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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

αΓια την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, στην Κεντρική  Υπηρεσία 

του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανε ίων» 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1.-Τις διατάξεις: 

των άρθρων 42, 43, 44, 45 & 46 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208/τ.Α'/27-9-2013) «Κώδικας 

∆ικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.7 του άρθρου 60 του Ν.4370/2016 

(ΦΕΚ37/τ.Α'/7-3-2016), όπως ισχύουν. 

του Π.∆.95/6-5-1996 (ΦΕΚ 76/τ.Α'/6-5-1996), όπως ισχύουν, σε συνδυασµό  µε το άρθρο 25 

του Ν.4464/1965 (ΦΕΚ72/τ.Α '/29-4-1965) περί  σύστασης ∆ικαστικού  Γραφείου του Ν.Σ.Κ. 

στο Τ.Π. & ∆ανείων, όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει, καθώς και το άρθρο 325 παρ.2α, β 

του Ν.4072/2012(ΦΕΚ86/τ.Α'/11-4-2012). 

της παρ.2 (περ.ιβ') του άρθρου 14 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/3-3-1994) περί  σύστασης 

Ανεξάρτητης Αρχής Επιλογής Προσωπικού  και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης, όπως ισχύουν. 

του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α'/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις- 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆.318/1992 (ΦΕΚ161/τ.Α'/25-9-1992) και λοιπές 

ρυθµίσεις». 

του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α'/7-2-2019) «Ενδυνάµωση Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π.) ενίσχυση και αναβάθµιση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις». 
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του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.Α"/5-8-2016) και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού  όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/τ.Α'/1-8-2017). 

του άρθρου 28 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/τ.Α'/31-10-2014) περί  ελέγχου γνησιότητας 

δικαιολογητικών. 

του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ176/τ.Α'/16-12-2015) περί  «∆ιαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της 

συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 

του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ133/τ.Α'/7-8-2019) «Επιτελικό  Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας 

διοίκησης». 

2.-7η µε αριθµό  3673/1/31-1-2019 (Α∆Α:Ψ6ΚΨ469ΗΗ7-ΠΤΚ) απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων, 

µε την οποία αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε η κατανοµή  Θέσεων προσωπικού, µεταξύ  άλλων και µε 

έµµισθη εντολή  (δικηγόρων), στις Υπηρεσίες και στα Καταστήµατα του Τ.Π. & ∆ανείων. 

3.-Τη µε αριθµό  ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 

Υπουργικού  Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1), µε την οποία εγκρίθηκε, µεταξύ  άλλων και η 

πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων µε έµµισθη εντολή  στην Κεντρική  Υπηρεσία του Τ.Π. & 

∆ανείων. 

4.-Το µε αριθµό  (0)82101_20/12-10-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης(∆2) Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του Τ.Π. & ∆ανείων, µε την οποία βεβαιώνεται η κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας, µεταξύ  άλλων 

και των τεσσάρων (4) δικηγόρων µε έµµισθη εντολή  από  τις ήδη εγγραφείσες πιστώσεις στον 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό  οικονοµικού  έτους 2020 και συγκεκριµένα στους ΚΑΕ:411, 224, 551, 

552, 553, 554, 556 καθώς και ότι θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις και στους προϋπολογισµούς 

των επόµενων ετών. 

5.-Τις µε αριθµό  3721/3/12-11-2020 (Α∆Α:6546469ΗΗ7-ΠΒ3) και 3724/2/17-12-2020 

(Α∆Α:ΨΥ9Χ469ΗΗ7-ΨΡ3) αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων, περί  έγκρισης, µεταξύ  άλλων και 

της προκήρυξης για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, στην 

Κεντρική  Υπηρεσία του Τ.Π. & ∆ανείων. 
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6.-Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τ.Π. & ∆ανείων, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη του 

έργου των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆ανείων µε κάλυψη των προβλεπόµενων 

οργανικών Θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. 

Αποφασ ί ζουµε 

Α.-Την προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) Θέσεων δικηγόρων, πλήρους απασχόλησης, µε 

έµµισθη εντολή, κατόπιν επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας του Τ.Π. & ∆ανείων. 

