσί ηθε απφυασε.  
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  .  Να κελ ππ ξρεη θψιπκα απφ πνηληθή θατα ίθε ή ππν ηθία ή λα κελ τεινχλ ππφ επηθνπξηθή ή 

στεξετηθή  ηθαστηθή σπκπαξ στασε, σχκυσλα κε τα νξηδφκελα στν  ξζξν 8 τνπ Νφκνπ 

35 8    7, νχτε θατ  τν ρξφλν ιήμεο τεο πξνζεσκίαο ππνβνιήο τσλ αητήσεσλ, νχτε θατ  τν ρξφλν 

 ηνξησκνχ.  

  . Να έρνπλ πγεία θαη υπσηθή θαταιιειφτετα γηα τελ  σθεσε τσλ θαζεθφλτσλ τνπο, σχκυσλα κε 

τα νξηδφκελα στν  ξζξν. 7 τνπ Νφκνπ 35 8    7.  

  . Να κελ έρνπλ θψιπκα θατ  τηο  ηατ μεηο τνπ  .Ν.   56 8  θαη τνπ  ψ ηθα Δηθεγφξσλ.  

 3. Να  ηαζέτνπλ γλψσεηο ειεθτξνληθψλ ππνινγηστψλ, θπξίσο στε σχλταμε θαη επεμεξγασία 

θεηκέλσλ. 

Γ.ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΔΠΙΛΟΓΗ:  

Γηα τελ επηινγή τνπ ππνςευίνπ ιακβ λεταη ππφςε ε επηστεκνληθή τνπ θατ ξτησε, ε εμεη ίθεπσε 

στν αλτηθείκελν τεο απασρφιεσεο, ε επαγγεικατηθή πείξα-επ ξθεηα, ε  ξηστε γλψσε μέλεο 

γιψσσαο θαη ε πξνσσπηθφτετ  τνπ. Η επηινγή ζα γίλεη επί τε β σεη τνπ θ τσζη πίλαθα θξητεξίσλ 

αμηνιφγεσεο θαη σχκυσλα κε τα πξνβιεπφκελα σε απτφλ. Η Επητξνπή ρξεσηκνπνηεί σο θιίκαθα 

βαζκνινγίαο γηα τα αλστέξσ θξητήξηα τελ θιίκαθα κνξίσλ  -    . πλνιηθή βαζκνινγία τνπ θ ζε 

ππνςευίνπ είλαη τν  ζξνησκα τεο επηκέξνπο βαζκνινγίαο θ ζε θξητεξίνπ.  

Η κνξην φτεσε τσλ θξητεξίσλ νξίδεταη σο εμήο:  

Δπιζηημονική καηάπηιζη, 0-100 μόπια, 

Βαθμόρ πηςσίος 0-50 μόπια, 

Βαθμόρ μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ 0-100 μόπια, 

Δπιπλέον Μεηαπηςσιακόρ ή διδακηοπικόρ ηίηλορ 0-50 μόπια, 

Δπαγγελμαηική πείπα και επάπκεια 0-200 μόπια. 

Δπιμεληηηπιακή εμπειπία 0-200 μόπια, 

Πποζυπικόηηηα ηος ςποτηθίος 0-150 μόπια. 

Γνώζη αγγλικήρ γλώζζαρ 0-50 μόπια, 

Γνώζη άλληρ ξένηρ γλώζζαρ κπάηοςρ-μέλοςρ ηηρ Δ.Δ. 0-50 μόπια. 

Γνώζη Η/Τ 0-50 μόπια. 

ύνολο 0-1.000 μόπια. 

 ξίσηκνο ρξφλνο γηα τνλ έιεγρν τεο σπλ ξνκήο τσλ τππηθψλ θαη νπσηαστηθψλ πξνσφλτσλ είλαη ν 

ρξφλνο ιήμεο τεο πξνζεσκίαο γηα τελ ππνβνιή τσλ αητήσεσλ, πιελ τεο  εχτεξεο πξνυπφζεσεο 

σπκκετνρήο πνπ πξέπεη λα ησρχεη σχκυσλα κε τηο  ηατ μεηο τεο παξ.   τνπ  ξζξνπ  5 τνπ  ψ ηθα 

Δηθεγφξσλ  Νφκνο   9     3 . Οη ππνςήυηνη απν εηθλχνπλ τα πξνσφλτα, τηο η ηφτετεο θαη τα 

θξητήξηα πνπ ιακβ λνλταη ππφςε γηα τνλ θαζνξησκφ τεο σεηξ ο αμηνιφγεσήο τνπο κε τελ θατ ζεσε 
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τσλ απαητνχκελσλ  ηθαηνινγετηθψλ θατ  τα εη ηθφτεξα  ηαιακβαλφκελα στελ παξνχσα θαη στν 

παξ ξτεκα. Ωο πξνο τν θξητήξην τεο επηστεκνληθήο θατ ξτησεο ε Επητξνπή ιακβ λεη ππφςε, 

