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ΑΟΞΤΑΡΖ 

 

«Αμάκληρη ςηπ αοιθ. Δ2Β 1145345 ΔΝ 2014/27.10.2014 (ΑΔΑ: ΦΟΔΔΖ-0ΖΙ) ποξκήοσνηπ ςξσ 

Σπξσογξύ Ξικξμξμικώμ για ςημ πλήοχρη δύξ θέρεχμ δικηγόοχμ με έμμιρθη εμςξλή και 

ποξκήοσνη για ςημ πλήοχρη δύξ (2) θέρεχμ δικηγόοχμ με έμμιρθη εμςξλή για ςη ρςελέυχρη 

ςηπ Λξμάδαπ Απξκοαςικξπξιήρεχμ και Διαυείοιρηπ Ιιμηςώμ Ανιώμ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ 

Δημόριαπ Οεοιξσρίαπ ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμικώμ».   

 

 

Ξ ΣΟΞΣΠΓΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ  

 

Έυξμςαπ σπϊφη:  

1. Σιπ διαςάνειπ: 

 α. ςχμ άοθοχμ 42, 43, 45 και 46 ςξσ μ. 4194/2013 «Κόδικαπ Δικηγϊοχμ» (ΥΔΚ Α΄ 208), ϊπχπ 

ιρυϋξσμ. 

 β. ςηπ πεοίπςχρηπ 4β, ςηπ σπξπαοαγοάτξσ Γ.2. ςξσ άοθοξσ ποόςξσ ςξσ μ. 4254/2014 

«Μέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ Δλλημικήπ ξικξμξμίαπ ρςξ πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ μ. 

4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ» (ΥΔΚ Α’ 85).   

 γ. ςηπ πεοίπςχρηπ ιβ, ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ μ. 2190/1994 «ϋρςαρη αμενάοςηςηπ 

αουήπ για ςημ επιλξγή ποξρχπικξϋ και οϋθμιρη θεμάςχμ διξίκηρηπ» (ΥΔΚ Α’ 28), ϊπχπ 

ιρυϋει. 

 δ. ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 28 ςξσ μ. 4305/2014 «Αμξικςή διάθερη και πεοαιςέοχ υοήρη 

εγγοάτχμ, πληοξτξοιόμ και δεδξμέμχμ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, […] και άλλεπ διαςάνειπ» 

(ΥΔΚ Α’ 237), ϊπχπ ιρυϋει. 

 ε. ςξσ μ. 4354/2015 «Διαυείοιρη ςχμ μη ενσπηοεςξϋμεμχμ δαμείχμ, μιρθξλξγικέπ οσθμίρειπ 

και άλλεπ επείγξσρεπ διαςάνειπ εταομξγήπ ςηπ ρσμτχμίαπ δημξριξμξμικόμ ρςϊυχμ και 

διαοθοχςικόμ μεςαοοσθμίρεχμ» (ΥΔΚ Α’ 176). 

   ρς. ςχμ άοθοχμ 97 και 117 ςξσ π.δ. 111/2014 «Οογαμιρμϊπ ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ» 

(ΥΔΚ Α’ 178). 
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  ζ. ςξσ π.δ. 73/2015 «Διξοιρμϊπ Αμςιποξέδοξσ ςηπ Κσβέομηρηπ, Τπξσογόμ, Αμαπληοχςόμ 

Τπξσογόμ και Ττσπξσογόμ» (ΥΔΚ Α’ 116).  

2. Σημ αοιθ. ΔΙΠΠ/Υ.ΔΓΚΡ.7/148/14595/16.9.2014 απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ Π.Τ.. 33/2006 

(άοθ. 2, παο. 1) για ςημ έγκοιρη ποϊρληφηπ δϋξ (2) δικηγϊοχμ με έμμιρθη εμςξλή για ςιπ 

αμάγκεπ ςηπ Μξμάδαπ Απξκοαςικξπξιήρεχμ ρςη Γεμική Γοαμμαςεία Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ ςξσ 

Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ και ςξ αοιθ. ΔΙΠΑΑΔ/Υ.ΔΠ.6/212/3503/14.02.2017 ςξσ Σμήμαςξπ 

Ποξγοαμμαςιρμξϋ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςηπ Δημϊριαπ Διξίκηρηπ ςηπ Διεϋθσμρηπ 

Ποξγοαμμαςιρμξϋ και Αμάπςσνηπ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Διξίκηρηπ 

Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςξσ Τπξσογείξσ Διξικηςικήπ Αμαρσγκοϊςηρηπ. 

3. Σα αοιθ. 2/46433/ΔΠΓΚ/24.6.2014 και 2/7364/ΔΠΓΚ/26.01.2017 έγγοατα ςηπ Διεϋθσμρηπ 

Ποξωπξλξγιρμξϋ Γεμικήπ Κσβέομηρηπ ςξσ Γ.Λ.Κ., αματξοικά με ςημ κάλσφη ςηπ  δαπάμηπ πξσ 

θα ποξκληθεί απϊ ςημ ποϊρληφη δϋξ (2) δικηγϊοχμ με έμμιρθη εμςξλή. 

4. Σημ αοιθ. 2/78163/0004/23.9.2016 απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Οικξμξμικόμ για ςημ καςαμξμή 

θέρεχμ ποξρχπικξϋ αμά καςηγξοία, κλάδξ και ειδικϊςηςα ρςιπ ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Γεμικήπ 

Γοαμμαςείαπ Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ (ΥΔΚ Β’ 3153). 

5. Σημ αοιθ. Δ2Β 1145345 ΔΞ 2014/27.10.2014 (ΑΔΑ: ΨΠΔΔΗ-0ΗΚ) ποξκήοσνη ςξσ Τπξσογξϋ 

Οικξμξμικόμ για ςημ πλήοχρη δϋξ (2) θέρεχμ δικηγϊοχμ με έμμιρθη εμςξλή για ςη ρςελέυχρη 

ςηπ Μξμάδαπ Απξκοαςικξπξιήρεχμ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ. 

6. Σξ γεγξμϊπ ϊςι η διαδικαρία πλήοχρηπ ςχμ δϋξ (2) θέρεχμ δσμάμει ςηπ σπϊ ρςξιυείξ 5. ςξσ 

παοϊμςξπ ποξκήοσνηπ ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ δεμ ξλξκληοόθηκε και έυξσμ ήδη 

παοέλθει δϋξ (2) έςη απϊ ςημ έκδξρή ςηπ.  

7. Σιπ σπηοεριακέπ αμάγκεπ ςηπ Μξμάδαπ Απξκοαςικξπξιήρεχμ και Διαυείοιρηπ Κιμηςόμ Ανιόμ, ξι 

ξπξίεπ καθιρςξϋμ αμαγκαία ςημ σπξρςήοινη και επικξσοία ςξσ έογξσ ςηπ με ςημ κάλσφη ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ ξογαμικόμ θέρεχμ δικηγϊοχμ με έμμιρθη εμςξλή. 

ΑΟΞΤΑΡΘΕΞΣΛΔ 

 

1. Αμακαλξϋμε ςημ αοιθ. Δ2Β 1145345 ΔΞ 2014/27.10.2014 (ΑΔΑ: ΨΠΔΔΗ-0ΗΚ) ποξκήοσνη ςξσ 

Τπξσογξϋ Οικξμξμικόμ για ςημ πλήοχρη δϋξ (2) θέρεχμ δικηγϊοχμ με έμμιρθη εμςξλή για ςη 

ρςελέυχρη ςηπ Μξμάδαπ Απξκοαςικξπξιήρεχμ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ.  