Ειδικότερα, οι δικηγόροι που Θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τέσσερις (4) κενές οργανικές Θέσεις 

µε έµµισθη εντολή  στην Κεντρική  Υπηρεσία (Ακαδηµίας 40, ΤΚ:10174, ΑΘΗΝΑ) του Τ.Π. & ∆ανείων, 

όπως προβλέπονται στη µε αριθµό  3673/31-1-2019 (Α∆Α:Ψ6ΚΨ469ΗΗ7-ΠΤΚ) απόφαση του ∆.Σ. 

του Τ.Π. & ∆ανείων, περί  κατανοµής Θέσεων προσωπικού  στις οργανικές Θέσεις του Τ.Π. & 

∆ανείων. 

Το αντικείµενο της απασχόλησης των τεσσάρων (4) δικηγόρων, που πρόκειται να προσληφθούν 

στα Τ.Π. & ∆ανείων µε έµµισθη εντολή, αφορά  ιδίως: (1) τις Χρηµατικές & Αυτούσιες 

Παρακαταθήκες (2) τις Απαλλοτριώσεις (3) το Εµπορικό  ∆ίκαιο (4) το Τραπεζικό  ∆ίκαιο 

(5) Υποθέσεις Κτηµατολογίων & Υποθηκοφυλακείων (6) τον Ν.3869/2010 (ΦΕΚ130/τ.Α'/ 

/3-8-2010) όπως ισχύει (7) τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και (8) την αναγκαστική  εκτέλεση και 

συνίσταται, ενδεικτικά, σε: 

Νοµική  εκπροσώπηση του Τ.Π. & ∆ανείων ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής ή  ∆ικαστηρίου 

οποιουδήποτε βαθµού  και δικαιοδοσίας και κάθε διοικητικής αρχής. 

Νοµική  υποστήριξη δικαστικώς και εξωδίκως των υποθέσεων του Τ.Π. & ∆ανείων και 

ενηµέρωση της αρµόδιας οργανικής µονάδας για την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών µε 

κάθε πρόσφορο τρόπο και πάντως µέσω του πληροφοριακού  συστήµατος του Τ.Π. & 

∆ανείων. 

Παροχή  γνωµοδοτήσεων και νοµικών γενικά  υπηρεσιών σε Θέµατα που ανακύπτουν κατά  

τη λειτουργία και δραστηριότητα του και αναφέρονται ιδιαίτερα στο Θεσµικό  πλαίσιο 

λειτουργίας του Τ.Π. & ∆ανείων, σε νοµικές υποθέσεις αναφυόµενες στις κάθε είδους 

συναλλαγές αυτού  µε τρίτους, στην παρακολούθηση του ισχύοντος νοµοθετικού  και 

κανονιστικού  πλαισίου στους τοµείς αρµοδιότητας του Τ.Π. & ∆ανείων, στη συνδροµή  σε 

νοµικό  επίπεδο των ∆ιευθύνσεων του Τ.Π. & ∆ανείων. 

Σλεγχος δικαιολογηπκών-εγγράφων νοµιµοποίησης των δικαιούχων είσπραξης από  

παρακαταθήκες, καταθέσεις, δάνεια ή  οποιαδήποτε άλλη αιτία (που περιλαµβάνει και 
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εκτέλεση υπηρεσίας στο γραφείο νοµιµοποιήσεων σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες σύµφωνα 

µε το πρόγραµµα υπηρεσιών που συντάσσεται από  το Γραφεία Νοµικού  Συµβούλου του 

Κράτους στα Τ.Π. & ∆ανείων, ανάλογα µε τις ανάγκες του Τ.Π. & ∆ανείων). 

Σύνταξη και κατάθεση ενώπιον της αρµόδιας δικαστικής αρχής των δηλώσεων του Τ.Π. & 

∆ανείων ως τρίτου, επί  των εις χείρας του επιβαλλοµένων κατασχέσεων. 

Επεξεργασία των πάσης φύσεως συµβάσεων του Τ.Π. & ∆ανείων. 

• Εποπτεία για την τακτική  τήρηση του αρχείου της νοµοθεσίας και νοµολογίας και των 

αποφάσεων των τακτικών και ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, καθώς και των γνωµοδοτικών 

αποφάσεων, που αφορούν στις εργασίες και στις έννοµες σχέσεις του Τ.Π. & ∆ανείων. 

