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Γεν. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού            Αθήνα, 31.08.2021 

Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας            Αρ. Πρωτ.: 44049 

Τμήμα Διοικητικού 

Πληρ.: Β. Μπιτσοπούλου 

Πληρ.: 210-8392042 

Email: vbitsopoulou@elgo.gr 

 

             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                                                                                                                           

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ                      

(ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)       

                              για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις με σχέση 

έμμισθης εντολής  

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ  (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

εποπτευόμενο Ν.Π.Ι.Δ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α'/314/27.12.2005), όπως το 

άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α΄/ 

180/22.08.2011). 

2. Την υπ’ αριθμ.188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β΄/2284/13.10.2011) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία 

συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ 

Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/ 25.11.2015), 

893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ 

Β΄/1770/18.05.2018) και 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3570/ 25.09.2019) 

όμοιες.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42:«Έμμισθος Δικηγόρος», 43:«Πρόσληψη», 44:«Αποδοχές» 

και 45:«Περιορισμοί στους έμμισθους», 46:«Διάρκεια και λήξη έμμισθης εντολής-

Αποζημίωση» του ν.4194/2013 (ΦΕΚ  208/Α΄/27.09.2013) «Κώδικας Δικηγόρων», 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 60 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/τ. 

Α΄/07.03.2016) όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) «Ανοικτή 

διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 

τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», περί ελέγχου 

γνησιότητας δικαιολογητικών. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 10, περ. β΄ του άρθρου 9 του κεφ. Β΄ «Διατάξεις του 

Υπουργείου Οικονομικών» του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

(ΦΕΚ176/Α΄/16.12.2015), όπου αναφέρεται ότι:  
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«10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης 

εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως 

εξής: β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας… 

………………Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11» 

6. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 

της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και  την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του 

νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις.» 

8. Τις διατάξεις της περ. ιβ της παρ. 2, του άρθρου 2, του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/15-1-

2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση 

του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», 

όπου αναφέρεται ότι: «Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄: «2.……… 

ιβ. Οι    δικηγόροι με έμμισθη εντολή». 

9. Την υπ΄ αριθμ.4/17.06.2020 (ΑΔΑ:9ΜΡΖΟΞ3Μ-54Θ) Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η προκήρυξη της κενής 

έμμισθης θέσης δικηγόρου στον Οργανισμό. 

10. Το υπ΄αριθμ. 424/71658/11.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθμ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./16/15173π.ε./10.03.2021 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του 

άρθρου 2, της Π.Υ.Σ.33/2006, όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση 

διαδικασιών πλήρωσης μίας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον 

Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ-Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων)». 

11. Το υπ΄αριθμ.17007/30.03.2021  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού, με την οποία 

βεβαιώνεται ότι στην αριθμ.16/2021/7.01.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

α/α2 (ΑΔΑ: 6ΨΓ4ΟΞ3Μ-Ω0Υ) η δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 

δικηγόρου με έμμισθη εντολή θα καλυφθεί από τις ήδη εγγραφείσες πιστώσεις στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα στον κωδικό 

60,καθώς και ότι θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στους προϋπολογισμούς των 

επόμενων ετών στον συγκεκριμένο κωδικό, χωρίς να γίνει υπέρβαση των δεσμευτικών 
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ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

(Μ.Π.Δ.Σ.). 

12. Την αριθμ.03/07.05.2021 Απόφαση της 8η  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Οργανισμού (ΑΔΑ: Ρ549ΟΞ3Μ-ΙΑΛ), με θέμα: «Προκήρυξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την πλήρωση μίας 

(1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής». 

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, η οποία υπάγεται 

απ΄ ευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που καθιστούν αναγκαία τη κάλυψη της 

προβλεπόμενης οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής και 

πάγιας αντιμισθίας, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο-

ΔΗΜΗΤΡΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 

208/Α΄/2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Ο/η δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Νομικής 

Υπηρεσίας στην έδρα του Οργανισμού: Αθήνα (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 

45), όπου και θα υπάγεται οργανικά, για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις 

εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

Οι αποδοχές της/του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθώς και η κατάταξή της/του σε 

μισθολογικά κλιμάκια γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει 

και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία.  

