


7.Την εγκύκλιο µε αριθµό  2Ί3 ΙΩ29/∆ΕΠ/6-5-2016 µε Α∆Α: ΩΑ9ΣΗ-ΟΝΜ του Αναπληρωτή  Υφυπουργού  οικονοµικών «Παροχή  οδηγιών για την εφαρµονή  των 
διατάξεων του Κεφαλαίου Β του Νόµου 4354/2015 (ΦΕΚ ί  76/Α). 

R;Την µε αριθµό  Πράξη Υπουργικού  Συµβουλίου 33/2006 (ΦΕΚΑ,280), όπως 
ισχύει σήµερα µετά  την παράτασή  της µε την ΠΥΣ 49/2019 (ΦΕΚ Α.123) και 
συγκεκριµένα το άρθρο 4, παρ. Ι, εδάφ. ιβ' , περί  εξαίρεσης από  την αναστολή  των 
διορισµών στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κάθε προσώπου ειδικών κατηγοριών, εφόσον 
ο διορισµός επιβάλλεται από  ρητή  διάταξη νόµου χωρίς να καταλείπεται στάδιο 
διακριτικής εκτίµησης στην αρµόδια διοικητική  αρχή. 

9.Το υπ. αρ. 868/16-11-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης του Επιµελητηρίου. 
σύµφωνα µε το οποίο η µηνιαία δαπάνη που Θα προκληθεί  στον προϋπολογισµό  από  
την ως άνω πρόσληψη, ανέρχεται στο ποσό  των 1.2 10 ευρώ  και η ετήσια δαπάνη στο 
ποσό  των 14.520 ευµώ  πλέον τυχόν επιδοµάτων και εργοδοτικών εισφορών. 

Ι0. Την υπ'αρι0µ.354/20- ΙΙ-2020 απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου και 
την υπ' αριθµ. 2024/ Ι8-11-2020 απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής του 
Επιµελητηρίου Χίου 

11 Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιµελητηρίου. και ειδικότερα της Υπηρεσίας 
Γ.Ε.ΜΗ. αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της 
µε κάλυψη της προβλεπόµενης θέσης επιστηµονικού  συνεργάτη (δικηγόρου) µε έµµισθη εντολή. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
Μία (1) Θέση επιστηµονικού  συνεργάτη - δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο 

Επιµελητήριο, Υπηρεσία Γενικού  Εµπορικού  Μητρώου, µε σχέση έµµισθης εντολής, 
µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. 
Οι αποδοχές του δικηγόρου που Θα προσληφθεί  καθορίζονται από  τις διατάξεις της 
παρ. Ι του αρ. 4 του ν. 4354/2015. Αυτός/ή  Θα ασφαλίζεται στον οικεία ασφαλιστικό  
του φορέα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Υποχρεούται επίσης να 
παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστηµα του Επιµελητηρίου και ατην 
Υπηρεσία του Γενικού  Εµπορικού  Μητρώου, κατά  τον χρόνο της λειτουργ ίας αυτού. 
προκειµένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το αντικείµενα της απασχόλησης 
του/της δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί  Θα είναι η συνεργασία και η στήριξη 
της Υπηρεσίας του Γενικού  Εµπορικού  Μητρώου του Επιµελητηρίου, κατά  την 
άσκηση τοιι προληπτικού  ελέγχου νοµιµότητας των αιτήσεων εγγραφής. µεταβολής, 
διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου 
έχει τις εξής αρµοδιότητες (άρθρο 87 Νόµου 4635/2019): 

α. την εγγραφή  των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος. 
εξαιρουµένων των αναφερόµενων ατην παράγραφο Ι του άρθρου 1 το» ν. 4441.2Π) 6 
(Α' 227), 

β. κάθε καταχώριση που αφορά  στους υπόχρεους. 
γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγµατοποιεί ται µε 

ηλεκτρονικό  τρόπο (ηλεκτρονική  αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των 
σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή  δηλώσεων. καθώς και 
τον έλεγχο νοµιµότητας, όπως ορίζεται από  τυχόν ειδικότερες δarτά&ις. 
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(ϋ) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγµατοποιείται µε. 
ηλεκτρονικό  τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυµίας ή/και διακριτικού  
τίτλου, καθώς και τη δέσµευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, 
µόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται µέσω ΥΜΣ, 

δ. την απάντηση σε ερωτήµατα που διαβιβάζονται µέσω της ευρωπαϊκής 
κεντρικής πλατφόρµας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 
και 98 του παρόντας νόµου. 

ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασµάτων 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 Ι 1 του παρόντος νόµου, 

στ. τη διεξαγωγή  δειγµατοληπτικού  ελέγχου των αυτοµατοποιηµένων 
καταχωρήσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το άρθρα Ι 02 του παρόντας. Επιπλέον θα πρέπει να επεξεργάζεται και νη απαντά  ερωτήµατα που υποβάλλονται από  τα υπόχρέα Πρόσωπα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να συντάσσει τεκµηριωµένα ερωτήµατα για ζητήµατα που άπτονται ερµηνείας και εφαρµογής της 
νοµοθεσίας, τα οποία διαβιβάζονται στο Τµήµα Εταφικού  ∆ικαίου και Γ.Ε.ΜΗ> της 
∆ιεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε επιµέλεια του 
Προϊσταµένου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. 