2. Ποξκηοϋρρξσμε ςημ πλήοχρη δϋξ (2) θέρεχμ Δικηγϊοχμ, πλήοξσπ απαρυϊληρηπ, με έμμιρθη 

εμςξλή, καςϊπιμ επιλξγήπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ μ. 4194/2013 (ΥΔΚ Α’ 

208) για ςη ρςελέυχρη ςηπ Μξμάδαπ Απξκοαςικξπξιήρεχμ και Διαυείοιρηπ Κιμηςόμ Ανιόμ 

(Μ.Α.Δ.Κ.Α.) ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ. Σξ αμςικείμεμξ ςηπ απαρυϊληρηπ 

ρσμίρςαςαι, εμδεικςικά, ρςημ καςάοςιρη και ρςξμ έλεγυξ ρσμβάρεχμ, διξικηςικόμ ποάνεχμ, 

ρςη ρϋμςανη γμχμξδξςήρεχμ και ρςημ παοξυή κάθε είδξσπ μξμικόμ σπηοεριόμ, ιδίχπ επί 

θεμάςχμ απξκοαςικξπξιήρεχμ και ΔΔΚΟ για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αμαγκόμ ςηπ Μξμάδαπ. Οι 

παοαπάμχ σπηοερίεπ θα παοέυξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ ρςα γοατεία ςηπ 

Μξμάδαπ ρςημ Αθήμα. 
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I. ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

Οι σπξφήτιξι και για ςιπ δϋξ θέρειπ ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ παοακάςχ ποξωπξθέρειπ: 

1. Να είμαι Έλλημεπ πξλίςεπ.  

2. Να μημ έυξσμ ρσμπληοόρει ςξ 67ξ έςξπ ςηπ ηλικίαπ ςξσπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 

ςξσ άοθοξσ 45 ςξσ Κόδικα Δικηγϊοχμ (μ. 4194/2013).  

 3. Να έυξσμ εκπληοόρει ξι άμδοεπ ςιπ ρςοαςιχςικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ή μα έυξσμ απαλλαγεί 

μϊμιμα και ξοιρςικά απϊ ασςέπ, μα μημ είμαι αμσπϊςακςξι και μα μημ έυξσμ καςαδικαρθεί για 

λιπξςανία με ςελερίδικη απϊταρη. 

 4. Να έυξσμ ςημ σγεία και ςη τσρική καςαλληλϊςηςα για ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 7 ςξσ μ. 3528/2007. 

5. Να μημ έυξσμ κόλσμα διξοιρμξϋ, λϊγχ πξιμικήπ καςαδίκηπ ή επειδή ςελξϋμ σπϊ ρςεοηςική 

ή/και επικξσοική δικαρςική ρσμπαοάρςαρη, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 8 ςξσ μ. 

3528/2007, ξϋςε καςά ςξ υοϊμξ λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, ξϋςε καςά ςξ 

υοϊμξ διξοιρμξϋ. 

6. Να είμαι κάςξυξι πςσυίξσ Νξμικξϋ Σμήμαςξπ Νξμικήπ υξλήπ Α.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ ή ιρϊςιμξσ 

ςίςλξσ Νξμικξϋ Σμήμαςξπ Παμεπιρςημιακήπ υξλήπ ςηπ αλλξδαπήπ, μϊμιμα αμαγμχοιρμέμξσ. 

7. Να έυξσμ άοιρςη γμόρη ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ, απξδεικμσϊμεμη καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ αο. 28 

ςξσ π.δ. 50/2001 (ΥΔΚ Α’ 39), ϊπχπ ιρυϋει. Άοιρςη γμόρη και άλληπ νέμηπ γλόρραπ ςχμ 

υχοόμ-μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, απξδεικμσϊμεμη απϊ αμςίρςξιυξ ςίςλξ, θα 

ρσμεκςιμηθεί. 

8. Να είμαι Δικηγϊοξι, μέλη εμϊπ απϊ ςξσπ Δικηγξοικξϋπ σλλϊγξσπ ςηπ υόοαπ, μα μημ έυξσμ 

ςιμχοηθεί πειθαουικά και μα μημ καςέυξσμ άλλη έμμιρθη θέρη. 

9. Να έυξσμ ρσμπληοόρει μέυοι ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ ςξσλάυιρςξμ επςά (7) έςη 

ποαγμαςικήπ δικηγξοίαπ απϊ ςημ εγγοατή ςξσπ ρςξμ Δικηγξοικϊ ϋλλξγξ.  

10. Διδικϊςεοεπ ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ξοίζξμςαι ξι ενήπ: 

10α. Για ςημ ποόςη θέρη, ξι σπξφήτιξι δικηγϊοξι μα έυξσμ ςοιεςή (3) κας΄ ελάυιρςξμ 

εμπειοία ρςημ καςάοςιρη και ςξμ έλεγυξ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ-ποξμηθειόμ ή ρςξμ έλεγυξ 

μξμιμϊςηςαπ διξικηςικόμ ποάνεχμ. Σσυϊμ απαρυϊληρη ρςξ δημϊριξ ή ρςξμ εσοϋςεοξ δημϊριξ 

ςξμέα θα ρσμεκςιμηθεί.  

10β. Για ςη δεϋςεοη θέρη, ξι σπξφήτιξι δικηγϊοξι ποέπει μα:  

i. είμαι κάςξυξι μεςαπςσυιακξϋ ή διδακςξοικξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ με ειδίκεσρη ρςξ εςαιοικϊ, 

διξικηςικϊ ή εσοχπαψκϊ δίκαιξ. 

ii. έυξσμ κας’ ελάυιρςξμ έμα (1) έςξπ εμπειοίαπ ρε θέμαςα απξκοαςικξπξιήρεχμ η ξπξία καςά 

ποξςίμηρη μα έυει απξκςηθεί με απαρυϊληρη ρςξ δημϊριξ ή ρςξμ εσοϋςεοξ δημϊριξ ςξμέα.  

iii. έυξσμ κας’ ελάυιρςξμ ςοιεςή (3) εμπειοία ρε θέμαςα δικαίξσ Αμχμϋμχμ Δςαιοειόμ και ΔΔΚΟ 

ςξσ μ. 3429/2005 (Α’ 315).  

Η εμπειοία και για ςιπ δϋξ θέρειπ απξδεικμϋεςαι με κάθε ποϊρτξοξ έγγοατξ, ϊπχπ δικϊγοατα, 

δικαρςικέπ απξτάρειπ, βεβαιόρειπ ποξωπηοερίαπ, σπξμμήμαςα, γμχμξδξςήρειπ ξι ξπξίεπ τέοξσμ 
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ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ςξσ τξοέα ή ρσμξδεϋξμςαι με ςημ εμςξλή γμχμξδϊςηρηπ, ςα ξπξία 

σπξβάλλξμςαι ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ εμϊςηςα IV. ςηπ 

παοξϋραπ.  