Εκτέλεση στα πλαίσια των καθηκόντων τους κάθε υπηρεσίας που τους ανατίθεται από  το 

∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων, τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ή  /και τον Προϊστάµενο 

Γραφείου Νοµικού  Συµβούλου του Τ.Π. & ∆ανείων προφορικώς, γραπτώς ή  µέσω του 

οικείου πληροφοριακού  συστήµατος του Τ.Π. & ∆ανείων. 

Οι αποδοχές των έµµισθων δικηγόρων καθορίζονται από  την ισχύουσα νοµοθεσία και εν 

προκειµένω µε το άρθρο 44 παρ.2 του Ν.4194/2013. 

Β: ΠΡΟΫΠΟΟΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι και για τις τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, πρέπει να πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

Να είναι'Ελληνες πολίτες. 

Να µην έχουν συµπληρώσει το 67° έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ.1 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013). 

Να είναι ∆ικηγόροι, µέλη ενός από  τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους της χώρας 

τουλάχιστον παρ' Εφέταις. 

Να µην έχουν τιµωρηθεί  πειθαρχικά  και να µην κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση ή  

εφόσον κατέχουν τέτοια Θέση, Θα πρέπει να προσκοµίσουν σχετική  υπεύθυνη 

δήλωση (βλ. υπό  στοιχείο 5 της Ενότητας ∆'). 

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  να έχουν 

απαλλαγεί  νόµιµα και οριστικά  από  αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µην 

έχουν καταδικασθεί  για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση. 

Να έχουν υγεία και τη φυσική  καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων 

τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει. 
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Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, λόγω ποινικής κσταδίκης 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, ούτε κατά  το χρόνο διορισµού. 

Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού  Τµήµατος Νοµικής Σχολής Ανωτάτου 

Εκπαιδευτικού  Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή  ισότιµου τίτλου Νοµικού  

Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόµιµα αναγνωρισµένου. 

Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόµενη κατά  τα οριζόµενα 

στο άρθρο 28 του Π.∆.50/2001(φΕΚ39/τ.Α'/2001) όπως ισχύει. 

Γ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Για την επιλογή  και πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 

επιστηµονική  του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείµενο της απασχόλησης, η 

επαγγελµατική  πείρα-επάρκεια, η γνώση ξένης γλώσσας και συνεκτιµάται η οικογενειακή  

του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. 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 της 

Ενότητας Β' και της παρούσας Ενότητας Γ. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής 

των ανωτέρω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας 

γιατην υποβολή  των αιτήσεων. 

Κατόπιν των ειδικότερων προϋποθέσεων και λεπτοµερειών οι συντελεστές βαρύτητας 

καθορίζονται ως εξής: 

Α/Α 
Περιγραφή  

Κριτηρίων Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

 Προσωπικότητα 30% 

 Επιστηµονική  Κατάρτιση 

2.1 Βαθµός του πτυχίου Νοµικής Σχολής. 5% 

2.2 
Βαθµός λήψης µεταπτυχιακού  τίτλου (στα γνωστικά  

αντικείµενα που περιγράφονται στην Ενότητα Α) 
2% 

2.3 

Κατοχή  επιπλέον του ενός µεταπτυχιακού  τίτλου ή  

διδακτορικός τίτλος (στα γνωστικά  αντικείµενα που 

περιγράφονται στην Ενότητα Α) 

3% 
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 Εξειδίκευση στο Αντικείµενο της Απασχόλησης 

3.1 

∆ικόγραφα 	που 	έχουν 	συνταχθεί 	και 	φέρουν 

υπογραφή  και σφραγίδα από  ταν υποψήφιο και έχουν 

κατατεθεί  ενώπιον δικαστηρίων για υποθέσεις που 

αφορούν ζητήµατα συναφή  µε τα αναφερόµενα στην 

προκήρυξη 	ως 	αντικείµενο 	απασχόλησης 	των 

δικηγόρων που θα προσληφθούν ή  / και 
40% 

(ενιαίο ποσοστό  

για όλες τις 

υποκατηγορίες) 

3.2 

Παραστάσεις του υποψηφίου σε πολιτικά  ή  διοικητικά  

ή  ποινικά  δικαστήρια όλων των βαθµίδων σε δίκες που 

αφορούν ζητήµατα συναφή  µε τα αναφερόµενα στην 

προκήρυξη ως αντικείµενο απασχόλησης ή  / και 

3.3 
Γνωµοδοτήσεις 	επί 	Θεµάτων 	του 	αντικειµένου 

απασχόλησης ή  / και 

3.4 
Λοιπά  έγγραφα που αποδεικνύουν την ενασχόληση του 

υποψηφίου στο αντικείµενο απασχόλησης του φορέα. 