Β.ΠΡΠΫΠΟΟΕΣF.ΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει: 

]. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

Να µην έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 ταυ Κώδικα ∆ικηγόρων (Νόµος 4194/2013). 
Να είναι ∆ικηγόροι παρά  Προιτοδίκαις µέλη ενός ∆ικηγορικού  Συλλόγου της χώρας κατά  προτίµηση του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Χίου. 

4, Να είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών Νοµικής σχολής της χώρας ή  ισότιµου τίτλου Νοµικού  Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Σχολής ΑΕΙ της ςιλλοδαπής. νόµιµα αναγνωρισµένου ως και αντίστοιχη εµπειρία (κατά  προτίµηση στο εµπορικό  δίκαιο) δύο τουλάχιστον ετών µετά  την απόκτηση του µεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών. 
S. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούµειης παράγράφου 4, να έχουν αντίστοιχη εµπειρία (κατά  προτίµηση στο εµπορικό  δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων ετών µετά  την απόκτηση του βασικού  τίτλου σπουδών τους και µια τουλάχιστον δηµοσίευση ή  επιστηµονική  ανακοίνωση µε Θέµα σχετικό  µε το ανωτέρω αντικείµενο της απασχόλησής τους, κατά  το άρθρο 2 του Π∆ 50/2001. 

6. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, rιποδεικωόµενη κατά  τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Π∆ 5Π/200 Ι (ΦΕΚ Α 39), όπως ισχύει. 
7.Οι άρρενες υποψήφιος 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. 
8. Να µην υπάρχει κώλυµα από  ποινιιπj καταδίκη ή  υποδικία ή  να µην τελούν υπό  επικουρική  ή  στερητική  δικαστική  συµπαράσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
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άρθρο 8 του Νόµου 3528/20Π7, ούτε κατέι το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων, Ούτε κατά  το χρόνο διορισµού. 

Να έχουν υγεία και φασική  καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο. 7 τον Νόµου 3528/2007. 

Να µην έχουν κώλυµα κατά  τις διατάξεις του Α.Ν. 1256(82 και του Κώδικα 
∆ικηγόρων. 

Στη µοριοδότηση Θα συνεκτιµηθούν: 

Ι . Τυχόν επιµελητηριακή  εµπειρία µε οποιαδήποτε µορφή  . 
Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-µελών π15 Ευρωπαϊκή; 
Ενωσης, αποδεικνοόµενη σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. 
Κατοχή  πιστοποιητικού  γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών από  φορέα 

αναγνωρισµένο από  το ελληνικό  δηµόσιο. 
Κατοχή  πιστοποιητικού  προηγµένων γνώσεων και δεξιοτήτιυν 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Πιστοποιήσεις φορέων αναγνωρισµένων από  το ελληνικό  δηµόσιο στο 
ευρύτερο γνωστικό  αντικείµενα του εµπορικού  δικαίου που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο απασχόλησης. 

Γ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΦΛΠΓΗΣ: Για την επιλογή  του 
υποψηφίου λαµβάνεται υπόψη 

Α)Βα11µός πτυχίου, κατοχή  και βαθµός µεταπτυχιακού  διπλώµατος, κατοχή  
επιπλέον µεταπτυχιακού/ων διπλώµατος/ων και κατοχή  διδακτορικού/ων τίτλου/ων 
κατά  ποσοστό  10% στην κλίµακα µοριοδότησης. 

Β) Μεταπτυχιακό  δίπλωµα ή  διδακτορικός τίτλος µε ειδίκευση στο εµπορικό  δίκαιο κατά  ποσοστό  Ι 5% στην κλίµακα µοριοδότησης. 

Γ) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας καθώς και πολύ  καλή  γνώση άλλων ξένων 
γλωσσών κατά  ποσοστό  10% στην κλίµακα µοριοδότησης. 

∆) Βασική  ή  προηγµένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά  ποσοστό  10°/ο 
στην κλίµακα µοριοδότηπη;. 

Ε) Επιµελητηριακή  εµπειρία τουλάχιστον ενός έτους κατά  ποσοστό  20% στην 
κλίµακα µοριοδότησης. 

ΣΤ) Επαγγελµατική  εµπειρία και επάρκεια στο αντικείµενο της απασχόλησης 
κατά  ποσοστό  10% στην  κλίµακα µοριοδότησης. 

Ζ) Επιστηµονική  κατάρτιση στο ευρύτερο γνωστικό  αντικείµενο του δικαίου των 
επιχειρήσεων που σχετίζεται µε τη Θέση απασχόλησης κατά  ποσοστό  10% στην 
κλίµακα µοριοδότησης. 

Η) Προσωπικότητα υποψηφίου κατά  ποσοστό  15% στην κλίµακα µοριοδότησης. 
Ειδικότερα η επιλογή  Θα γ ίνει επί  τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων 

αξιολόγησης και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε αυτόν. Η Επιτροπή  χρησιµοποιεί  
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ως κλίµακα βαθµολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίµακα µορίων ί-1000. 
Συνολική  βαθµολογία τοι, κάθε υποψηφίου είναι το άθροισµα της επιµέρους 
βαθµολογίας κάθε κριτηρίου. 