επηπιένλ τσλ απαητνπκέλσλ, πξνσθνκησζέλτεο τίτινπο ή βεβαηψσεηο κεταπτπρηαθψλ σπνπ ψλ, 

τπρφλ εξγασίεο θαη  ιια επηστεκνληθ  έγγξαυα, θαη βαζκνινγεί φια απτ  σχκυσλα κε τα 

νξηδφκελα στελ παξνχσα πξνθήξπμε. Ωο πξνο τα θξητήξηα τεο εμεη ίθεπσεο στν αλτηθείκελν 

απασρφιεσεο, τεο επαγγεικατηθήο πείξαο θαη επ ξθεηαο, ε Επητξνπή βαζκνινγεί τελ εκπεηξία τσλ 

ππνςευίσλ, ε νπνία πξέπεη λα απν εηθλχεταη κε θ ζε πξφσυνξν τξφπν  έτε  ηθεγνξίαο κε 

αυετεξία τελ εκεξνκελία εγγξαυήο τνπ τεο  ηθεγφξνπ στνλ νηθείν  ηθεγνξηθφ σχιινγν, 

 ηθαστηθέο απνυ σεηο ή  ιιεο λνκηθέο πξ μεηο, απφ τηο νπνίεο λα πξνθχπτεη ε παξ στασε τνπ 

ππνςευίνπ, γλσκν ντήσεηο, βεβαηψσεηο ή πηστνπνηετηθ  υνξέσλ πεξί πέξατνο λνκηθψλ ελεξγεηψλ , 

βεβαηψσεηο πξνυπεξεσίαο, νη νπνίεο αλ πξνέξρνλταη απφ  εκφσηνπο υνξείο ζα πξέπεη λα υέξνπλ 

αξηζκφ πξστνθφιινπ τνπ υνξέα θαη λα σπλν εχνλταη απφ τν αλαγθαίν απν εηθτηθφ πιηθφ σο πξνο 

τελ πνηντηθή θαη πνσντηθή ελασρφιεσε τνπ ππνςευίνπ κε τν πεξηγξαυφκελν αλτηθείκελν 

απασρφιεσεο θαη αλ απτέο πξνέξρνλταη απφ η ηψτεο ή εξγν φτεο τνπ η ηστηθνχ τνκέα, λα υέξνπλ 

ππνγξαυή θαη συξαγί α τνπ ππνγξ υνλτνο, λα αλαγξ υνπλ τελ η ηφτετα τνπ θαη στνηρεία γηα τελ 

πεξίν ν θατ  τελ νπνία ν βεβαηψλ ασθνχσε τα θαζήθνλτ  τνπ στε ζέσε απτή. Η πξνσσπηθφτετα 

τνπ ππνςευίνπ θξίλεταη σε πξνυνξηθή σπλέλτεπμε, στελ νπνία αμηνινγνχλταη νη  εμηφτετεο θαη τα 

πξνσφλτα τνπ ππνςευίνπ φπσο είλαη ελ εηθτηθ  ε ηθαλφτετα  ηαρείξησεο ρξφλνπ, ε ηθαλφτετα 

αλταπφθξησεο σε λέα γλσστηθ  πε ία θιπ.   

Γ. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ:  

Οη ππνςήυηνη πξέπεη λα ππνβ ινπλ απτνπξνσψπσο ή λα απνστείινπλ κε σπστεκέλε επηστνιή, σε 

θιεηστφ υ θειν, στν Επηκειετήξην εξξψλ, Γξαυείν Δηεχζπλσεο  ν φο Π.  σστνπνχινπ αξ  , Σ  

6    ,  νο Όξνυνο  σε απνθιεηστηθή πξνζεσκία τξη λτα  3   εκεξψλ απφ τελ επνκέλε τεο 

 εκνσίεπσεο τεο πξνθήξπμεο στνλ εκεξήσην τχπν, ήτνη έσο Παξασθεπή    Ινπιίνπ     , αίτεσε 

ππνςευηφτεταο σπλν επφκελε απφ τα απαξαίτετα, επί πνηλή απνθιεησκνχ απφ τε  ηα ηθασία, 

 ηθαηνινγετηθ :  

 .  στναλτίγξαυν τσλ  χν φςεσλ τνπ αστπλνκηθνχ  ειτίνπ ταπτφτεταο ή ειιείςεη ταπτφτεταο, 

υστναλτίγξαυν τσλ θξίσηκσλ σειί σλ τνπ  ηαβατεξίνπ στηο νπνίεο αλαγξ υεταη ν αξηζκφο θαη τα 

στνηρεία ταπτφτεταο τνπ θατφρνπ.  

2. Πηστνπνηετηθφ πνηληθνχ κετξψνπ.  