 Επαγγελµατική  Πείρα-Επάρκεια 

4.1 
Στη δικηγορίας µε αφετηρία την ηµεροµηνία εγγραφής 

του δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό  σύλλογο. 

10% 

(ενιαίο ποσοστό  

για όλες τις 

κατηγορίες) 

4.2 

∆ικόγραφα που έχουν συνταχθεί  από  τον υποψήφιο και 

παραστάσεις 	ενώπιον 	δικαστηρίων 	για 	υποθέσεις 

πέραν του 	ανωτέρω 	αναφερόµενου 	αντικειµένου 

απασχόλησης. 

4.3 
Λοιπά 	έγγραφα 	που 	αποδεικνύουν 	συστηµατική  

ενασχόληση µε τη δικηγορία. 

4.4 Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Γνώσης Χειρισµού  Η/Υ 

 Οικογενειακή  Κατάσταση 5% 

 Πρόβλεψη Εξέλιξης 5% 

3. Η επιλογή  θα πραγµατοποιηθεί  από  την πενταµελή  επιτροπή  του άρθρου 43 του 

Ν.4194/2013, µε γνώµονα τα κριτήρια αξιολόγησης του παραπάνω πίνακα και σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται σε αυτόν. Η Επιτροπή  χρησιµοποιεί  ως κλίµακα βαθµολογίας για τα 

ανωτέρω κριτήρια την κλίµακα 0 έως 10, επιτρεποµένης της βαθµολόγησης µε δεκαδικά  

στοιχεία. Η βαθµολογ ία του κριτηρίου προκύπτει από  το γινόµενο του επί  µέρους 

συντελεστή  βαρύτητας του κριτηρίου επί  τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 
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στα δύο (2) δεκαδικά  ψηφία ενώ  η συνολική  βαθµολογία του κάθε υποψηφίου είναι το 

άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. Επί  ισοβαθµίας υποψηφίων 

στη συνολική  βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτα 

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

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. 

4. Ειδικότερα: 

ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείµενο απασχόλησης και 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 έγγραφο 

όπως (α) δικαστικές αποφάσεις από  τις οποίες να προκύπτει η παράσταση 

υποψηφίου (β) δικόγραφα (εισαγωγικά  δικόγραφα - ένδικα βοηθήµατα και µέσα -

προτάσεις και υποµνήµατα), τα οποία πρέπει να φέρουν υπογραφή  και σφραγίδα 

του υποψηφίου και να έχουν κατατεθεί  νοµίµως είτε από  τον ίδιο τον υποψήφιο 

είτε µε άλλο πρόσωπο (γ) γνωµοδοτήσεις, οι οποίες φέρουν τον αριθµό  

πρωτοκόλλου του φορέα ή  συνοδεύονται µε την εντολή  γνωµοδότησης (δ) 

βεβαιώσεις προϋπηρεσία (ε) πιστοποιητικό-βεβαίωση γνώσης χεφισµού  Η/Υ. 

όσον αφορά  στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Θα πρέπει, αν αυτές προέρχονται από  

δηµόσιους φορείς 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 σ' αυτήν αντικείµενο 

απασχόλησης και αν προέρχονται από  ιδιώτες ή  εργοδότες (ιδιωτικού  τοµέα) να 

φέρουν υπογραφή  και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητά  

του και στοιχεία για την περίοδο κατά  την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά  

του στη Θέση αυτή. 