Η µοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως εξής: 

Λ. 1) Βαθµός πτυχίου: 40 µόρια, 

Βαθµός µεταπτυχιακού  ∆ιπλώµατος: 40 µόρια, 

Επιπλέον Μεταπτυχιακό!ά  διπλώµατα ή  διδακτορικός τίτλος (ανεξαρτήτως 
βαθµού  και m νάφειας µε το αντικείµενο): 20 µόρια 

Σύνολο: 100 µόρια 

Β. Μεταπτυχιακό  δίπλωµα ή  διδακτορικός τίτλος, µε ειδίκευση στο Εµπορικό  ∆ίκαιο: 

Σε επί  µέρους επιστηµονική  ειδίκευση τον Εµπορικού  ∆ικαίου που σχετίζεται µε 
τη θέση απασχόλησης: 50 µόρια 

Σε. όλο το φάσµα του Εµπορικού  ∆ικαίου: 150 µύρια 

Σύνολο: 150 µόρια  

Γ. 1) Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας: 40 µόρια 

2) Πολύ  καλή  γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: 20 µόρια 

Πολύ  καλή  γνώση τρίτης ή  κπι περισσοτέρων ξένων γλωσσών: 4Λ µύρια 

Σύνολο; 100 µόρια  

∆. 1) Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υππλα ί  ιστών: 40 µόρια 

2) Προηγµένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών: 100 µόρια 

Σύνολο: 100 µόρια 

Σ. Επιµελητηριακή  εµπειρία: 

Σύνολο: 200 µόρια  

ΣΤ. Επιστηµονική  κατάρτιση: 

Σύνολο: 100 µόρια 

Ζ. Επαγγελµατική  εµπειρία: 

Σύνολο: 100 µόρια  

Η. Προσωπικότητα του υποψηφίου: 

Σύνολο: Ι50 µόρια  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Α+Β+Γ+∆+Ε+ΣΤ+Ζ+Η=1.000 µόρια.  
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Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή  των αιτήσεων πλην 
της δεύτερης προϋπόθεσης συµµετοχής που πρέπει να ισχύει σύµφωνα µε; τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4Ι94/20Ι3). 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 κατά  τα ειδικότερα διαλαµβανόµενα στην παρούσα και στο 
παράρτηµα. 

Α. Ως προς το κριτήριο του βαθµού  πτυχίου και µεταπτυχιακού  διπλώµατος 
λαµβάνεται υπόψη η εξής διαβάθµιση: Καλώς: Ι0 µόρια, Μαν Καλώς: 30 µόρια, 
Άριστα: 40 µόρια. Επίσης, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει επιπλέον Μεταπτυχιακό/ά  
∆ιπλώµατα ή  ∆ιδακτορικά  τίτλο Θα λαµβάνει την εξής µοριοδότηm1 ανεξάρτητη από  
τον βαθµό  απόχτησης του Μεταπτυχιακού  ∆ιπλώµατος ή  του ∆ιδακτορικού  Τίτλου και 
π1 συνάφεια µε το αντικείµενο απασχόλησης: Μετααπ χιακό/ά  ∆ιπλώµατα: Ι 0 µόρια 
ή  ∆ιδακτορικός Τίτλος: 20 µόρια. 

Β. Ως προς το κριτήριο του µεταπτυχιακού  διπλώµατος ή  διδακτορικού  τίτλου µε 
ειδίκευση στο εµπορικό  δίκαιο, η µοριοδότηση του υποψηφίου, εφόσον κατέχει την 
συγκεκριµένη ειδίκευση, Θα προσµετράται επιπροσθέτως των κριτηρίων της Α 
κατηγορίας. Ο υποψήφιος που κατέχει µεταπτυχιακό  δίπλωµα πε επί  γέρους 
επιστηµονική  ειδίκευση του εµπορικού  δικαίου που σχετίζεται µε τη θέση 
απασχόλησης Θα λαµβάνει 50 µόρια στην σχετική  κλίµακα µοριοδότηπης, ενώ  ο 
υποψήφιος που κατέχει µεταπτυχιακό  δίπλωµα σε όλο το φάσµα του εµπορικού  
δικαίου θα λαµβάνει το ανώτατο όριο µοριοδότησης στην εν λόγω κατηγορία (150 
µύρια). 