3. Πηστνπνηετηθφ νηθείνπ Δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ τν νπνίν πξνθχπτεη ε εκεξνκελία εγγξαυήο 

στν χιινγν, ε η ηφτετα τνπ ππνςευίνπ σο  ηθεγφξνπ φτη ν ππνςήυηνο  ελ έρεη τηκσξεζεί 

πεηζαξρηθ  θαη  ελ θατέρεη  ιιε έκκησζε ζέσε.  

4. Τπεχζπλε  ήισσε τνπ αξ. 8 τνπ λ.  599  986, απφ τελ νπνία πξνθχπτεη φτη ν ππνςήυηνο  ελ 

τειεί ππφ στεξετηθή ή επηθνπξηθή  ηθαστηθή σπκπαξ στασε θαη  ελ παξέρεη τηο ππεξεσίεο τνπ, 

απνθιεηστηθ  ή σπστεκατηθ  κε ακνηβή σε  ιιν λνκηθφ πξφσσπν τνπ  εκνσίνπ τνκέα θαη  ε 

ιακβ λεη π γηα πεξην ηθή ακνηβή απφ λνκηθφ πξφσσπν τνπ  εκνσίνπ τνκέα. Δηθεγφξνη πνπ 
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θατέρνπλ  ιιε έκκησζε ζέσε θατ  τελ έλλνηα τσλ σρετηθψλ  ηατ μεσλ τνπ λ.  9     3 “ ψ ηθαο 

Δηθεγφξσλ” ή πνπ παξέρνπλ τηο ππεξεσίεο τνπο σε  ιιν λνκηθφ πξφσσπν  εκνσίνπ  ηθαίνπ, 

κπνξνχλ λα ππνβ ινπλ ππεχζπλε  ήισσε κε τελ νπνία λα  ειψλνπλ φτη ευφσνλ πξνσιευζνχλ στν 

Επηκειετήξην εξξψλ ζα παξαητεζνχλ απφ τελ  ιιε έκκησζε ζέσε ή ζα π ςνπλ λα αλαιακβ λνπλ 

ππνζέσεηο  ιινπ λνκηθνχ πξνσψπνπ ή λα ιακβ λνπλ π γηα ακνηβή απφ λνκηθφ πξφσσπν τνπ 

 εκνσίνπ τνκέα. τελ πεξίπτσσε απτή,  ελ κπνξνχλ λα αλαι βνπλ ππεξεσία αλ  ελ πξνσθνκίσνπλ 

βεβαίσσε τνπ ελτνιέα στνλ νπνίν παξέρνπλ τηο ππεξεσίεο τνπο φτη παξαητήζεθαλ απφ τελ έκκησζε 

ζέσε τνπο ή έπαςαλ λα αλαιακβ λνπλ ππνζέσεηο ή λα ιακβ λνπλ ακνηβή.  

5. Πηστνπνηετηθφ στξατνινγηθήο θατ στασεο, απφ τν νπνίν πξνθχπτεη φτη νη  ξξελεο ππνςήυηνη 

έρνπλ εθπιεξψσεη τηο στξατηστηθέο τνπο ππνρξεψσεηο ή έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απτέο.  

6. Τπεχζπλε  ήισσε φτη  ηαζέτνπλ βασηθέο γλψσεηο Η Τ εη ηθ  στνλ τνκέα σχλταμεο θαη 

επεμεξγασίαο θεηκέλσλ.  

7.  ηνγξαυηθφ σεκείσκα κε τα στνηρεία τεο επηστεκνληθήο θατ ξτησεο θαη επαγγεικατηθήο  ξ σεο 

τνπ ππνςευίνπ, στν νπνίν λα αλαυέξεταη αλαιπτηθ  ε εκπεηξία τνπ, σπλν επφκελν απφ τα 

απαξαίτετα απν εηθτηθ  έγγξαυα.  

Με τελ αίτεσή τνπο νη ππνςήυηνη ππνβ ιινπλ τα απαξαίτετα  ηθαηνινγετηθ  γηα τελ απφ εημε τσλ 

τππηθψλ θαη νπσηαστηθψλ πξνσφλτσλ τνπο. Ε λ  ελ πξνσθνκίσνπλ τα απαητνχκελα, θατ  

πεξίπτσσε  ηθαηνινγετηθ ,  ελ ιακβ λνλταη ππφςε τα πξνσφλτα ή νη η ηφτετεο πνπ  ειψλνπλ κε 

τελ αίτεσή τνπο. τελ πεξίπτσσε ταρπ ξνκηθήο απνστνιήο τσλ αητήσεσλ, τν εκπξφζεσκν τεο 

αητήσεσο θξίλεταη κε β σε τελ εκεξνκελία πνπ υέξεη ν υ θεινο απνστνιήο, ν νπνίνο κετ  τελ 

απνσυξ γησή τνπ επησπλ πτεταη στελ αίτεσε τνπ ππνςευίνπ. Η σπκκετνρή τσλ ππνςευίσλ στε 