 

ΘΘ. ΙΠΘΖΠΘΑ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ - ΔΟΘΚΞΓΖΡ 

Για ςημ επιλξγή και ποϊρληφη λαμβάμξμςαι σπϊφη η ποξρχπικϊςηςα ςξσ σπξφητίξσ, η 

επιρςημξμική ςξσ καςάοςιρη, η ενειδίκεσρη ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ απαρυϊληρηπ, η επαγγελμαςική 

πείοα-επάοκεια, η γμόρη νέμχμ γλχρρόμ και ρσμεκςιμάςαι η ξικξγεμειακή καςάρςαρη και η 

ποϊβλεφη ςηπ ενέλινηπ. Οι σπξφήτιξι απξδεικμϋξσμ ςα ποξρϊμςα, ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςα κοιςήοια 

πξσ λαμβάμξμςαι σπϊφη για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ρειοάπ ανιξλϊγηρήπ ςξσπ με ςημ καςάθερη ςχμ 

απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ εμϊςηςαπ ΙΙΙ. ςηπ παοξϋραπ. Κοίριμξπ υοϊμξπ για ςξμ έλεγυξ 

ςηπ ρσμδοξμήπ ςχμ ςσπικόμ και ξσριαρςικόμ ποξρϊμςχμ είμαι ξ υοϊμξπ λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ 

για ςημ σπξβξλή ςχμ αιςήρεχμ. Οι ρσμςελερςέπ βαοϋςηςαπ ςχμ αμχςέοχ κοιςηοίχμ καθξοίζξμςαι 

χπ ενήπ:  

 

Για ςημ ποώςη θέρη: 

Α/Α Κριτήρια Επιλογήσ 
Συντελεςτζσ 
Βαρφτητασ 

1. Προςωπικότητα 8,00% 

2. Επιςτημονική Κατάρτιςη 10,00% 

3 Εξειδίκευςη (εδάφιο 10α) 60,00% 

4. Επαγγελματική Πείρα-Επάρκεια 10,00% 

5. Ξζνεσ Γλϊςςεσ 5,00% 

6. Οικογενειακή Κατάςταςη 3,00% 

7. Πρόβλεψη Εξζλιξησ 4,00% 

  Σφνολο 100,00% 
 

 

Για ςη δεύςεοη θέρη: 

Α/Α Κριτήρια Επιλογήσ 
Συντελεςτζσ 
Βαρφτητασ 

1. Προςωπικότητα 8,00% 

2. Επιςτημονική Κατάρτιςη 10,00% 

3 Εξειδίκευςη (εδάφιο 10β ii & iii) 60,00% 

4. Επαγγελματική Πείρα-Επάρκεια 10,00% 

5. Ξζνεσ Γλϊςςεσ 5,00% 

6. Οικογενειακή Κατάςταςη 3,00% 

7. Πρόβλεψη Εξζλιξησ 4,00% 

  Σφνολο 100,00% 
 



[5] 

 

Η Δπιςοξπή υοηριμξπξιεί χπ κλίμακα βαθμξλξγίαπ για ςα αμχςέοχ κοιςήοια ςημ κλίμακα 1-10, 

επιςοεπξμέμηπ και ςηπ βαθμξλϊγηρηπ ρε δεκαδικά φητία.  

 

ΘΘΘ. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ – ΟΠΞΗΔΡΛΘΑ ΣΟΞΒΞΚΖΡ  

Οι σπξφήτιξι ποέπει μα σπξβάλξσμ ασςξποξρόπχπ ή μα απξρςείλξσμ με ρσρςημέμη επιρςξλή, ρε 

κλειρςϊ τάκελξ, ρςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ, Γεμική Γοαμμαςεία Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ, Μξμάδα 

Απξκοαςικξπξιήρεχμ και Διαυείοιρηπ Κιμηςόμ Ανιόμ (κ. Α.Οικξμϊμξσ, Καοαγεόογη εοβίαπ 8, 5ξπ 

ϊοξτξπ, Σ.Κ. 10184 Αθήμα), ρε απξκλειρςική ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοώμ από ςημ επξμέμη 

ςηπ δημξρίεσρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ ρςξμ ημεοήριξ ςύπξ, αίςηρη σπξφητιόςηςαπ (με 

διεσκοίμιρη για ςη θέρη για ςημ ξπξία σπξβάλλξσμ αίςηρη) ρσμξδεσόμεμη απαοαίςηςα και επί 

πξιμή απξκλειρμξύ από ςημ πεοαιςέοχ διαδικαρία από ςα ακόλξσθα δικαιξλξγηςικά: 

α. Υχςξαμςίγοατξ ςχμ δϋξ ϊφεχμ ςξσ αρςσμξμικξϋ δελςίξσ ςασςϊςηςαπ ή ελλείφει ςασςϊςηςαπ, 

τχςξαμςίγοατξ ςχμ κοίριμχμ ρελίδχμ ςξσ διαβαςηοίξσ (δηλ. ασςόμ ϊπξσ αματέοξμςαι ξ 

αοιθμϊπ και ςα ρςξιυεία ςασςϊςηςαπ ςξσ καςϊυξσ).  

β. Πιρςξπξιηςικϊ ξικξγεμειακήπ καςάρςαρηπ 

γ. Πιρςξπξιηςικϊ Πξιμικξϋ Μηςοόξσ 

δ. Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Δικηγξοικξϋ σλλϊγξσ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει η ημεοξμημία 

εγγοατήπ ρςξ ϋλλξγξ και ϊςι ξ σπξφήτιξπ δεμ έυει ςιμχοηθεί πειθαουικά και δεμ καςέυει άλλη 

έμμιρθη θέρη. 

ε. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986, απϊ ςημ ξπξία ποξκϋπςει ϊςι ξ σπξφήτιξπ 

δικηγϊοξπ δεμ είμαι έμμιρθξπ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 42 ςξσ Κόδικα Δικηγϊοχμ.  Δικηγϊοξι 

πξσ καςέυξσμ άλλη έμμιρθη θέρη ή πξσ παοέυξσμ ςιπ σπηοερίεπ ςξσπ ρε άλλξ μξμικϊ ποϊρχπξ 

ςξσ δημϊριξσ ςξμέα, μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ σπξφητιϊςηςα, εάμ ρσμσπξβάλξσμ σπεϋθσμη 

δήλχρη, με ςημ ξπξία μα δηλόμξσμ ϊςι, ετϊρξμ ποξρλητθξϋμ ρςημ Μξμάδα 

Απξκοαςικξπξιήρεχμ και Διαυείοιρηπ Κιμηςόμ Ανιόμ, θα παοαιςηθξϋμ απϊ ςημ άλλη έμμιρθη θέρη 

ή θα πάφξσμ μα αμαλαμβάμξσμ σπξθέρειπ άλλξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή μα λαμβάμξσμ πάγια 

αμξιβή απϊ μξμικϊ ποϊρχπξ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα. ςημ πεοίπςχρη ασςή, δεμ μπξοξϋμ μα 

αμαλάβξσμ σπηοερία αμ δεμ ποξρκξμίρξσμ βεβαίχρη ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ, ρςξ ξπξίξ 

παοέυξσμ ςιπ σπηοερίεπ ςξσπ, ϊςι παοαιςήθηκαμ απϊ ςημ έμμιρθη θέρη ςξσπ ή έπαφαμ μα 

αμαλαμβάμξσμ σπξθέρειπ ή μα λαμβάμξσμ πεοιξδική αμξιβή.  

ρς. Υχςξαμςίγοατα ςχμ ςίςλχμ ρπξσδόμ και γλχρρξμάθειαπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ 

εμϊςηςα IV. ςηπ παοξϋραπ.  