Γ. Ως προς το κριτήριο της άριστης αγγλικής γλώσσας λαµβάνεται ιιπόιγη το γνωστικό  
επίπεδα γλωσσοµάθειας Γ2 (0), ενώ  ως προς το κριτήριο της πολύ  καλή  γνώση των 
λοιπών ξένων γλωσσών λαµβάνεται υπόψη το γνωστικό  επίπεδο γλωσσοµάθειας Γ1 
(CI). σύµφωνα µε το ενιαίο ευρωπαϊκό  πλαίσιο αναφοράς του Συµβουλίου της 
Ευρώπη; όπως ισχύει. Ο υποψήφιος που κατέχει πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικής 
γλώσσας κυι τουλάχιστον πολύ  καλή  γνώση τουλάχιστον δύο έτερων ξένων γλωσσών 
λαµβάνει το ανώτατο όριο µοριοfiάτησης ατην εν λόγω κατηγορίας (100 µόρια). 
∆. Ως προς το κριτήριο των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτών στο χειρισµό  των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών λαµβάνονται υπόψη τα εξής γνωστικά  αντικείµενα: α) 
επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών fiιαδικτύου. Η 
προηγµένη γνώση και δεξιότητες στο χειρισµό  των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
λαµβάνεται υπόψη στα ίδια ως άνω γνωστικά  αντικείµενα και αποδεικνύεται µε 
αντίστοιχα αναγνωρισµένα πιστοποιητικά  που εκδίδονται από  φορείς αι οποίοι 
πιστοποιούνται από  τον Εθνικό  Οργανισµό  Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελµατικού  Προσανατολισµού  (ΕΟΠΠΕΠ) ή  µε τίτλους σπονδών σύµφωνα µε τα 
εκτενώς αναφερόµενα στο παράρτηµα της παρούσης. Ο υποψήφιος ποιι κατέχει 
πιστοποίηση προηγµένων γνώσεων χειρισµού  ηλεκτρονικών υπολογιστών Ου λαµβάνει 
το ανώτατο όριο µοριοfiότησης ατην εν λόγω κατηγορία (Ι 00 µόρια). 

Ε. Ως προς τα κριτήρια εξειδίκευση της επιµελητηριακής νοµικής εµπειρίας µε 
οποιαδήποτε µορφή, η Επιτροπή  βαθµολόγεί  την εµπειρία των υποψηφίων, που πρέπει 
να αποδεικνύεται µε σύµβασης συνεργασίας (ορισµένου ή  αορίστου χρόνιοι) ή  
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σύµβαση έργου εξωτερικού  συνεργάτη µε οποιοδήποτε Επιµελητήριο που υφίσταται 
εντός της ελληνικής επικράτειας, ελάχιστης διάρκειας ενός έτους, η οποία έχει 
αναρτηθεί  στη «∆[ΑΥΓΕΙΑ» ή  στο «ΚΗΜ∆ΗΣ» και συνοδεύεται από  βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από  τον αντίστοιχο φορέα. Η µοριοδότηση της επιµελητηριακής νοµικής 
εµπειρίας έχει ως ακολούθως: Ι Ι 0 µόρια νια το πρώτο έτος συνεργασίας και 15 µόρια 
για κάθε επιπλέον µήνα µε ανώτατο όριο τους Ι8 µήνες (18 µήνες = 200 µόρια). Ο 
υποψήφιος που Θα αποδείξει πολυετή  επιµελητηριακή  εµπειρία θα λαµβάνει το 
ανώτατο όριο µοριοδότηm1S ατην εν λόγω κατηγορία (200 µόρια). 

ΣΤ. Ως προς το κριτήριο της επιστηµονικής κατάρτισης η Επιτροπή  λαµβάνει υπόψη, 
επιπλέον των απαιτουµένων, τυχόν εργασίες και άλλα επιστηµονικά  
έγγραφα/δηµοσιεύσεις και αρθρογραφία στο εµπορικό  δίκαιο, συµµετοχές σε m νέδρια 
και ηµερίδες στο εν λόγω δίκαιο καθώς και πιστοποιήσεις στο ευρύτερο γνωστικό  
αντικείµενο του δικαίου των επιχειρήσεων που σχετίζονται µε το αντικείµενο 
απασχόλησης και βαθµολογεί  όλα αυτά  σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
προκήρυξη. Η µοριοδότηση της επιστηµονικής κατάρτισης Θα διαµορφώνεται ως εξής: 
α) επιστηµονικά  έγγραφα, δηµοσιεύσεις, αρθρογραφία ή  εν γένει ακαδηµαϊκή  έρευνα 
στο εµπορικό  δίκαιο ή  συµµετοχές σε, συνέδρια και ηµερίδες στο εν λόγω δίκαιο: 30 
µόρια, 9 β) πιστοποίηση στον Γενικό  Κανονισµό  Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων 
(GDPR): 30 µόρια, γ) πιστοποίηση στην διαµεσολάβηση από  αναγνωρισµένο από  την 
Κεντρική  Επιτροπή  ∆ιαµεσολάβησης Φορέα Κατάρτισης ∆ιαµεσαλαβητών ή  κάτοχο 
τίτλου διαπίστευσης από  άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 
σχετική  διαπίστευση από  την Επιτροπή  Εξετάσεων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, όπως 
κάθε φορά  ισχύει: 20 µόρια και δ) πιστοποιήσεις στο ευρύτερο γνωστικό  αντικείµενο 
του Εµπορικού  ∆ικαίου που σχετίζονται µε το αντικείµενο απασχόλησης: 20 µόρια. 