 ηα ηθασία επηινγήο, πξνυπνζέτεη αλεπηυχιαθτε απν νρή τσλ φξσλ τεο πξνθήξπμεο. πκπιήξσσε 

τπρφλ ειιεηπφλτσλ  ηθαηνινγετηθψλ επητξέπεταη κφλν κέρξη τε ιήμε τεο πξνζεσκίαο ππνβνιήο τσλ 

 ηθαηνινγετηθψλ θαη ππνβ ιινλταη σπλν επφκελα σε θ ζε πεξίπτσσε απφ αλ ινγε αίτεσε σε 

θιεηστφ υ θειν κε τελ έλ εημε “ΤΜΠΛΗΡΩΗ  ΝΣΙ  Σ Σ Η ΔΙ  ΙΟΛΟΓΗΣΙ ΩΝ”. 

Δηθαηνινγετηθ  πνπ θατατίζελταη κετ  τν πέξαο τεο πξνζεσκίαο ππνβνιήο  ελ ιακβ λνλταη 

ππφςε.  

Δ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ - ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 . Η επηινγή ζα γίλεη απφ πελτακειή επητξνπή, σχκυσλα κε τηο  ηατ μεηο τεο παξ.   τνπ αξ.  3 

τνπ λ.   9     3, ε νπνία ζα απντειείταη απφ: 

- Έλα κέινο τνπ Ν  κε βαζκφ τνπι ρηστνλ Δηθαστηθνχ Πιεξεμνπσίνπ  ’ τ μεσο ή τν 

λφκηκν αλαπιεξστή τνπ, σο πξφε ξν, πνπ νξίδεη ν Πξφε ξνο τνπ Ν .  

- Σξείο  3  Δηθεγφξνπο, απφ τνπο νπνίνπο ν έλαο κε  εθαπελταετή τνπι ρηστνλ επ φθηκε 

 ηθεγνξηθή ππεξεσία, νη νπνίνη νξίδνλταη απφ τν Δηνηθετηθφ πκβνχιην τνπ Δηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ εξξψλ σο κέιε. 

- Έλαλ     εθπξφσσπν τνπ Επηκειετεξίνπ.  
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 αζήθνλτα γξακκατέα τεο Επητξνπήο ζα ασθήσεη εη ηθ  νξηδφκελνο πξνο τνχτν, ππ ιιεινο τνπ 

Επηκειετεξίνπ. 

2. Ο Η Πξφε ξνο τεο Επητξνπήο ζα σπγθαιέσεη τελ επητξνπή κέσα σε πέλτε  5  εκέξεο απφ τελ 

θνηλνπνίεσε τεο πξνθήξπμεο. Η επητξνπή κε απφυασή τεο ζα νξίσεη τνλ τφπν θαη ρξφλν θαη θ ζε 

αλαγθαία ιεπτνκέξεηα γηα τελ  ηα ηθασία τεο επηινγήο. 

3. Η Επητξνπή αξρηθ  ζα ειέγμεη τε σπλ ξνκή στν πξφσσπν τνπ θ ζε ππνςευίνπ τσλ απαξαητήτσλ 

πξνσφλτσλ πνπ αλαυέξνλταη αλστέξσ θαη ζα θαιέσεη σε ατνκηθή σπλέλτεπμε κφλν τνπο 

ππνςήυηνπο τσλ νπνίσλ ε σπκκετνρή θξίζεθε παξα εθτή. Μέσα σε έλα κήλα τν πνιχ απφ τελ 

τειεπταία ατνκηθή σπλέλτεπμε ζα εθ ψσεη αητηνινγεκέλε απφυασε κε τε σεηξ  αμηνιφγεσεο τσλ 

ππνςευίσλ. Η απφυασε τεο Επητξνπήο είλαη ππνρξεστηθή γηα τν Επηκειετήξην θαη ησρχεη κφλν γηα 

τελ θ ιπςε τεο ζέσεο πνπ πξνθεξχρζεθε. Σν Επηκειετήξην νυείιεη λα πξνσι βεη τνλ τελ 

επητπρφλτα νχσα ελτφο ελφο κελφο απφ τελ  εκνσίεπσε τεο απφυασεο τεο Επητξνπήο, 

γλσστνπνηψλταο στν Δηθεγνξηθφ χιινγν εξξψλ τελ αλ ιεςε ππεξεσίαο σε πξνζεσκία   5  

εκεξψλ. 

4. Ελτφο  3  κελψλ απφ τε  εκνσίεπσε τεο πξφσιεςεο τνπ επητπρφλτα,  ηελεξγείταη απφ τν 

Επηκειετήξην απτεπ γγειτνο έιεγρνο γλεσηφτεταο τσλ  ηθαηνινγετηθψλ πνπ έρεη ππνβ ιιεη ν 

επητπρψλ θαη είλαη απαξαίτετα γηα τελ πξφσιεςή τνπ ή επεξε δνπλ τελ  ηα ηθασία επηινγήο.  