ζ. Βιξγοατικϊ ρημείχμα ρσμξδεσϊμεμξ απϊ απξδεικςικά έγγοατα για ςημ επιρςημξμική και 

επαγγελμαςική δοάρη. 

 
Σξ εμποϊθερμξ ςχμ αιςήρεχμ πξσ απξρςέλλξμςαι ςαυσδοξμικόπ κοίμεςαι με βάρη ςημ 

ημεοξμημία πξσ τέοει ξ τάκελξπ απξρςξλήπ, ξ ξπξίξπ, μεςά ςημ απξρτοάγιρή ςξσ, 

επιρσμάπςεςαι ρςημ αίςηρη ςξσ σπξφητίξσ.  
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σμπλήοχρη ςσυϊμ ελλειπϊμςχμ δικαιξλξγηςικόμ ή/και ρσμπληοχμαςικόμ ή διεσκοιμιρςικόμ, 

επιςοέπεςαι μϊμξ μέυοι ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ και σπξβάλλξμςαι 

ρσμξδεσϊμεμα ρε κάθε πεοίπςχρη απϊ αμάλξγη αίςηρη ρε κλειρςϊ τάκελξ με ςημ έμδεινη 

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ» ή «ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». Δικαιξλξγηςικά πξσ 

καςαςίθεμςαι μεςά ςξ πέοαπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ασςόμ δεμ λαμβάμξμςαι σπϊφη. 

Ξι δικηγόοξι πξσ σπέβαλαμ αιςήρειπ δσμάμει ςηπ αοιθ. Δ2Β 1145345 ΔΝ 2014/27.10.2014 

(ΑΔΑ: ΦΟΔΔΖ-0ΖΙ) ποξκήοσνηπ ςξσ Σπξσογξύ Ξικξμξμικώμ καλξύμςαι όπχπ παοαλάβξσμ 

ςξσπ τακέλξσπ σπξφητιόςηςαπ ςξσπ από ςα γοατεία ςηπ Λ.Α.Δ.Ι.Α., Ιαοαγεώογη Ρεοβίαπ 8 

ρςξμ 5ξ όοξτξ. Δνσπακξύεςαι όςι ξι εμ λόγχ δικηγόοξι διαςηοξύμ ςξ δικαίχμα σπξβξλήπ 

αιςήρεχμ ρύμτχμα με ςξσπ όοξσπ ςηπ παοξύραπ ποξκήοσνηπ.  

 

IV. ΠΞΟΞΡ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΩΜ/ΑΟΞΔΔΘΝΖΡ ΟΠΞΡΞΜΩΜ 

Οι σπξφήτιξι καλξϋμςαι μα σπξβάλξσμ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά ρε εσκοιμή 

τχςξαμςίγοατα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 4250/2014 (ΥΔΚ Α’ 74), χπ 

ενήπ: 

 ίςλξι/Οιρςξπξιηςικά/Βεβαιώρειπ ςηπ ημεδαπήπ 

Α. Δημϊρια έγγοατα ημεδαπήπ, δηλαδή έγγοατα πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ σπηοερίεπ και τξοείπ 

ςξσ δημϊριξσ και ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα (π.υ. ςίςλξι ρπξσδόμ, άδειεπ, πιρςξπξιηςικά, 

βεβαιόρειπ κ.λπ.), σπξβάλλξμςαι και γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά ρε εσκοιμή 

τχςξαμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ εγγοάτχμ ή ςχμ ακοιβόμ αμςιγοάτχμ ςξσπ. 

Β. Ιδιχςικά έγγοατα ημεδαπήπ, δηλαδή έγγοατα πξσ δεμ εκδίδξμςαι απϊ σπηοερίεπ και τξοείπ 

ςξσ δημϊριξσ και ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα (εκδίδξμςαι απϊ ιδιχςικξϋπ τξοείπ), 

σπξβάλλξμςαι και γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά ρε εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα 

ιδιχςικόμ εγγοάτχμ, ςα ξπξία έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ καθόπ και ρε εσκοιμή 

τχςξαμςίγοατα απϊ ςα ποχςϊςσπα ϊρχμ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ τέοξσμ θεόοηρη απϊ σπηοερίεπ 

και τξοείπ ςξσ δημϊριξσ και ςξσ εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα.  

 ίςλξι/Οιρςξπξιηςικά/Βεβαιώρειπ ςηπ αλλξδαπήπ 

Σίςλξι, πιρςξπξιηςικά και βεβαιόρειπ ςηπ αλλξδαπήπ πξσ ποξρκξμίζξμςαι ποέπει μα είμαι επίρημα 

μεςατοαρμέμξι ρςημ ελλημική γλόρρα. Η επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ γίμεςαι απϊ αομϊδια καςά 

μϊμξ αουή ςξσ Τπξσογείξσ Δνχςεοικόμ ή ςημ Ποερβεία ή ςξ Ποξνεμείξ ςηπ νέμηπ υόοαπ ρςημ 

Δλλάδα ή απϊ δικηγϊοξ ή απϊ άμιρθξ εομημέα διξοιρμέμξ βάρει ςξσ μ. 148/26-12-1913/1-2-1914. 

Διδικόπ ϊμχπ μεςά ςξμ μέξ Κόδικα Δικηγϊοχμ (άοθοξ 36 ςξσ μ. 4194/2013), μεςατοάρειπ 

νεμϊγλχρρχμ εγγοάτχμ πξσ γίμξμςαι απϊ δικηγϊοξ μεςά ςημ 27.09.2013 γίμξμςαι δεκςέπ ετϊρξμ 

ξ δικηγϊοξπ βεβαιόμει ϊςι ξ ίδιξπ έυει επαοκή γμόρη ςηπ γλόρραπ απϊ και ποξπ ςημ ξπξία 

μεςέτοαρε. ημειόμεςαι ϊςι, ρϋμτχμα με ςη μξμξλξγία ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ Δπικοαςείαπ, 

ποξκειμέμξσ πεοί ςίςλχμ ρπξσδόμ με ςξσπ ξπξίξσπ απξδεικμϋεςαι η γμόρη ςηπ νέμηπ γλόρραπ, 

ςίςλξι πξσ ποξρκξμίζξμςαι ρε απλά τχςξαμςίγοατα γίμξμςαι δεκςξί, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι 

ποξρκξμίζξμςαι επικσοχμέμεπ μεςατοάρειπ ασςόμ, ρςιπ ξπξίεπ γίμεςαι μμεία ϊςι ρςξσπ μϊμιμξσπ 
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μεςατοαρςέπ είυαμ ποξρκξμιρθεί ςα ποχςϊςσπα ή επικσοχμέμα αμςίγοατα ςχμ ςίςλχμ. Σα 

αμχςέοχ (ςίςλξι, πιρςξπξιηςικά και βεβαιόρειπ) γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά ρε εσκοιμή 

τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ αλλξδαπέπ αουέπ και έυξσμ 

επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ. Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ 

αμςίγοατα ιδιχςικόμ εγγοάτχμ, ςα ξπξία έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ. 

1. ΘΚΞΘ ΡΟΞΣΔΩΜ 

ςξσπ ςίςλξσπ ρπξσδόμ θα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ξ ακοιβήπ βαθμϊπ, η ημεοξμημία και ςξ έςξπ 

κςήρηπ ασςξϋ. ε πεοίπςχρη πξσ ξ βαθμϊπ εκτοάζεςαι με ανιξλξγικϊ υαοακςηοιρμϊ ή με ακέοαιξ 

αοιθμϊ ποέπει μα σπξβληθεί και βεβαίχρη ςηπ ξικείαπ ρυξλήπ για ςξμ ακοιβή αοιθμηςικϊ βαθμϊ, 

με δϋξ δεκαδικά φητία.  