Ζ. Ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείµενο απασχόλησης, της 
επαγγελµατικής πείρας και επάρκειας, η Επιτροπή  βαθµολογεί  την εµπειρία των 
υποψηφίων, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο (έτη δικηγορίας 
µε αφετηρία την ηµεροµηνία εγγραφής του/της δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό  
σύλλογο, δικαστικές αποφάσεις ή  άλλες νοµικές πράξεις, από  τις οποίες να προκύπτει 
η παράσταση του υποψηφίου, γνωµοδοτήσεις, βεβαιώσεις ή  πιστοποιητικά  φορέων 
περί  πέρατος νοµικών ενεργειών), βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες αν προέρχονται 
από  δηµόσιους φορείς Θα πρέπει να φέρουν αριθµό  πρωτοκόλλου του φορέα και να 
συνοδεύονται από  το αναγκαίο αποδεικτικό  υλικό  ως προς την ποιοτική  και ποσοτική  
ενασχόληση του υποψηφίου µε το περιγραφόµενο αντικείµενο απασχόλησης και αν 
αυτές προέρχονται 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 υ βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά  το» στη Θέση αυτή. Ο 
υποψήφιος που κατέχει επαγγελµατική  πείρα και επάρκεια στο αντικείµενο 
απασχόλησης θα λαµβάνει την εξής µοριοδότηση fiιαµορφούµενη σε ετήσια κλίµακα: 
10 µόρια ανά  έτος και µέχρι 1Π έτη συνολικά  : 100 µόρια. Ο υποψήφιος που Θα 
αποδείξει επαγγελµατική  πείρα και επάρκεια άνω των δέκα (1 Π) ετών θα λαµβάνει το 
ανώτατο όριο µοριοδότησης στην εν λόγω κατηγορία (Ι 00 µόρια). 

Η. Η προσωπικότητα του υποψηφίου κρίνεται σε προφορική  συνέντευξη, στην οποία 
αξιολογούνται οι δεξιότητες, οι ευρύτερες γνώσεις επί  του αντικειµένου πρόσληψης 
και προσόντα του υποψηφίου όπως είναι ενδεικτικά  η ικανότητα διαχείρισης χρόνον, 
η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά  πεδία, η πρόβλεψη της εξέλιξης του, κλπ. 
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∆. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΑΗΣ: 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού   
δεδοµένων των συνθηκών, ή  να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή, σε κλειστό  
φάκελο, στο κεντρικό  κατάστηµα του Επιµελητηρίου, (Φιλίππου Αργένrη 8, Χ2132 
Χίος ) σε. αποκλειστική  προθεσµία τριάντα (38) ηµερών από  την εποµένη της 
δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας 
συνοδευόµενη από  τα απαραίτητα, επί  ποινή  αποκλεισµού  από  τη διαδικασία, 
δικαιολογητικά: 

Ι. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνοµικού  δελτίου ταυτότητας ή  
ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου στις 
οποίες αναγράφεται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. 

2.Πιστοποιηπκό  ποινικού  µητρώου. 
3.Πιστοποιητικό  του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου, υπό  το οποίο προκύπτει η 

ηµεροµηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου ότι ο 
υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά  και δεν κατέχει άλλη έµµισθη Θέση. 

4.Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599ί  Ι 986, από  την οποία προκύπτέι ότι ο 
υποψήφιος δεν τελεί  υπό  στερητική  ή  επικουρική  δικαστική  συµπαράσταση και δεν 
παρέχει τις υπηρεσίες τον, αποκλειστικά  ή  συστηµατικά  µε αµοιβή  σε άλλο νοµικό  
πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα και δε λαµβάνει πάγια περιοδική  αµοιβή  από  νοµικό  
πρόσωπο τον δηµοσίου τοµέα. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση κατά  την 
έννοια των σχετικών διατάξεων του ν.4194/2013 "Κώδικας ∆ικηγόρων" ή  που 
παρέχουν τις υπηρεσίες τούς σε άλλο νοµικό  πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µπορούν να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής θα παραιτηθούν από  την άλλη έµµισθη Θέση 
ή  Θα πάψουν να αναλαµβάνουν αποθέσεις άλλον 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 
οποία παρέχουν τµ υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από  την έµµισθη Θέση τους ή  
έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή  να λαµβάνουν αµοιβή. 

5.Πιστοποιητικό  στρατολογικής κατάστασης, από  το οποίο προκύπτει ότι οι 
άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσει: ή  έχουν 
απαλλαγεί  νόµιµα από  αυτές. 

6 .Υπεύθυνη δήλωση τοι) υποψηφίου ότι συναινεί  ρητά  και ανεπιφύλακτα υ) µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης καθώς και µε τη 
διαδικασία που Θα ακολουθηθεί  και β) ότι η όλη η διαδικασία Θα διακόπτεται αζηµίως 
εκατέρωθεν εφ' όσον εν τω µεταξύ  επέλθει τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας. 

7Ηιονραφικό  σηµείωµα µε. τα στοιχεία της επιστηµονικής κατάρτισης και 
επαγγελµατικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά  η 
εµπειρία του, συνοδευόµενο υπό  τα απαραίτητα αποδεικτικά  έγγραφα. Με την αίτησή  
τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητη δικαιολογητικά  για την απόδειξη των 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. 
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Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίοιι ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά  είναι 
ακριβή  αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Υπεύθυνη δήλωση του/ης υποψηφίου ότι διαθέτει γνώσεις ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και επεξεργασία κειµένων. 