5. Η παξνχσα απφυασε:  

- Να θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα τνπ Επηκειετεξίνπ στνλ Πξφε ξν τεο Επητξνπήο θαη στνλ 

Πξφε ξν τνπ Δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ εξξψλ  

- Να τνηρνθνιιεζεί κε επηκέιεηα τνπ Επηκειετεξίνπ στν θατ στεκα τνπ Πξστν ηθείνπ θαη 

στα γξαυεία τνπ Δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ εξξψλ 

- Να  εκνσηεπζεί πεξίιεςε κε πξφσθιεσε γηα τελ ππνβνιή ππνςευηντήτσλ σε κία εκεξήσηα 

ευεκεξί α τνπ τφπνπ τεο έ ξαο τνπ νηθείνπ Επηκειετεξίνπ 

- Να αλαξτεζεί στνλ πίλαθα αλαθνηλψσεσλ θαη στνλ ηστφτνπν τνπ Επηκειετεξίνπ, θαζψο θαη 

στε “ΔΙ ΤΓΕΙ ”. 

6. Πιεξνυνξίεο θαη αλτίγξαυα τεο  ηαθήξπμεο παξέρνλταη τηο εξγ σηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ τν 

Επηκειετήξην εξξψλ  ν φο Π.  σστνπνχινπ   .  ξκφ ηνο είλαη ν  λαπιεξστήο Δηεπζπλτήο, θνο 

Ισ λλεο  ντδακπασί εο, τειέυσλν:  3   9973 .  

 

έξξεο, 09.06.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ 

 

ΥΡΗΣΟ ΜΕΓ Λ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ & ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΤΠΙΚΧΝ 

ΠΡΟΟΝΣΧΝ 

Οη ππνςήυηνη θαινχλταη λα ππνβ ινπλ τα απαητνχκελα  ηθαηνινγετηθ  σε επθξηλή 

υστναλτίγξαυα, σχκυσλα κε τηο  ηατ μεηο τνπ  ξζξνπ   τνπ λ.  5         Ε   ’ 7  , σο εμήο:  

 . ΣΙΣΛΟΙ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙ   –  Ε  ΙΩΕΙ ΗΜΕΔ ΠΗ. Δεκφσηα έγγξαυα εκε απήο, 

 εια ή έγγξαυα πνπ έρνπλ εθ νζεί απφ ππεξεσίεο θαη υνξείο τνπ  εκφσηνπ θαη τνπ επξχτεξνπ 

 εκφσηνπ τνκέα  π.ρ. τίτινη σπνπ ψλ,   εηεο, πηστνπνηετηθ , βεβαηψσεηο θ.ιπ. , ππνβ ιινλταη θαη 

γίλνλταη ππνρξεστηθ  απν εθτ  σε επθξηλή υστναλτίγξαυα τσλ πξστντχπσλ εγγξ υσλ ή τσλ 

αθξηβψλ αλτηγξ υσλ τνπο.  

  . ΙΔΙΩΣΙ   ΕΓΓΡ    ΗΜΕΔ ΠΗ,  εια ή έγγξαυα πνπ  ελ εθ ί νλταη απφ ππεξεσίεο θαη 

υνξείο τνπ  εκφσηνπ θαη τνπ επξχτεξνπ  εκφσηνπ τνκέα  εθ ί νλταη απφ η ηστηθνχο υνξείο , 

ππνβ ιινλταη θαη γίλνλταη ππνρξεστηθ  απν εθτ  σε επθξηλή υστναλτίγξαυα απφ αλτίγξαυα 

η ηστηθψλ εγγξ υσλ, τα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ  ηθεγφξν θαζψο θαη σε επθξηλή 

υστναλτίγξαυα απφ τα πξστφτππα φσσλ η ηστηθψλ εγγξ υσλ υέξνπλ ζεψξεσε απφ ππεξεσίεο  θαη 

υνξείο τνπ  εκφσηνπ θαη τνπ επξχτεξνπ  εκφσηνπ τνκέα.  

Γ. ΣΙΣΛΟΙ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙ    Ε  ΙΩΕΙ  ΛΛΟΔ ΠΗ: Σίτινη, πηστνπνηετηθ  θαη 

βεβαηψσεηο τεο αιιν απήο πνπ πξνσθνκίδνλταη πξέπεη λα είλαη επίσεκα κεταυξασκέλνη στελ 

ειιεληθή γιψσσα. Η επίσεκε κετ υξασή τνπο γίλεταη απφ αξκφ ηα θατ  λφκν αξρή τνπ 

Τπνπξγείνπ Εμστεξηθψλ ή τελ Πξεσβεία ή τν Πξνμελείν τεο μέλεο ρψξαο στελ Ειι  α ή απφ 

 ηθεγφξν ή απφ  κησζν  ηεξκελέα  ηνξησκέλν β σεη τνπ λ.   8  6-12-1913/1-2- 9  . Εη ηθψο, 

κετ  τνλ λέν  ψ ηθα Δηθεγφξσλ   ξζξν 36 τνπ λ.  9     3 , κεταυξ σεηο μελφγισσσσλ 

εγγξ υσλ πνπ γίλνλταη απφ  ηθεγφξν κετ  τελ  7. 9.   3 γίλνλταη  εθτέο ευφσνλ ν  ηθεγφξνο 

βεβαηψλεη φτη ν ί ηνο έρεη επαξθή γλψσε τεο γιψσσαο απφ θαη πξνο τελ νπνία κετέυξασε. 