• Δάμ ξ ςίςλξπ έυει απξκςηθεί ρςημ αλλξδαπή απαιςείςαι: 

Ποάνη αμαγμόοιρηπ απϊ ςξ ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ςξ Ι.Σ.Δ. για ςημ ιρξςιμία και αμςιρςξιυία ςξσ ςίςλξσ 

καθόπ και αμςιρςξιυία ςηπ βαθμξλξγικήπ κλίμακαπ ασςξϋ με ςη βαθμξλξγική κλίμακα ςχμ 

ημεδαπόμ ςίςλχμ ή πιρςξπξιηςικϊ αμαγμόοιρηπ απϊ ςξμ Διεπιρςημξμικϊ Οογαμιρμϊ Αμαγμόοιρηπ 

Σίςλχμ Ακαδημαψκόμ και Πληοξτϊοηρηπ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεοί ιρξςιμίαπ και αμςιρςξιυίαπ καθόπ 

και αμςιρςξιυία ςηπ βαθμξλξγικήπ κλίμακαπ ασςόμ με ςη βαθμξλξγική κλίμακα ςχμ ημεδαπόμ 

ςίςλχμ. 

ε πεοίπςχρη πξσ απϊ ςημ ποάνη ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ αμαγμόοιρηπ δεμ ποξκϋπςει ςξ γμχρςικϊ 

αμςικείμεμξ, απαιςείςαι βεβαίχρη απϊ ςξ Δκπαιδεσςικϊ Ίδοσμα πξσ υξοήγηρε ςξμ ςίςλξ, η ξπξία 

μα καθξοίζει ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ, καθόπ και επίρημη μεςάτοαρή ςηπ. 

 Δάμ ξ ςίςλξπ έυει απξκςηθεί ρςημ Κϋποξ:  

Για ςα πςσυία πξσ απξκςήθηκαμ ποιμ απϊ ςημ πλήοη έμςανη ςηπ Κσποιακήπ Δημξκοαςίαπ ρςημ 

Δσοχπαψκή Έμχρη (01.05.2004) και αματέοξμςαι ρςξ π.δ. 299/1997 δεμ απαιςείςαι αμςιρςξιυία. 

Για ςα ίδια πςσυία καθόπ και για ϊλα ςα σπϊλξιπα, ςα ξπξία έυξσμ υοϊμξ κςήρηπ μεςά ςημ έμςανή 

ςηπ ρςημ Δ.Δ. απαιςείςαι ιρξςιμία και αμςιρςξιυία. 

 Ιρξςιμία πςσυίχμ Α.Δ.Ι. πξσ καςέυξσμ πξλιςικξί ποϊρτσγεπ και επαμαπαςοιζϊμεμξι Έλλημεπ: 

ϋμτχμα με ςη διάςανη ςηπ παοαγοάτξσ 6 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 1735/1987 «ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ 

ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. και ςξ Ιμρςιςξϋςξ Σευμξλξγικήπ Δκπαίδεσρηπ (Ι.Σ.Δ.) δεμ μπξοξϋμ μα αμαγμχοίρξσμ 

ιρξςιμία πςσυίχμ Α.Δ.Ι. και Σ.Δ.Ι. πξσ καςέυξσμ πξλιςικξί ποϊρτσγεπ και επαμαπαςοιζϊμεμξι 

Έλλημεπ, καςά ςημ έμμξια ςχμ διαςάνεχμ ςηπ πεοίπςχρηπ α΄ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 5, λϊγχ 

αμσπαονίαπ αμςίρςξιυηπ ρυξλήπ ρςα Α.Δ.Ι. και Σ.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ, καθξοίζξσμ με βεβαίχρή ςξσπ 

ςη ρσμάτεια ςξσ γμχρςικξϋ αμςικειμέμξσ ςξσ πςσυίξσ με πςσυίξ Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ. Με 

βάρη ςη βεβαίχρη ασςή ςα παοαπάμχ ποϊρχπα επιςοέπεςαι μα ρσμμεςέυξσμ ρε διαδικαρίεπ 

διξοιρμξϋ ή ποϊρληφηπ για θέρειπ ςχμ ξπξίχμ ςσπικϊ ποξρϊμ είμαι εκείμξ ποξπ ςξ ξπξίξ έυει 

αμαγμχοιρθεί ρσμάτεια απϊ ςξ ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ςξ Ι.Σ.Δ.». ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ η ιρξςιμία 

πςσυίχμ Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. πξσ καςέυξσμ πξλιςικξί ποϊρτσγεπ και επαμαπαςοιζϊμεμξι Έλλημεπ, έυει 

υξοηγηθεί απϊ ςξμ Διεπιρςημξμικϊ Οογαμιρμϊ Αμαγμόοιρηπ Σίςλχμ Ακαδημαψκόμ και 

Πληοξτϊοηρηπ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ποξκειμέμξσ μα ρσμμεςέυξσμ ρε διαδικαρίεπ διξοιρμξϋ ή 
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ποϊρληφηπ ποέπει με βεβαίχρη ςξσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) μα καθξοίζεςαι η ρσμάτεια ςξσ γμχρςικξϋ 

αμςικειμέμξσ ςξσ πςσυίξσ, με πςσυία Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ςηπ ημεδαπήπ ςα ξπξία ζηςξϋμςαι απϊ ςημ 

ποξκήοσνη χπ ποξρϊμςα διξοιρμξϋ για ςιπ ποξκηοσρρϊμεμεπ θέρειπ. 

2. ΛΔΑΟΣΥΘΑΙΞΘ/ΔΘΔΑΙΞΠΘΙΞΘ ΘΚΞΘ 

Οι σπξφήτιξι πξσ είμαι κάςξυξι διδακςξοικξϋ ή μεςαπςσυιακξϋ ςίςλξσ ρπξσδόμ εςήριαπ 

ςξσλάυιρςξμ τξίςηρηπ ποξρκξμίζξσμ εσκοιμή τχςξςσπία ςξσ διδακςξοικξϋ ή μεςαπςσυιακξϋ 

διπλόμαςξπ, καθόπ και βεβαίχρη απϊ ςξ Παμεπιρςήμιξ πξσ μα καθξοίζει ςξ γμχρςικϊ 

αμςικείμεμξ ασςόμ, ετϊρξμ ςξϋςξ δεμ ποξκϋπςει ρατόπ απϊ ςξσπ ποξρκξμιζϊμεμξσπ ςίςλξσπ. Αμ 

ξ ςίςλξπ έυει απξκςηθεί ρςημ αλλξδαπή απαιςείςαι μϊμξμ ποάνη αμαγμχοίρεχπ ςξσ ςίςλξσ απϊ ςξ 

ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή Πιρςξπξιηςικϊ Αμαγμόοιρηπ απϊ ςξμ Διεπιρςημξμικϊ Οογαμιρμϊ Αμαγμόοιρηπ 

Σίςλχμ Ακαδημαψκόμ και Πληοξτϊοηρηπ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεοί ιρξςιμίαπ πξσ μα έυει εκδξθεί μέυοι 

ςημ ςελεσςαία ημέοα ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ και ρε πεοίπςχρη πξσ απϊ ςημ 

ποάνη αμαγμόοιρηπ δεμ ποξκϋπςει ςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ, απαιςείςαι βεβαίχρη απϊ ςξ 

Παμεπιρςήμιξ πξσ υξοήγηρε ςξμ ςίςλξ, η ξπξία μα καθξοίζει ασςϊ, καθόπ και επίρημη μεςάτοαρή 

ςηπ. 