Εάν δεν προσκοµίσουν τα απαιτούµενα, κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, δεν 
λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή  σι ιδιότητες που δηλώνουν µε την αίτησή  τούς. 
Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής των αιτήσεων, το εµπρόθεσµο της αιτήσεως 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά  την 
αποσφράγισή  του επισυνάπτεται ατην αίτηση του υποψηφίου. Η συµµετοχή  των 
υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή  των όρων 
της προκήρυξης. Συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο 
µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται 
συνοδευόµενα σε κάθε περίπτωση από  ανάλογη αίτηση σε κλειστό  φάκελο µε την 
ένδειξη 	"ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 	∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ". 
∆ικαιολογητικά  που κατατίθενται µετά  το πέρας της προθεσµίας υποβολής δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

Ε. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ=Υ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Η επιλογή  Θα γίνει από  πενταµελή  επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2Β 
του αρ. 43 του ν. 4194/2013, η οποία Θα αποτελείται από: 

• Ένα µέλος του ΝΣΚ µε βαθµό  τουλάχιστον ∆ικαστικού  Πληρεξουσίού  
Α' τάξεως ή  το νόµιµο αναπληρωτή  του, ως πρόεδρο, που ορίζει ο 
Πρόεδρος του ΝΣΚ. 
Τρείς (3) ∆ικηγόρους, από  τους οποίους ο ένας µε δεκαπενταετή  

τουλάχιστον ευδόκιµη δικηγορική  υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από  το 
∆ιοικητικό  Συµβούλιο του ∆ικηγορικού  Σύλλόγου Χίου , ως µέλη. 
Έναν (Ι) εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου. 
Καθήκοντα γραµµατέα της Επιτροπής Θα ασκήσει ειδικά  όριζόµενος 
προς τούτο, υπάλληλος του Επιµελητηρίου. 

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την επιτροπή  µέσα σε (5) πέντε ηµέρες 
από  την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή  µε απόφαση της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την διαδικασία της επιλογής. 

Ιλ επιτροπή  αρχικά  θα ελέγξει την συνδροµή  στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω και Θα καλέσει σε ατοµική  συνέντευξη µόνο τους υποψηφίους των οποίων η συµµετοχή  κρίθηκε παραδεχτή. Εντός µηνός από  την τελευταία ατοµική  συνέντευξη, η Επιτροπή  εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά  αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της 
Επιτροπής είναι υποχρεωτική  για το Επιµελητήριο και ισχύει µόνο για την κάλυψη της 
Θέσης που προκηρύχθηκαν_ Το Επιµελητήριο οφείλει να προσλάβει τον/την επιτυχόνταιούσα εντός ενός µηνός από  την δηµοσίευση της απόφασης της Επιτροπής, 
γνωστοποιώντας στο ∆υηγορικό  Σύλλογο Χίου την ανάληψη υπηρεσίας σε προθεσµία (15) ηµερών. 

∆λ'ση: Φιλίππου 4ρgέντη 8, 82132 Χίος 
Τηλ_ 2171044330,(41) 
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4. Εντός (3) µηνών από  τη δηµοσίεύση της πρόσληψης του επιτυχόντα, διενεργείται 
από  το Επιµελητήριο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που 
έχει υποβάλλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή  του ή  επηρεάζουν 
την διαδικασία επιλογής. 

5.Η παρούσα απόφαση µε επιµέλεια του Επιµελητηρίου Χίου 

Να κοινοποιηθεί  στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού  Συλλόγού  και στο Νοµικό  
Συµβούλιο του Κράτους. 
Να τοιχοκολληθεί  µε επιµέλεια του Επιµελητηρίου στο κατάστηµα του 
Πρωτοδικείου Χίου και του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Χίου µε τα αντίστοιχα 
αποδεικτικά  τοιχοκόλλησης. 
Να δηµοσιευθεί  περίληψη µε πρόσκληση για την υποβολή  ιιποψηφιοτήτων σε 

µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα του τόπου της έδρας του Επιµελητηρίου. 
Να αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του 
Επιµελητηρίου( wαnv.chioschamber.gr), καθώς και στη "∆ΙΑΥΓΕΙΑ". 
Να κοινοποιηθεί  στην Ολοµέλεια Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας 

(e-mαi1: olometeia@dsa.gr  και proedros~ddsa.ςr) για την κοινοποίηση της 
προκήρυξης σε όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας µε την 
υποχρέωση των Συλλόγων να αποστείλουν στο Επιµελητήριο Χίου (ε-

το αποδεικτικό  ανάρτησης της προκήρυξης στους 
πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου. 

Σηµειώνεται ότι, η όλη η διαδικασία Θα διακόπτεται αζηµίως εκατέρωθεν εφ' 
όσον εν τω µεταξύ  επέλθει τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας. 

Χςος :26 Νπεµβµίπιι 2020 

Ο ΠΡΟΕδΡΟΣΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

Παντελή·: εγάτυς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 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: 

Α. ΤΙΤΛΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ. ∆ηµόσια 
έγγραφα ηµεδrcπής, δηλαδή  έγγραφα που έχουν εκδοθεί  από  υπηρεσίες και φορείς τον 
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. Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ, δηλαδή  έγγραφα που δεν εκδίδονται 
από  υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (εκδίδονται 
από  ιδιωτικούς φορείς), αποβάλλονται 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. 