∆: ΠΡΟΟΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε κλειστό  φάκελο είτε 

αυτοπροσώπως ή  µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από  αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 

την υπογραφή  τους Θεωρηµένη από  δηµόσια αρχή  είτε ταχυδροµικά  µε συστηµένη επιστολή, προς 
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το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ (∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Τµήµα ∆ιοίκησης 

Προσωπικού  Ακαδηµίας 40, Αδήνα, ΤΚ:10174), µε ονοµατεπώνυµο και την ένδειξη «Αίτηση - 

∆ικαιολογητικά  προκήρυξης δέσης ∆ικηγόρου, κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:30-14:30, 

σε αποκλειστική  προθεσµία από  την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο 

τύπο έως και την 10^ Μαρτίου 2021. 

Η αίτηση συµµετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα, και επί  ποινή  αποκλεισµού  από  την 

περαιτέρω διαδικασία, από  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Φωτοανείγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (και των 2 όψεων) ή  ελλείψει 

ταυτότητας, φωτοανείγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που 

ανα ψέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ) 

Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης. 

Πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώου. 

Πιστοποιητικό  του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου, από  το οποίο να προκύπτει η 

ηµεροµηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητά  του ως δικηγόρου τουλάχιστον 

παρ' Εφέταις και ότι σ υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά  και ότι δεν κατέχει άλλη 

έµµισθη θέση ή  εφόσον κατέχουν τέτοια θέση, Θα πρέπει να προσκοµίσουν σχετική  

υπεύθυνη δήλωση (βλ. υπό  στοιχείο 5 της παρούσας Ενότητας ∆ '). 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, από  την οποία προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δικηγόρος δεν τελεί  υπό  στερητική  ή  επικουρική  δικαστική  συµπαράσταση και 

δεν είναι έµµισθος κατά  την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα ∆ικηγόρων. ∆ικηγόροι που 

κατέχουν άλλη έµµισθη θέση κατά  την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, 

δύναται να εµφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν, µαζί  µε την αίτηση και τα 

σχετικά  δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων, Θα παραιτηθούν από  την άλλη έµµισθη θέση. Στην 

περίπτωση αυτή  δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση 

του νοµικού  προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από  

την έµµισθη Θέση τους ή  έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή  λαµβάνουν περιοδική  

αµοιβή. 

Ευκρινή  φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσοµάθειας, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα της παρούσας. 

Πιστοποιητικό  στρατολογικής κατάστασης και 

Βιογραφικό  σηµείωµα συνοδευόµενο µε στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής 

του δράσης και επάρκειας, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά  η εµπεφία 

του. 
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Με την αίτησή  τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την απόδειξη 

των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. 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. Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων που αποστέλλονται 

ταχυδροµικώς κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο κλειστός φάκελος αποστολής, σ 

οποίος µετά  την αποσφράγισή  του, επισυνάπτεται στη αίτηση του υποψηφίου. Συµπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών ή  και συµπληρωµατικών ή  διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι 

τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόµενα σε κάθε 

περίπτωση µε νέα αίτηση σε κλειστό  φάκελο µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» 

ή  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». ∆ικαιολογητικά  µετά  το πέρας της προθεσµίας υποβολής 

αυτών δεν λαµβάνονται υπόψη. Η συµµετοχή  των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής 

προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή  των όρων της προκήρυξης. 

Ε: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  σε ευκρινή  

φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α'/2014) ως 

ακολούθως: 

Τίτλοι- Πιστοποιητικά  - Βεβαιώσεις της ηµεδαπής 

• ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή  έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, 

πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε 

ευκρινή  φωτοανείγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή  των ακριβών αντιγράφων τους. 

Ιδιωτικά  έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή  έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί  από  υπηρεσίες και 

φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε ευκρινή  φωτοανείγραφα από  αντίγραψα ιδιωτικών εγγράφων, 

τα οποία έχουν επικυρωθεί  από  δικηγόρο, καθώς και ευκρινή  φωτοανdγραφα από  τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από  υπηρεσίες και φορείς του 

δηµοσίου και cου ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Τίτλοι - Πιστοποιητικά  - Βεβαιώσεις της αλλοδαπής 

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

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

αρµόδια κατά  νόµο αρχή  του Υπουργείου Εξωτερικών ή  την Πρεσβεία ή  το Προξενείο της 
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ξένης χώρας στην Ελλάδα ή  από  δικηγόρο ή  από  άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του 

Ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως µετά  τον νέο Κώδικα ∆ικηγόρων (άρθρο 36, 

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

27-9-2013 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  

φωτοανείγραφα γίνονται δεκτοί, υπό  την προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες 

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

προσκοµισθεί  τα πρωτότυπα ή  επικυρωµένα αντίγραψα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι-

πιστοποιητικά-βεβαιώσεις) γ ίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε ευκρινή  φωτοαντίγραφα 

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

από  δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα από  αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί  από  δικηγόρο. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Στους τίτλους σπουδών Θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος 

κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης των ως άνω τίτλων λογίζεται η ηµεροµηνία περάτωσης των 

σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόµενα µαθήµατα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν προκύπτει από  

υποβληθείσα βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου Α.Ε.Ι., τότε προκύπτει από  τον προσκοµισθένεα 

τίτλο σπουδών. 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 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/Πολύ  καλά  6,5/Καλά  5). Σε περίπτωση 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 

∆Ι.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 ∆ιεπιστηµονικό  Οργανισµό  Αναγνώρισης Τίτλων 
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Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί  ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς και 

αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική  κλίµακα των ηµεδαπών 

τίτλων. 

Σηµείωση (σχετ.βαθµολογική  ανηστοιχία):Στις 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, Ν.3328/2005). 

Στην περίπτωση αυτή  θα λαµβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (5,ΟΟ»). 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

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 ή  την απαιτούµενη εξειδίκευση από  την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς 

από  τους προσκοµιζόµενους τίτλους. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί  στην αλλοδαπή  απαιτείται µόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από  

το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή  Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης από  τον ∆ιεπιστηµονικό  Οργανισµό  Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδηµαίκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί  ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί  µέχρι 

την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από  την 

πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό  αντικείµενο ή  η απαιτούµενη από  την οικεία 

προκήρυξη εξειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση από  το Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, η 

οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσηµη µετάφρασή  της. 

ΤΙΤΛΟΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ και το οποίο αποτελεί  

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας προκήρυξης. 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙ=ΗΣ  

Η γνώση χειρισµού  Η/Υ στα αντικείµενα. α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 

γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ καιτο οποίο αποτελεί  αναπόσπαστα 

τµήµα της παρούσας προκήρυξης. 

ΣΤ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1: Η συµµετοχή  των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή  

των όρων της προκήρυξης. 

2.- Η επιλογή  γίνεται από  πενταµελή  επιτροπή  µε τη διαδικασία που προβλέπεται από  τις 

διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208/τ.Α"/27-9-2013). Καθήκοντα Προέδρου της 

Επιτροπής ασκεί  το µέλος του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους ή  ο νόµιµος αναπληρωτής του και 

καθήκοντα γραµµατέα υπάλληλος του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. 0 Πρόεδρος της 

Επιτροπής ή  νόµιµος αναπληρωτής του, συyκαλεί την επιτροπή  µέσα σε πέντε ηµέρες από  την 

κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή  µε απόφασή  της Θα ορίσει τον τόπο και το 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 

Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Η Επιτροπή  θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  

των υποψηφίων και Θα τους καλέσει σε ατοµική  συνέντευξη. 

Μέσα σε ένα (1) µήνα το πολύ  από  την τελευταία ατοµική  συνέντευξη η Επιτροπή  εκδίδει 

αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά  αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της επιτροπής 

είναι υποχρεωτική  και ισχύει µόνο για την κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Το Ταµείο 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων, οφεUει µέσα σε ένα µήνα από  τη δηµοσίευση της απόφασης να 

προσλάβει τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει την ανάληψη υπηρεσίας στους οικείους 

∆ικηγορικούς Συλλόγους, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. 

Σε χρονικό  διάστηµα εντός τριών (3) µηνών µετά  τη δηµοσίευση της πράξης πρόσληψης των 

επιτυχόντων διενεργείται αρµοδίως από  το Τ.Π. & ∆ανείων υποχρεωτικά  αυτεπάγγελτος έλεγχος 

της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει οι επιτυχόνεες και τα οποία είναι 

απαραίτητα για την πρόσληψή  τους ή  επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή  τους κατά  τη 

διαδικασία επιλογής. 