3. ΘΚΞΘ ΓΚΩΡΡΞΛΑΗΔΘΑΡ 

Α. Η γμόρη ςηπ Αγγλικήπ γλώρραπ απξδεικμϋεςαι με βάρη ςξ άοθοξ1 ςξσ π.δ. 146/2007 (ΥΔΚ Α’ 

185), ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ παο.1 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ π.δ. 116/2006 (ΥΔΚ Α’ 

115), χπ ενήπ: 

1) με Κοαςικϊ Πιρςξπξιηςικϊ γλχρρξμάθειαπ αμςίρςξιυξσ επιπέδξσ ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 3149/2003 ή 

2) με πιρςξπξιηςικά αμςίρςξιυξσ επιπέδξσ ςχμ παμεπιρςημίχμ CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή 

3) με πιρςξπξιηςικά αμςίρςξιυξσ επιπέδξσ άλλχμ τξοέχμ (παμεπιρςημίχμ ή μη) αμενάοςηςα απϊ 

ςη μξμική ςξσπ μξοτή, ετϊρξμ είμαι πιρςξπξιημέμξι ή αμαγμχοιρμέμξι απϊ ςημ αομϊδια αουή 

ςηπ ξικείαπ υόοαπ για μα διεμεογξϋμ ενεςάρειπ και μα υξοηγξϋμ πιρςξπξιηςικά γμόρηπ ςηπ 

αγγλικήπ γλόρραπ ρςξ αμςίρςξιυξ επίπεδξ. Δάμ δεμ σπάουει τξοέαπ πιρςξπξίηρηπ ή 

αμαγμόοιρηπ ρςημ ξικεία υόοα, απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ αομϊδιξσ Τπξσογείξσ ή ςηπ 

Ποερβείαπ ςηπ υόοαπ ρςημ Δλλάδα ϊςι ςα πιρςξπξιηςικά πξσ υξοηγξϋμςαι απϊ ςξσπ παοαπάμχ 

τξοείπ ρε ςοίςξσπ, ξι ξπξίξι δεμ έυξσμ χπ μηςοική γλόρρα ςημ Αγγλική, είμαι απξδεκςά ρε 

δημϊριεπ σπηοερίεπ ςηπ ασςήπ υόοαπ χπ έγκσοα απξδεικςικά γμόρηπ ςηπ Αγγλικήπ γλόρραπ 

ρςξ αμςίρςξιυξ επίπεδξ. Ωπ ξικεία υόοα μξείςαι η υόοα ρςημ ξπξία η μηςοική ή επίρημη 

γλόρρα είμαι η Αγγλική.  

Διδικϊςεοα, για ςημ απϊδεινη ςηπ άοιρςηπ γμόρηπ ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ, γίμξμςαι απξδεκςά, 

πέοαμ ςξσ Κοαςικξϋ Πιρςξπξιηςικξϋ Γλχρρξμάθειαπ, ςα ενήπ πιρςξπξιηςικά: 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ςξσ Παμεπιρςημίξσ CAMBRIDGE. 

• BULATS English Language Test, βαθμξλξγία 90-100, ςξσ Παμεπιρςημίξσ ςξσ CAMBRIDGE. 
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• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απϊ ςξ University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS 

Australia με βαθμξλξγία απϊ 8,5 και άμχ. 

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH ςξσ Παμεπιρςημίξσ 

MICHIGAN. 

•  LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ςξσ EDEXCEL, ή PEARSON 

TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- ςξσ EDEXCEL ή EDEXCEL 

LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) 

•  ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL ςξσ 

TRINITY COLLEGE LONDON. 

•  CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -

MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -

MASTERY- (σμσπξβάλλξμςαι αθοξιρςικά για ςημ απϊδεινη ςηπ άοιρςηπ γμόρηπ) ή CITY & 

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 

INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (σμσπξβάλλξμςαι αθοξιρςικά για ςημ απϊδεινη ςηπ 

άοιρςηπ γμόρηπ). 

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 

Certificate in ESOL International (CEF C2). 

•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δμϊςηςεπ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμϊ 

“Distinction” ή “Credit”). 

•  OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent 

level C2) (μέυοι 31/8/2009) 

•  Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

•  ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

•  Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency (MSU - CELP): CEF C2. 

•  Test of Interactive English, C2 Level. 

•  NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

•  AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International  

Πιρςξπξιηςικά άλλα, πλημ ςχμ αμχςέοχ, ποξκειμέμξσ μα ανιξλξγηθξϋμ για ςημ απϊδεινη ςηπ 

γμόρηπ ςηπ αγγλικήπ γλόρραπ ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ: 

(i) βεβαίχρη ςξσ τξοέα πξσ ςξ ενέδχρε, ϊςι ςϊρξ ξ τξοέαπ ϊρξ και ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

πιρςξπξιηςικϊ γλχρρξμάθειαπ είμαι πιρςξπξιημέμα απϊ ςημ αομϊδια ποξπ ςξϋςξ εθμική αουή ή 

(ii)βεβαίχρη ςξσ αομξδίξσ Τπξσογείξσ ή ςηπ Ποερβείαπ ςηπ υόοαπ ρςημ Δλλάδα (ρε πεοίπςχρη 

μη σπάονεχπ τξοέα πιρςξπξίηρηπ ή αμαγμόοιρηπ), ϊςι ςξ ποξρκξμιζϊμεμξ πιρςξπξιηςικϊ είμαι 

απξδεκςϊ ρε δημϊριεπ σπηοερίεπ ςηπ ξικείαπ υόοαπ χπ έγκσοξ απξδεικςικϊ γμόρηπ ςηπ 

Αγγλικήπ γλόρραπ ρε αμςίρςξιυξ επίπεδξ. 

Β.  Για ςημ άοιρςη γμόρη ςηπ Γαλλικήπ γλώρραπ γίμξμςαι απξδεκςά ςα ενήπ πιρςξπξιηςικά: 

•  Κοαςικϊ Πιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε 

με ςημ παο. 19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 3149/2003. 
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•  Δίπλχμα ALLIANCE FRANCAISE. 

•  Πιρςξπξιηςικϊ D.A.L.F. - ΟPTION LETTRES ή DALF C2. 

•  DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέυοι ςξ 1999 ξ ςίςλξπ ςξσ 

διπλόμαςξπ ήςαμ: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II). 

•  DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). 

•  Certificat de competences linguistiques ςξσ Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), 

Departement de francais, ςξσ Παμεπιρςημίξσ ςηπ Λιέγηπ - Δπίπεδξ C2 

•  CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ςξσ Παμεπιρςημίξσ Γεμεϋηπ. 

Ρημείχρη: Για ςα πιρςξπξιηςικά παλαιξςέοχμ εςόμ ςα ξπξία δεμ αμαγοάτξμςαι ρςξ παοϊμ, 

απαιςείςαι βεβαίχρη, απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα (Γαλλικϊ Ιμρςιςξϋςξ Αθημόμ-Τπηοερία Δνεςάρεχμ), 

για ςξ επίπεδξ ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ. 