 

       Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Το αντικείμενο απασχόλησης της /του Δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί στον 

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ με σχέση έμμισθης εντολής είναι: 

 η νομική υποστήριξη των υποθέσεων του Οργανισμού (προετοιμασία φακέλων 

υποθέσεων, παρακολούθηση νομολογίας, έλεγχος συμβάσεων) καθώς και 

 η εκπροσώπησή του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ενώπιον των Δικαστηρίων και η εν γένει 

υποστήριξη του έργου και 

  η άσκηση αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, όπως αυτές 

περιγράφονται στο άρθρο 16, της αριθμ.919/131863/20.10.2014 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014). 

 

ΑΔΑ: Ω2ΞΗΟΞ3Μ-984



 
 

4 

 

Β. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β) Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 1 του αρ. 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). 

γ) Να είναι Δικηγόροι  Παρ΄ Εφέταις, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της 

χώρας.  

δ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισοτίμου και αντίστοιχου 

πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες (κατάθεση βεβαίωσης αναγνώρισης της ισοτιμίας του απαιτούμενου τίτλου 

σπουδών με αυτόν των ελληνικών Πανεπιστημίων από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα 

ΔΟΑΤΑΠ).   

ε) Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

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

μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

στ) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν  υπό 

στερητική ή/ και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 8 του ν. 3528/2007 ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων υποψηφιότητας, ούτε κατά το χρόνο διορισμού. 

ζ) Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. 

η) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν. 1256/82 και του ν. 4194/2013 (Κώδικα 

Δικηγόρων), όπως ισχύει. 

θ) Να έχουν διαρκή και συστηματική επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και 

συμβουλευτική, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης υποψηφιότητας. Ιδιαιτέρως θα εκτιμηθεί η εμπειρία τους 

στους τομείς αρμοδιότητας του Οργανισμού καθώς και σε συναφή με τη δημόσια 

διοίκηση αντικείμενα. Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως: 

συμβάσεις εργασίας/παροχής υπηρεσιών, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε 

δικαστήρια ή/και δικαστικές αποφάσεις, ή/και γνωμοδοτήσεις ή/και εισηγήσεις, ή/και 

από σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων/εργοδότη. 

ι) Να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2, 

αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο  28 Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/2001), όπως 

ισχύει. Οι υποψήφιοι μπορούν να ανατρέξουν σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
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www.asep.gr στη διαδρομή: Αρχική σελίδα/Φορείς/Υποδείγματα προκηρύξεων / 

Παράρτημα: τίτλοι γλωσσομάθειας. Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα 

συνεκτιμηθεί. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται προσκόμιση τίτλου γλωσσομάθειας, εάν 

υπάρχει τίτλος σπουδών (βασικός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός) που έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή (εφόσον οι σπουδές εγένετο στην αγγλική ή στην γαλλική γλώσσα) και έχει 

κατατεθεί η αναγνώριση της βεβαίωσης ισοτιμίας του με τον αντίστοιχο των ελληνικών 

Πανεπιστημίων από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ). 

ια) Να διαθέτουν βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και 

επεξεργασία κειμένων, καθώς και να έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης νομικών 

πληροφοριών από ειδικές βάσεις δεδομένων. 

Γ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Σχετικός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικός 

τίτλος σπουδών, σε γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου, αστικού, ή στο αντικείμενο της 

δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε θέματα συναφή με την ζητούμενη εμπειρία, θα 

θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.                       

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας 

τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή 

μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει 

το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους 

προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον 

πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από 

τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων υποψηφιότητας και σε 

περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 

απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει 

αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Ως «εμπειρία» νοείται εκείνη που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου 

σπουδών και τη λήψη της άδειας άσκησης δικηγορίας. 

 

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

1. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή και πρόσληψη των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, 

μαζί με την επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η 

επαγγελματική πείρα-επάρκεια, η άριστη γνώση ξένων γλωσσών και η προσωπικότητά 

τους. Επίσης, συνεκτιμάται και η πρόβλεψη της εξέλιξης. 

 

http://www.asep.gr/
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2. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, όπως ορίζεται στην Ενότητα ΣΤ. και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. 

 

3. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων-

υπεύθυνων δηλώσεων υποψηφιότητας. 

4. Η προσωπικότητα της/του υποψηφίας/ου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη στην 

οποία αξιολογούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως είναι ενδεικτικά, 

η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κ.λπ.. 

5. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

επιπλέον του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, προσκομισθέντες τίτλους μεταπτυχιακών 

σπουδών (μεταπτυχιακό-διδακτορικό, μόνο εφόσον οι εν λόγω τίτλοι (σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του δικαίου) αφορούν σε γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου, αστικού, ή στο 

αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης καθώς και σε θέματα συναφή με την ζητούμενη 

εμπειρία) και βαθμολογεί αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. 

Μοριοδοτείται ένας μεταπτυχιακός και ένας διδακτορικός τίτλος σπουδών. 

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών πέραν του ενός, δεν προσδίδει 

επιπλέον μοριοδότηση. 

 

6. Ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, της 

επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των 

υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα πεδία του ανωτέρω πίνακα της 

παρούσας ενότητας και η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο: 

i.έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του/της δικηγόρου στον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο,  

ii.δικαστικές αποφάσεις από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση της/του υποψηφίας/ου,  

iii.δικόγραφα που έχουν νομίμως κατατεθεί (εισαγωγικά δικόγραφα-ένδικα βοηθήματα 

και μέσα-προτάσεις –υπομνήματα),  

iv.γνωμοδοτήσεις οι οποίες φέρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα ή συνοδεύονται 

από εντολή γνωμοδότησης ή έχουν δημοσιευθεί,  

v.βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 

      Ειδικά για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει αν αυτές προέρχονται: 

i.από δημόσιους φορείς να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να 

συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική 

ενασχόληση της/του υποψηφίας/ου με το περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης και  

ii. από ιδιώτες ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα 

του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητα του και στοιχεία για την περίοδο κατά 

την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή. 
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7. Ως προς την Εμπειρία η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της, την εμπειρία ιδίως επί θεμάτων: 

 

Α.  δικαίου, εξειδικευμένου δημόσιου τομέα.  

Ειδικότερα: 

 στην επεξεργασία και τον νομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο 

Οργανισμός με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του για την ανάθεση έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών. 

 στην επεξεργασία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων ανάμεσα στον Οργανισμό και 

τρίτους ή συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων, 

 στην επίλυση νομικών ζητημάτων που αναφύονται σε οιοδήποτε στάδιο 

διαγωνιστικών διαδικασιών, στην υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών ενόψει 

ενστάσεων ή προσφυγών, καθώς επίσης και κατά τη συμβατική διάρκεια των έργων. 

 σε θέματα εργατικού και φορολογικού δικαίου.  

 

Β. πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων,           

σημάτων, δίκαιο ίντερνετ.  

Ειδικότερα: 

 συμβάσεις παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων, εμπιστευτικότητας,  

 επίλυση θεμάτων για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Γ. δικαίου που  διέπουν το χώρο της Έρευνας (Ερευνητικοί Φορείς) καθώς και στην 

τεχνολογία –  καινοτομία. 

 

8. Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα σε αυτόν. Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτοτελώς από 1 

έως 10. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 

δύο (2) δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου είναι το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη 

συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο 

και, αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω 

καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την 

ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους 

σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων μετά των ειδικότερων προϋποθέσεων και 

λεπτομερειών καθορίζονται ως εξής: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  

1 

Προσωπικότητα υποψηφίου 

(η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης 

σε νέα γνωστικά πεδία κ.λπ.). 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

2 

Επιστημονική κατάρτιση:                                                    

Βαθμός λήψης τίτλου σπουδών από Νομικό Τμήμα Νομικής 

Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της 

αλλοδαπής.  

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 

σε γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου, αστικού, ή στο 

αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης και σε θέματα συναφή με 

την ζητούμενη εμπειρία. 

 

Διδακτορικός τίτλος σπουδών :                                                      

σε γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου, αστικού, ή στο 

αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης και σε θέματα συναφή 

με την ζητούμενη εμπειρία. 

 

Μοριοδοτείται  ένας μεταπτυχιακός και ένας διδακτορικός 

τίτλος σπουδών. 

Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών πέραν του 

ενός δεν προσδίδει επιπλέον μοριοδότηση  

 

 

                                            

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης : 

Ενεργής απασχόληση σχετική με το αντικείμενο απασχόλησης 

του Οργανισμού και με θέματα συναφή με το Δημόσιο και τον 

ευρύτερο  Δημόσιο τομέα αποδεικνυόμενη από: 

 δικόγραφα που έχουν συνταχθεί, υπογραφεί και 

κατατεθεί από τις/τους υποψήφιες/ους και 

απευθύνονται σε Διοικητικά ή Πολιτικά Δικαστήρια 

όλων των βαθμίδων ή/και 

 δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις Διοικητικών 

Αρχών, από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του 

/της δικηγόρου ή/και 

 Γνωμοδοτήσεις επι θεμάτων του αντικειμένου 

απασχόλησης ή/και  

 Άλλα πρόσφορα έγγραφα που αποδεικνύουν την 

ενασχόληση του υποψηφίου . 

 

 

 

 

 

 

45%                     

(ενιαίο ποσοστό για 

όλες τις 

υποκατηγορίες) 
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4 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια: 

I. Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία 

εγγραφής του δικηγόρου στον δικηγορικό σύλλογο 

II. Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί , υπογραφεί και 

κατατεθεί από τις/τους υποψήφιες/ους και που 

αποδεικνύουν ουσιαστική και συστηματική 

ενασχόληση με την δικηγορία. 

III. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και 

IV. κάθε άλλο έγγραφο και στοιχείο (όπως αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.), που δύναται να 

συνεκτιμηθεί για την απόδειξη της παροχής νομικών 

υπηρεσιών δικαστηριακού ή 

συμβουλευτικού/γνωμοδοτικού χαρακτήρα από τον 

υποψήφιο σε θέματα συναφή με την ζητούμενη 

εμπειρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%                     

(ενιαίο ποσοστό για 

όλες τις 

υποκατηγορίες) 
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Γνώση ξένων γλωσσών      

 Άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας  

 

 Άριστη γνώση περισσότερων της μίας ξένων 

γλωσσών κράτους μέλους Ε.Ε. 

 

 

3 

 

2 

6 Γνώση Η/Υ 1 

7 Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 2 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β’ του Ν.4194/2013 

(ΦΕΚ 208 Α’),  όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4370/2016 

και ισχύει και η οποία αποτελείται από: 

α. ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον δικαστικού 

πληρεξουσίου Α΄ τάξεως ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του,  που ορίζεται από τον  Πρόεδρο του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

β. Τρείς (3) Δικηγόρους, από τους οποίους, ο ένας με δεκαπενταετή (15) τουλάχιστον 

ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

ή νόμιμος αναπληρωτής του. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής  θα ασκήσει τακτική 

υπάλληλος του ΕΛ.ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την Επιτροπή μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή, με απόφασή της, θα 

ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής 

και μπορεί, κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη 

γνωστοποίηση της προκήρυξης, με δαπάνη του ΕΛ.Γ.Ο. –ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 Η Επιτροπή θα εξετάσει τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΈΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική 

συνέντευξη. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την τελευταία ατομική συνέντευξη, θα εκδώσει 

αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 

Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης 

που προκηρύχθηκε για τον Οργανισμό. 

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλει μέσα σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να 

προσλάβει την/τον επιτυχούσα/ών και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 

την ανάληψη υπηρεσίας. 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, είτε αυτοπροσώπως, 

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στην 

ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα,                                                                 

απευθύνοντάς την: στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Μέριμνας/ Τμήμα 

Διοικητικού, υπόψη (κας Βας. Μπιτσοπούλου 210-8392042), 

κατά τις εργάσιμες ημέρες, σε αποκλειστική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών 

που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο 

Αθηνών και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη 01.10.2021. 

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων 

υποψηφιότητας ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 

φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση-

υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας του υποψηφίου. 

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε 

περίπτωση από ανάλογη ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ σε 

κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας 

υποβολής δεν λαμβάνονται υπόψη. 
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Με την ΑΙΤΗΣΗ/ ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, οι υποψήφιοι υποβάλλουν 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους 

για τη θέση. Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν 

λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους 

στη διαδικασία. 

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων της προκήρυξης. 

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

   Η ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ θα πρέπει να συνοδεύεται 

απαραίτητα, και επι ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α) Βιογραφικό Σημείωμα συνοδευόμενο με  στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής 

του δράσης και επάρκειας στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά η εμπειρία της/του.  

β) Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

παρούσας,  με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 

i. απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή 

ii. απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εκπίπτουν 

στη ρύθμιση του ν.4250/2014, όπως ισχύει, ή 

iii. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα σκαναρισμένα. 

γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

δ) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της 

/σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του 

κατόχου). 

ε) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η 

ημερομηνία εγγραφής της/του στο σύλλογο, η ιδιότητα της/του υποψηφίας/ου ως δικηγόρου 

παρ΄ Εφεταίς, ότι η/ο υποψήφια/ιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη 

έμμισθη θέση. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι η/ο υποψήφια/ιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή 

συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δε 

λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που 

κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο 
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δημοσίου δικαίου, οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι: 

«εφόσον προσληφθούν στην εταιρεία θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα 

πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια 

αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα». Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να 

αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν 

υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι η/ο υποψήφια/ιος διαθέτει βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειμένων, καθώς και να έχουν τη 

δυνατότητα αναζήτησης νομικών πληροφοριών από ειδικές βάσεις δεδομένων. 

 

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους 

προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο 

πρόσληψής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού: 

α) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α. 

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

 

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι δικηγόροι που υπέβαλαν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΈΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ 

καλούνται να παραλάβουν, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων, 

τους φακέλους υποψηφιότητας τους από την Κεντρική Υπηρεσία  (7ος όροφος, Κουρτίδου 56-

58 και Νιρβάνα, Αθήνα), κατόπιν σχετικής συνεννόησης ηλεκτρονικής (email) ή τηλεφωνικής. 

 

Η. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και μετά τον διορισμό του δικαστικού 

πληρεξουσίου Α΄ τάξεως και στον ίδιο που ορίστηκε Πρόεδρος και στον Πρόεδρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ επιμελείται την τοιχοκόλληση της 

προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών. 

Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται ο εκπρόσωπος του Οργανισμού που θα μετέχει στην 

Επιτροπή Επιλογής, καθώς και η Γραμματέας αυτής.   

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μια 

τουλάχιστον εφημερίδα, κατά προτίμηση ημερήσια του νομού Αθηνών, θα αναρτηθεί στον 

κόμβο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.elgo.gr) και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, 

Τ.Κ. 111 45 – Αθήνα). 
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Το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ/ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ διατίθεται στο 

δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. (www.elgo.gr) 

Πληροφορίες θα δίδονται από το Τμήμα Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ (κα Β. 

Μπιτσοπούλου τηλ. επικ. 210-8392042), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 -13:00.                                                                                              

 

                                                                                                       Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

                                                                                                   Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

                                                                                                  MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

                                                                                                & Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), ως 

εξής: 

Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της ημεδαπής 

. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς 

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

βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 

Β. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς 

του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα(εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της αλλοδαπής 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζονται πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από 

αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της 

ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 

148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς, μετά τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 36 του 

ν.4194/2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 

27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της 

γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους 

αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά 

φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες 

μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν 

προσκομισθεί τα πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι, 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο. Γίνονται, επίσης, υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

αλλοδαπών ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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ΤΙΤΛΟΙ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και 

το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό 

χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής 

για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που από τους 

προσκομιζόμενους τίτλους σπουδών δεν προκύπτει ακριβής αριθμητικός βαθμός, τότε θα 

βαθμολογείται με τον βαθμό πέντε (5) της κλίμακας 1-10 . 

Σε περιπτώσεις που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο 

υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, 

θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα 

(«ΑΡΙΣΤΑ»,  8,5 - », «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», 6,5 - «ΚΑΛΩΣ»  5),  ενώ σε περιπτώσεις που ο βαθμός 

τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο 

της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (5,00).  

 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: 

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

τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα 

των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 

κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 

αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 

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

καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή 

αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής, ο 

σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του ν. 3328/2005). Στην περίπτωση 

αυτή, ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης-

υπεύθυνης δήλωσης υποψηφιότητας που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της 

βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».  

 

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην Κύπρο: 

Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (01.05.2004) και αναφέρονται στο π.6.299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. 

Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την 

ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες: 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που 

το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να 

αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 

επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 

άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, 
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καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται 

να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν 

είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις 

περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και 

επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης, πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται 

η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 

τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες 

θέσεις. 
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