5.-Οι δικηγόροι που υπέβαλαν αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης του Τ.Π. & ∆ανείων 

καλούνται να παραλάβουν, ενεός έξι (6) µηνών από  την ηµεροµηνία υποβολής των 

υποψηφιοτήτων, τους φακέλους υποψηφιότητας τους από  την Κεντρική  Υπηρεσία (Γραφείο 114, 

12 



Α∆Α: ΩΣ15469ΗΗ7-07 Ι 

1°` όροφος, Ακαδηµίας 40, ΑΘΗΝΑ), κατόπιν σχετικής συνεννόησης ηλεκτρονικής (8π1311) ή  

τηλεφωνικής. 

6: Η προκήρυξη για την πρόσληψη των τεσσάρων (4) δικηγόρων µε έµµισθη εντολή  κοινοποιείται 

µε επιµέλεια του Τ.Π. & ∆ανείων στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού  

Συλλόγου Αθηνών. 7ο Τ.Π. & ∆ανείων Θα µεριµνήσει για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο 

κατάστηµα του πρωτοδικείου Αθηνών και στα γραφεία του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, στον 

οποίο θα αποσταλεί  και ηλεκτρονικά  προκειµένου να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του. Επίσης, 

η προκήρυξη δηµοσιεύεται µε πρόσκληση για την υποβολή  υποψηφιοτήτων σε µία τουλάχιστον 

εφηµερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, κατά  προτίµηση 

ηµερήσια. Μαζί  µε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του Ταµείου 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων που Θα µετέχει στην επιτροπή  επιλογής. 

Τέλος η παρούσα προκήρυξη Θα αναρτηθεί  στο σύνολό  της, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeέa.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Ταµείου 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων, στη διεύθυνση : http://www:tpd.gr  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ 

ΑΚΡΙΘΕΣΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
0 ΠΡΟΤΣΤΑΜΕΝΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ& ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΣΤ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑ[ΙΕΙΑΣ — ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙ=ΗΣ 

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται µε βάση τσ άρθρο 1 Π.∆.146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆.50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού  σε Θέσεις φορέων 

του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό  ισχύει» (Α'185), σε συνδυασµό  µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 

του άρθρου 1 Π.∆. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.∆. 50/2001 	» 

(Α' 115/2006/τ.Α'», ως εξής: 

Με Κρατικό  Πιστοποιητικό  γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν.2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. ή  

µε πιστοποιητικά  αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή  MICHIGAN ή  

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 έχουν 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. 

Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού  Πιστοποιητικού  γλωσσοµάθειας, τα εξής 

πιστοποιητικά: 

CERTIFICATE ΟΕ PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή  του 

CAMBRIDGE Α55Ε55ΜΕΝΤ ENGLISH ή  CERTIFICATE ΟΕ PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH του 

CAMBRIDGE Α55Ε55ΜΕΝΤ ΕΝ6ΙΙ5Η overall score 200- 230. 

BULATS English Language 7est, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή  του 

CAMBRIDGE Α55Ε55ΜΕΝΤ ENGLISH (Για πιστοποιητικά  που έχουν εκδοθεί  έως και 

19/11/2019). 

BUSINE55 ENGUSH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE Α55Ε55ΜΕΝΤ ENGLISH overall 

score 200-210. 

CERTIFICATE ΙΝ ADVANCED ENGlI5H του CAMBRIDGE Α55Ε55ΜΕΝΤ ENGUSH overall score 

200-210. 

14 
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INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 5Υ5ΤΕΜ (ΙΕ1Τ5) από  το University ο 

Cambridge 1ο3 Examinations 5yndicate (UCLES) ή  το CAMBRIDGE Α55Ε55ΜΕΝΤ ENGLISH —

The British Council — IDP Education Australia ΙΕΙΤ5 Australia µε βαθµολογία από  8,5 και 

άνω. 

• ΕΡΕ- ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ FOR ΤΗΕ CERTIFICATE ΟΕ PROFICIENCY ΙΝ ENGLISH ταυ Πανεπιστηµίου 

MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή  του Michigan Language 

Assessment. 