εκεηψλεταη φτη, σχκυσλα κε τε λνκνινγία τνπ πκβνπιίνπ τεο Επηθξατείαο, πξνθεηκέλνπ πεξί 

τίτισλ σπνπ ψλ κε τνπο νπνίνπο απν εηθλχεταη ε γλψσε τεο μέλεο γιψσσαο, τίτινη πνπ 

πξνσθνκίδνλταη σε απι  υστναλτίγξαυα γίλνλταη  εθτνί, ππφ τελ πξνυπφζεσε φτη πξνσθνκίδνλταη 

επηθπξσκέλεο κεταυξ σεηο απτψλ, στηο νπνίεο γίλεταη κλεία φτη στνπο λφκηκνπο κεταυξαστέο είραλ 

πξνσθνκησζεί τα πξστφτππα ε επηθπξσκέλα αλτίγξαυα  τσλ τίτισλ. Σα αλστέξσ  τίτινη, 

πηστνπνηετηθ  θαη βεβαηψσεηο  γίλνλταη ππνρξεστηθ  απν εθτ  σε επθξηλή υστναλτίγξαυα απφ 

αλτίγξαυα εγγξ υσλ πνπ έρνπλ εθ νζεί απφ αιιν απέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ  ηθεγφξν. 

Γίλνλταη, επίσεο, ππνρξεστηθ  απν εθτ  επθξηλή υστναλτίγξαυα απφ αλτίγξαυα αιιν απψλ 

η ηστηθψλ εγγξ υσλ, τα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ  ηθεγφξν. 

 . ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ: τνπο τίτινπο σπνπ ψλ ζα πξέπεη λα αλαγξ υεταη ν αθξηβήο βαζκφο, ε 

εκεξνκελία θαη τν έτνο θτήσεο απτνχ. ε πεξίπτσσε πνπ ν βαζκφο εθυξ δεταη κε αμηνινγηθφ 

ραξαθτεξησκφ ή κε αθέξαην αξηζκφ πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη βεβαίσσε τεο νηθείαο σρνιήο γηα τνλ 

αθξηβή αξηζκετηθφ βαζκφ, κε  χν  εθα ηθ  ςευία, εθτφο αλ τνχτν πξνθχπτεη απφ τελ Ειιεληθή 
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 ξρή αλαγλψξησεο τνπ πτπρίνπ. ε πεξίπτσσε πνπ απφ τνπο πξνσθνκηδφκελνπο τίτινπο σπνπ ψλ 

 ελ πξνθχπτεη αθξηβήο αξηζκετηθφο  βαζκφο, τφτε ζα βαζκνινγείταη ειεπζέξσο απφ τελ Επητξνπή. 

Ε λ ν τίτινο έρεη απνθτεζεί στελ αιιν απή απαητείταη: Πξ με αλαγλψξησεο απφ τν ΔΙ. . .Σ.. . 

ή τν Ι.Σ.Ε. γηα τελ ησντηκία θαη αλτηστνηρία τνπ τίτινπ ή πηστνπνηετηθφ αλαγλψξησεο απφ τνλ 

Δηεπηστεκνληθφ Οξγαλησκφ  λαγλψξησεο Σίτισλ  θα εκατθψλ θαη Πιεξνυφξεσεο 

 Δ.Ο. .Σ. .Π.  πεξί ησντηκίαο θαη αλτηστνηρίαο. ε πεξίπτσσε πνπ απφ τελ πξ με ή τν 

πηστνπνηετηθφ αλαγλψξησεο  ελ πξνθχπτεη τν γλσστηθφ αλτηθείκελν, απαητείταη βεβαίσσε απφ τν 

Εθπαη επτηθφ Ί ξπκα, πνπ ρνξήγεσε τνλ τίτιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη τν γλσστηθφ αλτηθείκελν, 

θαζψο θαη επίσεκε κετ υξασή.  λ τνχτν  ελ είλαη ευηθτφ, θ ζε  ιιν στνηρείν εθτηκ ταη 

ειεπζέξσο απφ τελ Επητξνπή. 