Γ.  Για ςημ άοιρςη γμόρη ςηπ Γεομαμικήπ γλώρραπ γίμξμςαι απξδεκςά ςα ενήπ πιρςξπξιηςικά: 

•  Κοαςικϊ Πιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε 

με ςημ παο. 19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 3149/2003. 

•  Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (Δμϊςηςεπ: Lesen, Horen, Schreiben, 

Sprechen) ςξσ Ιμρςιςξϋςξσ Goethe. 

•  Πιρςξπξιηςικϊ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ςξσ Παμεπιρςημίξσ Ludwig-

Maximilian ςξσ Μξμάυξσ και ςξσ Ιμρςιςξϋςξσ Goethe (μέυοι 31-12-2011). 

•  KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ςξσ Παμεπιρςημίξσ Ludwig-Maximilian ςξσ Μξμάυξσ 

και ςξσ Ιμρςιςξϋςξσ Goethe (μέυοι 31-12-2011). 

•  ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ςξσ Ιμρςιςξϋςξσ Goethe (μέυοι 31-12-2011). 

• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Δμϊςηςεπ: Lesen, Horen, Schreiben, 

Sprechen). 

•  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ςξσ Παμεπιρςημίξσ Γεμεϋηπ.  

Δ. Για ςημ άοιρςη γμόρη ςηπ Θςαλικήπ γλώρραπ γίμξμςαι απξδεκςά ςα ενήπ πιρςξπξιηςικά: 

•  Κοαςικϊ Πιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε 

με ςημ παο. 19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 3149/2003. 

•  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 

•  DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (ςξσ Ιςαλικξϋ Μξοτχςικξϋ Ιμρςιςξϋςξσ Αθημόμ). 

•  DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 

•  CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) ςξσ Παμεπιρςημίξσ 

ςηπ Πεοξϋμςζια. 

•  CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ςξσ Παμεπιρςημίξσ Γεμεϋηπ. 

•  Πιρςξπξίηρη P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έχπ ςξ 2003). 

Ρημείχρη: Για ςα πιρςξπξιηςικά παλαιξςέοχμ εςόμ ςα ξπξία δεμ αμαγοάτξμςαι ρςξ παοϊμ, 

απαιςείςαι βεβαίχρη, απϊ ςξμ ξικείξ τξοέα (Ιςαλικϊ Ιμρςιςξϋςξ Αθημόμ - Τπηοερία Δνεςάρεχμ), 

για ςξ επίπεδξ ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ. 
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Δ.  Για ςημ άοιρςη γμόρη ςηπ Θρπαμικήπ γλώρραπ γίμξμςαι απξδεκςά ςα ενήπ πιρςξπξιηςικά: 

•  Κοαςικϊ Πιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2 ςξσ μ. 2740/1999, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε 

με ςημ παο. 19 ςξσ άοθοξσ 13 ςξσ μ. 3149/2003. 

•  DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέυοι ςξ 2002). 

•  DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέυοι ςξ 2008). 

•  DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (απϊ ςξ Ιμρςιςξϋςξ Cervantes εν ξμϊμαςξπ ςξσ 

Τπξσογείξσ Παιδείαπ, Πξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ Ιρπαμίαπ). 

•  CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (απϊ ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ, 

Πξλιςιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςηπ Ιρπαμίαπ). 

 

Όλξι ξι ςίςλξι ρπξσδώμ νέμηπ γλώρραπ ποέπει απαοαίςηςα μα ρσμξδεύξμςαι από επίρημη 

μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλώρρα.  

 

Η άοιρςη γμόρη ςηπ νέμηπ γλόρραπ απξδεικμϋεςαι και με ςξσπ ενήπ ςοϊπξσπ: 

(i) Με Πςσυίξ Ξέμηπ Γλόρραπ και Υιλξλξγίαπ ή Πςσυίξ Ξέμχμ Γλχρρόμ Μεςάτοαρηπ και 

Διεομημείαπ ΑΔΙ ςηπ ημεδαπήπ ή αμςίρςξιυξ και ιρϊςιμξ ρυξλόμ ςηπ αλλξδαπήπ, 

(ii) Με Πςσυίξ, ποξπςσυιακϊ ή μεςαπςσυιακϊ δίπλχμα ή διδακςξοικϊ δίπλχμα ξπξιξσδήπξςε 

αμαγμχοιρμέμξσ ιδοϋμαςξπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ςηπ αλλξδαπήπ, 

(iii) Με Κοαςικϊ Πιρςξπξιηςικϊ Γλχρρξμάθειαπ επιπέδξσ Γ2, 

(iv) Με Απξλσςήοιξ ςίςλξ ιρϊςιμξ ςχμ ελλημικόμ ρυξλείχμ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, ετϊρξμ 

έυει απξκςηθεί μεςά απϊ καμξμική τξίςηρη ςξσλάυιρςξμ ένι εςόμ ρςημ αλλξδαπή. 

Ο σπϊ ρςξιυείξ (iv) ςίςλξπ ρπξσδόμ ςηπ αλλξδαπήπ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι επιπλέξμ και απϊ 

βεβαίχρη για ςξ επίπεδξ ςηπ εκπαιδεσςικήπ βαθμίδαπ ρςημ ξπξία αμήκξσμ, η ξπξία υξοηγείςαι 

απϊ ςξμ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή απϊ ςημ αομϊδια Διεϋθσμρη ςξσ Τπξσογείξσ Δθμικήπ 

Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ. Διεσκοιμίζεςαι ϊςι η εμ λϊγχ βεβαίχρη υξοηγείςαι απϊ ςξμ Ο.Δ.Δ.Κ 

ή Δ.Ο.Π.Π ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π μϊμξ μεςά ςημ έκδξρη ςηπ αμςίρςξιυηπ αςξμικήπ διξικηςικήπ ποάνηπ 

ιρξςιμίαπ. 

 

Ρημείχρη: 

α) Δεμ απαιςείςαι η απϊδεινη ςηπ γμόρηπ ςηπ νέμηπ γλόρραπ εάμ ξι επικαλξϋμεμξι ςίςλξι 

ρπξσδόμ έυξσμ απξκςηθεί ρςξ ενχςεοικϊ, ϊπξσ ςα μαθήμαςα διδάρκξμςαι ρςημ ίδια γλόρρα. 

β) Δίμαι ασςξμϊηςξ ϊςι ςίςλξι ρπξσδόμ γμόρηπ νέμηπ γλόρραπ σπεοκείμεμξσ επιπέδξσ 

απξδεικμϋξσμ και ςη γμόρη καςόςεοξσ (ζηςξϋμεμξσ) επιπέδξσ ςηπ νέμηπ γλόρραπ. 