Γ. ΤΙΤΛΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ: 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. 148/2fi-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς; µετά  τον νΣο Κώδικα 
∆ικηγόρων (άρθρο 3δ του ν.4194/20Ι3), 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 σπονδών 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 έχούν 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. 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο 
ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθµός 
εκφρί  
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βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή  αριθµητικό  βαθµό, µε δύο δεκαδικά  
ψηφία, εκτός αν τούτο προκύπτει από  την Ελληνική  Αρχή  αναγνώρισης του πτυχίου. 
Σε περίπτωση που από  τους προσκοµιζόµενους τίτλους σπουδών δεν προκύπτει 
ακριβής αριθµητικός βαθµός, τότε Θα βα0µολπγείται ελευθέρως από  την επιτροπή. 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί  στην αλλοδαπή  απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από  το 
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή  το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία και αντιστοιχία του τίτλου ή  πιστοποιητικό  
αναγνώρισης από  τον ∆ιεπιστηµονικό  Οργανισµό  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών 
και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.ΠJ περί  ισοτιµίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που 
από  την πράξη ή  το πιστοποιητικό  αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό  
αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση υπό  το Εκπαιδευτικό  'Ιδρυµα, που χορήγησε τον 
τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό  αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή. 
Αν τούτο δεν είναι εφικτό, κάθε άλλο στοιχείο εκτιµάται ελευθέρως από  την Επιτροπή. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Πι 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 προσκοµιζόυενοιις τίτλους ή  
άλλα έγγραφα. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί  στην αλλοδαπή  απαιτείται µόνον πράξη 
αναγνωρίσεως το» τίτλου από  το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης από  
τον ∆ιεπιστηµονικό  Οργανισµό  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και 
Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί  ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί  µέχρι την τελευταία 
ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: Α. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 28 του π.δ. 50/2011, όπως τροποποιή0ηκε και ισχύει, 
ως εξής: Ι) µε Κρατικό  Πιστοποιητικό  γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του αρ. 1 
του ν.2740/1999 (Α 186), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 19 του άρθρον Ι3 του 
ν.3 Ι 49 2003 (Α 141) ή  2) µε πιστοποιητικά  αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων 
CAΜ RRIDGE ή  ΜΙCΗΙGΑΝ ή, 3) µε πιστοποιητικά  αντίστοιχου επιπέδου άλλων 
φορέων (πανεπιστηµίων ή  µη) ανεξάρτητα από  τη νοµική  τους µορφή, εφόσον είναι 
πιστοποιηµένοι ή  αναγνωρισµένοι από  την αρµόδια αρχή  της οικείας χώρας για να 
διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά  γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή  αναγνώρισης στην 
οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή  της Πρεσβείας της 
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά  που χορηγούνται από  τους παραπάνω φορείς 
σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχούν ως µητρική  γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά  σε 
δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά  γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η µητρική  
ή  επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική. Ειδικότερα. νια την απόδειξη της άριστης γνώσης 
της αγγλικής γλώσσας, γίνονται αποδεκτά, πέραν του Κρατικού  Πιστοποιητικού  
Γλωσσοµάθειας, τα πιστοποιητικά  των φορέων που αναγράφονται στο άρθρο 28 του 
Π∆ 502001. Πιστοποιητικά  άλλα, πλην των ανωτέρω. προκειµένου να αξιολογηθούν 
για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) 
Βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσα και το συγκεκριµένο 
πιστοποιητικό  γλωσσοµάθειας είναι πιστοπυιηµένα από  την αρµόδια προς τούτο 
εθνική  αρχή  ή  (ϋ) Βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή  της Πρεσβείας της χώρας 
στην Ελλάδα (σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή  αναγνώρισης) ότι το 
πµοακοµιζόµενο πιστοποιητικό  είναι αποδεκτό  σε δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας 
χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό  γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 
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Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από  
επίσηµη µετάφρασή  τους στην ελληνική  γλώσσα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογ ίας 
ή  Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή  
αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής,[Ι7] (ϋ) Με Πτυχίο, προπτυχιαχό  ή  
µεταπτυχιακό  δίπλωµα ή  διδακτορικό  δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,(ϋi) Με Απολυτήριο τίτλο 
ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει 
αποκτηθεί  µετά  από  κανονική  φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών ατην αλλοδαπή. Ο υπό  
στοιχείο (ΙΙΙ) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον και από  
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία 
χορηγείται από  τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή  Ε.Ο.Π.Π. ή  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή  από  την αρµόfiια ∆ιεύθυνση 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω 
βεβαίωση χορηγείται από  τον Ο.Ε.Ε.Κ ή  Ε.Ο.Π.Π. ή  Ε.Ο.Π.Ω.Σ.ΓΙ µόνο µετά  την 
έκδοση της αντίστοιχης ατοµικής διοικητικής πράξης ισοτιµίας, Σηµείωση: α) ∆εν 
απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι 
σπουδών έχουν αποκτηθεί  στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια 
γλώσσα. β) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση 
ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας 
πρέπει να προσκοµίσουν επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου 
εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές 
φωτοαντίγραφο από  αντίγραφο του τίτλου αυτού  που έχει επικυρωθεί  από  δικηγόρο. 
Τα παραπάνω ισχύουν και ως προς την γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας σύµφωνα µε 
τις ρυθµίσεις του άρθρου 28 του Π∆ 50/2001. Κάθε άλλο αναφυόµενο πρόβληµα κατά  
την διαδικασία της αξιολόγηση ς επιλύεται από  την Επιτροπή  µε αιτιολογηµένη 
απόφασή  της. 

4. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ — ΤΡΟΠΟ! ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ: Η γνώση χειρισµού  
Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

1. Με πιστοποιητικά  Πληροφορικής ή  γνώσης χειρισµού  Ν V που εκδίδονται από  
φορείς οι οποίοι πιστοποιυιίνται από  τον Εθνικό  Οργανισµό  Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελµατικού  Προσανατολισµού  (ΕΟΠΠΣΠ) πρώην Οργανισµός 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή  έχουν εκδοθεί  από  τον ίδιο 
τον Ο.Ε.Ε.Κ. Από  τα εν λόγω πιστοποιητικά  πρέπει να αποδεικνύέται η γνώση και των 
τριών γνωστικών αντικειµένων: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων 
και γ) υπηρεmιύν διαδικτύοιι. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει 17 ολοκληρώσει µε 
επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόµενες από  την προκήρυξη ενότητες αλλά  το σχετικό  
πιστοποιητικό  δεν έχει ακόµη εκδοθεί  , µπορεί  να γίνει αποδεκτή  σχετική  περί  τούτου 
βεβαίωση του κατά  τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα έκδοσης αυτού. Λ υποψήφιος, 
όµως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα 
που διορίζεται. Λοιπά  παραστατικά  (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες 
δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά. Γίνονται επίσης δεκτά  πιστοποιητικά  γνώσης Η/Υ 
τα οποία χορηγήθηκαν από  τους εν λόγω φορείς µέχρι και την ηµεροµηνία 
πιστοποίησής τους από  τον Ο.Ε.Ε.Κ, σύµφωνα µε την υπ αριθ. πρωτ. 
∆Π/34133/20.9.2013 απόφαση της υπ' αριθ. 83/20.09.2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. τον 
Σ..Ο.Π.Π.Ε.Ω.. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαµβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, 
πιστοποιητικά  Γνώσεων Χειρισµού  Η/Υ που έχουν εκδοθεί  από  τον ΟΕΕΚ, κατόπιν 
επιτυχούς συµµετοχής του υποψηφίου σε. εξετάσεις πιστοποίηση; Γνώσεων Χεφισµοιί  
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Χίός 26 Νοεµβρίου 2020 

Ο ΠΡQΕ∆?%Ε,ΤΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

/  

ατος 
f 

Η ΥΥ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός. «Η ισχύς των πιστοποιητικών 
γνώσης χειρισµού  Η/Υ που εκδόθηκαν από  τον Ο.Ε.Ε.Κ., από  φορείς πιστοποιηµένους 
από  τον καταργηθέντα Π.Ε.Ε.Κ. µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους και από  
φορείς πιστοποιηµένους από  ταν Ο.Έ.Σ.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.ΙΤ.Π.Ε.Π. µετά  
την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. Ι 2 το» Ν. 
4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α ' r 10-9-2014) όπού  αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 
38 του Ν.4 ] 86/2013). 

Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδeυτεροβάθµιας ή  δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή  γνώσης χειρισµού  Η/Υ, όπως αυτοί  
προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 τον Π.∆ 50/2001 όπως ισχύει. 

Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή  /και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής 
ήίκαι Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από  την αναλυτική  βαθµολογ ία των οποίων 
προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, 
υποχρεωτικά  ή  κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή  γνώσης χειρισµού  Η/Υ. Καθένα από  τα 
τέσσερα αυτά  µαθήµατα µπορεί  να έχει πραγµατοποιηθεί  στο πλαίσιο της απόκτησης 
τίτλου σπονδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής ΤΕ) Εκπαίδευσης 
είτε µεταπτυχιακού  τίτλου είτε διδακτορικού  διπλώµατος και υπολογίζονται 
αflροι.σπκά. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογική; και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισµού  Η/Υ ακόµη και µε µόνη την 
υποβολή  βεβαιώσεων τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕ! µε τις οποίες πιστοποιείται ότι Ι R 
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό  ή  µεταπτυχιακό  επίπεδο, τέσσερα (4) 
εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά  την εκτίµηση τον τµήµατος εµπίπτουν ατην 
περιοχή  της Πληροφορικής ή  του χειρισµού  Η/Υ. ∆ιευκρινί&ται ότι τίτλοι σπουδών 
ανώτερης αλλά  και κατώτερης κατηγορίας από  την κατηγορία για την οποία υποβάλλει 
αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας , 
γίνονται δεκτοί  , δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από  
το προσοντολόγιο, αφετέρου σι σχετικοί  τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την 
απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι νια τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή  κατώτερης 
κατηγορίας της προκηρυσσόµενης. 

Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά  γνώσης πληροφορικής ή  χειρισµού  Η/Υ 
που χορηγούνται από  φορείς της αλλοδαπής, υπό  την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται 
από  σχετική  απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί  της αντιστοίχιαης τους. 

Α/νση: Φι ίππσπ Αµγέντη 8, 82132 Χίος 
Τηλ 227!044330,(-01) 

F ι,υιί1: ίσ/ιι(άι•)ιίosrlιumber .- 
Websίte: ωωω. chίosrhambecgr 
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