 . ΜΕΣ ΠΣΤΥΙ  ΟΙ  ΔΙΔ  ΣΟΡΙ ΟΙ ΣΙΣΛΟΙ: Οη ππνςήυηνη πνπ είλαη θ τνρνη  η αθτνξηθνχ 

ή κεταπτπρηαθνχ τίτινπ σπνπ ψλ ετήσηαο τνπι ρηστνλ υνίτεσεο πξνσθνκίδνπλ επθξηλή υστντππία 

τνπ  η αθτνξηθνχ ή κεταπτπρηαθνχ  ηπιψκατνο, θαζψο θαη βεβαίσσε απφ τν Παλεπηστήκην πνπ λα 

θαζνξίδεη τν γλσστηθφ αλτηθείκελν απτψλ, ευφσνλ τνχτν  ελ πξνθχπτεη σαυψο απφ τνπο 

πξνσθνκηδφκελνπο τίτινπο ή  ιια έγγξαυα.  λ ν τίτινο έρεη απνθτεζεί στελ αιιν απή απαητείταη 

κφλνλ πξ με αλαγλσξίσεσο τνπ τίτινπ απφ τν ΔΙ. . .Σ.. . ή Πηστνπνηετηθφ  λαγλψξησεο απφ 

τνλ Δηεπηστεκνληθφ Οξγαλησκφ  λαγλψξησεο Σίτισλ  θα εκατθψλ θαη Πιεξνυφξεσεο 

 Δ.Ο. .Σ. .Π.  πεξί ησντηκίαο πνπ λα έρεη εθ νζεί κέρξη τελ τειεπταία εκέξα τεο πξνζεσκίαο 

ππνβνιήο τσλ αητήσεσλ.  

3. ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜ ΘΕΙ : . Η γλψσε τεο αγγιηθήο γιψσσαο απν εηθλχεταη κε β σε τν 

 ξζξν  8 τνπ π. . 5      , φπσο τξνπνπνηήζεθε θαη ησρχεη, σο εμήο:    κε  ξατηθφ Πηστνπνηετηθφ 

γισσσνκ ζεηαο αλτίστνηρνπ επηπέ νπ τνπ αξ.   τνπ λ. 7    999       86 , φπσο τξνπνπνηήζεθε κε 

τελ παξ. 9 τνπ  ξζξνπ  3 τνπ λ.3  9    3          ή    κε πηστνπνηετηθ  αλτίστνηρνπ επηπέ νπ 

τσλ παλεπηστεκίσλ CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή, 3  κε πηστνπνηετηθ  αλτίστνηρνπ επηπέ νπ 

 ιισλ υνξέσλ  παλεπηστεκίσλ ή κε  αλεμ ξτετα απφ τε λνκηθή τνπο κνξυή, ευφσνλ είλαη 

πηστνπνηεκέλνη ή αλαγλσξησκέλνη απφ τελ αξκφ ηα αξρή τεο νηθείαο ρψξαο γηα λα  ηελεξγνχλ 

εμετ σεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηστνπνηετηθ  γλψσεο τεο αγγιηθήο γιψσσαο στν  αλτίστνηρν επίπε ν. 

Ε λ  ελ ππ ξρεη υνξέαο πηστνπνίεσεο ή αλαγλψξησεο στελ νηθεία ρψξα, απαητείταη βεβαίσσε τνπ 

αξκφ ηνπ Τπνπξγείνπ ή τεο Πξεσβείαο τεο ρψξαο στελ Ειι  α φτη τα πηστνπνηετηθ  πνπ 

ρνξεγνχλταη απφ τνπο παξαπ λσ  υνξείο σε τξίτνπο, νη νπνίνη  ελ έρνπλ σο κετξηθή γιψσσα τελ 

 γγιηθή, είλαη απν εθτ  σε  εκφσηεο ππεξεσίεο τεο απτήο ρψξαο σο έγθπξα απν εηθτηθ  γλψσεο 

τεο  γγιηθήο γιψσσαο στν αλτίστνηρν επίπε ν. Ωο νηθεία ρψξα λνείταη ε ρψξα στελ νπνία ε 

κετξηθή ή επίσεκε γιψσσα είλαη ε  γγιηθή. Εη ηθφτεξα, γηα τελ απφ εημε τεο  ξηστεο γλψσεο τεο 

αγγιηθήο γιψσσαο, γίλνλταη απν εθτ , πέξαλ τνπ  ξατηθνχ Πηστνπνηετηθνχ Γισσσνκ ζεηαο, τα 

πηστνπνηετηθ  τσλ υνξέσλ πνπ αλαγξ υνλταη στν  ξζξν  8 τνπ ΠΔ 5      . Πηστνπνηετηθ   ιια, 

πιελ τσλ αλστέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ γηα τελ απφ εημε τεο γλψσεο τεο αγγιηθήο 

γιψσσαο πξέπεη λα σπλν εχνλταη απφ:  i   εβαίσσε τνπ υνξέα πνπ τν εμέ σσε φτη τφσν ν υνξέαο 

φσν θαη τν σπγθεθξηκέλν πηστνπνηετηθφ γισσσνκ ζεηαο είλαη πηστνπνηεκέλα απφ τελ αξκφ ηα πξνο 
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τνχτν εζληθή αξρή ή  ii   εβαίσσε τνπ αξκφ ηνπ Τπνπξγείνπ ή τεο Πξεσβείαο τεο ρψξαο στελ 