γ) Η άδεια επάοκειαπ διδαρκαλίαπ νέμηπ γλόρραπ, δεμ απξδεικμϋει ςημ γμόρη νέμηπ γλόρραπ 

(π.δ. 347/2003). Οι σπξφήτιξι πξσ είμαι κάςξυξι ςηπ ρυεςικήπ άδειαπ ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ 

επίρημη μεςάτοαρη ςξσ ςίςλξσ ρπξσδόμ βάρει ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε η άδεια επάοκειαπ 

διδαρκαλίαπ νέμηπ γλόρραπ), καθόπ και εσκοιμέπ τχςξαμςίγοατξ απϊ αμςίγοατξ ςξσ ςίςλξσ 

ασςξϋ πξσ έυει επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ. 
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V. ΚΞΘΟΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ  

1. Οι απξδξυέπ ςχμ έμμιρθχμ δικηγϊοχμ καθξοίζξμςαι απϊ ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και εμ 

ποξκειμέμχ απϊ ςημ παο. 10 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ μ. 4354/2015. Οι έμμιρθξι δικηγϊοξι σπάγξμςαι 

ξογαμικά ρςη Μξμάδα Απξκοαςικξπξιήρεχμ και Διαυείοιρηπ Κιμηςόμ Ανιόμ ςηπ Γεμικήπ 

Γοαμμαςείαπ Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ και ακξλξσθξϋμ ςημ 

ποξβλεπϊμεμη απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία σπηοεριακή ενέλινη. Η αρτάλιρη ςχμ έμμιρθχμ 

δικηγϊοχμ διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 10 ςξσ μ.δ. 4114/1960 «Κόδικαπ πεοί Σαμείξσ 

Νξμικόμ» (ΥΔΚ Α' 164), ϊπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει.  

2. Η ρσμμεςξυή ςχμ σπξφητίχμ ρςη διαδικαρία επιλξγήπ, ποξωπξθέςει αμεπιτϋλακςα απξδξυή 

ςχμ ϊοχμ ςηπ ποξκήοσνηπ. 

3. ϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ μ. 4194/2013, η επιλξγή γίμεςαι απϊ Πεμςαμελή 

Δπιςοξπή, πξσ ρσμέουεςαι ρςημ έδοα ςξσ Δικηγξοικξϋ σλλϊγξσ Αθημόμ και η ξπξία απξςελείςαι 

απϊ: 

 α. Έμα μέλξπ ςξσ Νξμικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ με βαθμϊ ςξσλάυιρςξμ Δικαρςικξϋ 

Πληοενξσρίξσ Α' Σάνεχπ ή ςξμ μϊμιμξ αμαπληοχςή ςξσ, ξ ξπξίξπ ξοίζεςαι απϊ ςξμ 

Ποϊεδοξ ςξσ Νξμικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ.  

 β. Σοειπ Δικηγϊοξσπ, απϊ ςξσπ ξπξίξσπ ξ έμαπ με δεκαπεμςαεςή ςξσλάυιρςξμ εσδϊκιμη 

δικηγξοική σπηοερία, ξι ξπξίξι ξοίζξμςαι απϊ ςξ Διξικηςικϊ σμβξϋλιξ ςξσ Δικηγξοικξϋ 

σλλϊγξσ Αθημόμ. 

 γ. Έμαμ εκποϊρχπξ ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ. 

Καθήκξμςα Ποξέδοξσ ςηπ Δπιςοξπήπ αρκεί ςξ μέλξπ ςξσ Νξμικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ ή ξ 

μϊμιμξπ αμαπληοχςήπ ςξσ, εμό καθήκξμςα γοαμμαςέα ςηπ Δπιςοξπήπ αρκεί σπάλληλξπ ςξσ 

Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ. 

Η Δπιςοξπή ενεςάζει ςιπ αιςήρειπ και ςα δικαιξλξγηςικά ςχμ σπξφητίχμ και ςξσπ καλεί ρε αςξμική 

ρσμέμςεσνη.  

4. Μέρα ρε έμα μήμα ςξ πξλϋ απϊ ςημ ςελεσςαία αςξμική ρσμέμςεσνη η Δπιςοξπή εκδίδει 

αιςιξλξγημέμη απϊταρη με ςη ρειοά ανιξλϊγηρηπ ςχμ σπξφητίχμ. Η απϊταρη ςηπ Δπιςοξπήπ 

είμαι σπξυοεχςική για ςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ και ιρυϋει μϊμξ για ςημ καςάληφη ςχμ θέρεχμ 

πξσ ποξκηοϋυθηκαμ. Σξ Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ ξτείλει μέρα ρε έμα μήμα απϊ ςη δημξρίεσρη 

ςηπ απϊταρηπ μα ποξρλάβει ςξσπ επιςσυϊμςεπ και μα γμχρςξπξιήρει ρςξμ ξικείξ Δικηγξοικϊ 

ϋλλξγξ ςημ αμάληφη σπηοερίαπ, μέρα ρε ποξθερμία δεκαπέμςε (15) ημεοόμ. 

5. Καςά ςξ υοϊμξ διξοιρμξϋ ςχμ επιςσυϊμςχμ ρςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ αμαζηςξϋμςαι 

ασςεπάγγελςα πιρςξπξιηςικϊ ρςοαςξλξγικήπ καςάρςαρηπ (για ςξσπ άμδοεπ), πιρςξπξιηςικϊ μη 

θέρηπ ρε δικαρςική ρσμπαοάρςαρη (ρςεοηςική ή επικξσοική, πλήοη ή μεοική) και διαπιρςόμεςαι η 

σγεία και η τσρική καςαλληλϊςηςα για ςημ άρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ. 

6. Δμςϊπ ςοιόμ (3) μημόμ μεςά ςη δημξρίεσρη ςηπ ποάνεχπ ποϊρληφηπ ςχμ επιςσυϊμςχμ 

διεμεογείςαι απϊ ςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ σπξυοεχςικά ασςεπάγγελςξπ έλεγυξπ ςηπ 

γμηριϊςηςαπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ έυξσμ σπξβάλλει ξι επιςσυϊμςεπ και ςα ξπξία είμαι 
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απαοαίςηςα για ςημ ποϊρληφή ςξσπ ή επηοεάζξσμ ξπχρδήπξςε ςημ καςάςανή ςξσπ καςά ςη 

διαδικαρία επιλξγήπ. 

7. Πληοξτξοίεπ παοέυξμςαι απϊ ςη  Γεμική Γοαμμαςεία Δημϊριαπ Πεοιξσρίαπ, ςηλ. 210-3375772, 

κ. Άμμα Οικξμϊμξσ. 

Η παοξϋρα απϊταρη (α) μα κξιμξπξιηθεί με επιμέλεια ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ ρςξμ 

Ποϊεδοξ ςηπ Δπιςοξπήπ και ρςξμ Ποϊεδοξ ςξσ Δικηγξοικξϋ σλλϊγξσ Αθημόμ, (β) μα 

ςξιυξκξλληθεί με επιμέλεια ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ ρςξ καςάρςημα ςξσ Ποχςξδικείξσ και 

ρςξ γοατείξ ςξσ Δικηγξοικξϋ σλλϊγξσ Αθημόμ, (γ) μα δημξριεσθεί με ποϊρκληρη για ςημ 

σπξβξλή σπξφητιξςήςχμ ρε μια (1) ημεοήρια ετημεοίδα ςηπ Αθήμαπ (δ) μα δημξριεσθεί ρςημ 

Δτημεοίδα ςηπ Κσβέομηρηπ και (ε) μα αμαοςηθεί ρςξμ κϊμβξ «Διαϋγεια» και ρςξμ πίμακα 

αμακξιμόρεχμ ςξσ Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ, Καο. εοβίαπ 8 και 10, Αθήμα.                                                        

   Ξ ΣΟΞΣΠΓΞΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ 
                                                         ΔΣΙΚΔΘΔΖΡ ΡΑΙΑΚΩΞΡ 

 
 
 
 
 
 

Ακοιβέπ αμςίγοατξ 
Ξ Οοξψρςάμεμξπ ςξσ Ασςξςελξύπ Γοατείξσ 

Γοαμμαςείαπ & Αουείξσ κ.α.α. 
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