Ειι  α  σε πεξίπτσσε κε ππ ξμεσο υνξέα πηστνπνίεσεο ή αλαγλψξησεο  φτη τν πξνσθνκηδφκελν  

πηστνπνηετηθφ είλαη απν εθτφ σε  εκφσηεο ππεξεσίεο τεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απν εηθτηθφ 

γλψσεο τεο αγγιηθήο γιψσσαο σε αλτίστνηρν επίπε ν. Όινη νη τίτινη σπνπ ψλ μέλεο γιψσσαο 

πξέπεη απαξαίτετα λα σπλν εχνλταη απφ επίσεκε κετ υξασή τνπο στελ ειιεληθή γιψσσα.  

 ξηστε γλψσε τεο μέλεο γιψσσαο απν εηθλχεταη θαη κε τνπο εμήο τξφπνπο:  i  Με Πτπρίν Ξέλεο 

Γιψσσαο θαη  ηινινγίαο ή Πτπρίν Ξέλσλ Γισσσψλ Μετ υξασεο θαη Δηεξκελείαο  ΕΙ τεο 

εκε απήο ή αλτίστνηρν θαη ησφτηκν σρνιψλ τεο αιιν απήο,[ 7]  ii  Με Πτπρίν, πξνπτπρηαθφ ή 

κεταπτπρηαθφ  ίπισκα ή  η αθτνξηθφ  ίπισκα νπνηνπ ήπντε αλαγλσξησκέλνπ η ξχκατνο 

τξητνβ ζκηαο εθπαί επσεο τεο αιιν απήο,  iii  Με  πνιπτήξην τίτιν ησφτηκν τσλ ειιεληθψλ 

σρνιείσλ Δεπτεξνβ ζκηαο  Εθπαί επσεο, ευφσνλ έρεη απνθτεζεί κετ  απφ θαλνληθή υνίτεσε 

τνπι ρηστνλ έμη ετψλ στελ αιιν απή. Ο ππφ στνηρείν  iii  τίτινο σπνπ ψλ τεο αιιν απήο πξέπεη 

λα σπλν εχεταη επηπιένλ θαη απφ βεβαίσσε γηα τν επίπε ν τεο εθπαη επτηθήο βαζκί αο στελ νπνία 

αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείταη απφ τνλ Ο.Ε.Ε. . ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή απφ τελ αξκφ ηα 

Δηεχζπλσε τνπ Τπνπξγείνπ Παη είαο, Έξεπλαο θαη Θξεσθεπκ τσλ. Δηεπθξηλίδεταη φτη ε ελ ιφγσ 

βεβαίσσε ρνξεγείταη απφ τνλ Ο.Ε.Ε.  ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π κφλν κετ  τελ έθ νσε τεο 

αλτίστνηρεο ατνκηθήο  ηνηθετηθήο πξ μεο ησντηκίαο.  

εκείσσε: α  Δελ απαητείταη ε απφ εημε τεο γλψσεο τεο μέλεο γιψσσαο ε λ νη επηθαινχκελνη 

τίτινη σπνπ ψλ έρνπλ απνθτεζεί στν εμστεξηθφ, φπνπ τα καζήκατα  η  σθνλταη στελ ί ηα γιψσσα. 

β  Η   εηα επ ξθεηαο  η ασθαιίαο μέλεο γιψσσαο,  ελ απν εηθλχεη τελ γλψσε μέλεο γιψσσαο  π. . 

3 7    3 . Οη ππνςήυηνη πνπ είλαη θ τνρνη τεο σρετηθήο   εηαο πξέπεη  λα πξνσθνκίσνπλ επίσεκε 

κετ υξασε τνπ τίτινπ σπνπ ψλ β σεη τνπ νπνίνπ εθ φζεθε ε   εηα επ ξθεηαο  η ασθαιίαο μέλεο 

γιψσσαο, θαζψο θαη επθξηλέο υστναλτίγξαυν απφ αλτίγξαυν τνπ τίτινπ απτνχ πνπ έρεη επηθπξσζεί 

απφ  ηθεγφξν. Σα παξαπ λσ ησρχνπλ θαη σο πξνο τελ γλψσε θ ζε  ιιεο μέλεο γιψσσαο σχκυσλα 

κε τηο ξπζκίσεηο τνπ  ξζξνπ  8 τνπ ΠΔ 5      .  

  ζε  ιιν αλαυπφκελν πξφβιεκα θατ  τελ  ηα ηθασία τεο αμηνιφγεσεο επηιχεταη απφ τελ 

Επητξνπή κε αητηνινγεκέλε απφυασή τεο. 

 

έξξεο, 09.06.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΕΡΡΩΝ 

 

ΥΡΗΣΟ ΜΕΓ Λ  
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