LONDON ΤΕ5Τ5 ΟΕ ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή  

PEAR5ON ΤΕ5Τ 0F ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL 

ή  EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE ΙΝ Ε501 INTERNATIONAL (CEF C2). 

ΙΒΕ Ιν INTEGRATED 5Κ1115 ΙΝ ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE ΙΝ $01 INTERNATIONAL του 

TRINITY COLLEGE LONDON. 

CITY &GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE ΙΝ Ε501 INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 

-ΜΑ5ΤΕΙ Υ- και CITY &GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE ΙΝ Ε5Ο1 INTERNATIONAL (5poken) -

MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά  για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή  [1ΤΥ & 

GUILDS CERTIFICATE ΙΝ INTERNATIONAL Ε$01 MASTERY - και 01Υ & GUILDS CERTIFICATE 

ΙΝ INTERNATIONAL 5ΡΟΚΕΝ Ε501 — MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά  για την 

απόδειξη της άριστης γνώσης). 

EDI Level 3 Certifi wte in 601 Iπternational 1ΕΤ5ΕΤ Level 7 (CEF £2) ή  PEARSON EDI Level 3 

Certifi cate in Ε501 International ( ΕΓ £2) ή  PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE ΙΝ $Ο1 

INTERNATIONAL (CEFR C2). 

PEAR5ON LCCI ΕΓΒ LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, µε βαθµό  

"Distinction" ή  "CrediY'). 

OCNW Certifi ε±@ in Ε5Ο1 International &ΐ  Level 3 (Common European Framework 

equivalent level £2) (µέχρι 31/8/2009). 

Ascentis Level 3 Certifi cate ί π £501 International (CEF C2). 

Ε5Β Level 3 Certifi ε @ in £501 International ΑΙΙ Modes (Council of Europe Level C2). 

Michigan State University — Certifi ς818 of English Language Profi cienη (Μ513 — CELP): CEF 

£2. 

Test ο Interactive English, £2 Level (ACEIS) ή  Test ο Interactive English, £2 Level 

(Gatehouse Awards). 

NOCN Level 3 Certifi cate ί π £501 Iπternational (C2). 

• 

 

ΑΣΜ Awards Level 3 Certifi ε318 in £501 International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking). 
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LRN Level 3 Certifi cate in Ε501 International ( ΕΓ C2). 

6Α Level 3 Certifi cate in Ε5Ο1 International — (CEFR: £2) ή  6Α Level 3 Certifi cate ί π Ε5Ο1 

International (Classic C2). 

• £2 - LanguageCert Level 3 Certifi cate in Ε501 International (Listening, Reading, Writing) 

(MasteryC2) και £2 - LanguageCert Level 3 Certifi cate in 601 International (Speaking) 

(Mastery £2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά  για την απόδειξη της άριστης γνώσης). • Open 

College Network West Midlands Level 3 Certifi cate in 601 International (CEFR C2). 

Πιστοποιητικά  άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από  βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, 

ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριµένο πιστοποιητικό  γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα 

από  την αρµόδια προς τούτο εθνική  αρχή  ή  βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή  της Πρεσβείας 

της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή  αναγνώρισης), ότι το 

προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό  είναι αποδεκτό  σε δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως 

έγκυρο αποδεικτικό  γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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) Είναι αυτονόητο ότι οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου επιπέδου 

αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 

γ) Ν άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας 

(Π.∆.347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειµένου να αποδείξουν 

τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκοµίσουν επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών 

βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές 

φωτοανείγραφο από  αντίγραφο του τίτλου αυτού  που έχει επικυρωθεί  από  δικηγόρο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

Η γνώση χειρισµού  Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 

γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

(α) Με πιστοποιητικά  Πληροφορικής ή  γνώσης χεφισµού  Η/Υ που εκδίδονται από  φορείς οι οποίοι 

πιστοποιούνται από  τον Εθνικό  Οργανισµό  Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού  

Προσανατολισµού  (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ο.Ε.Ε.Κ) ή  έχουν εκδοθεί  από  τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί  από  τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή  τον ΕΟΠΠΕΠ, µε σχετικές πράξεις τους, οι 

παρακάτω φορείς, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης: 

ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. 8/22578/30.11.2012 απόφασης 

του ΕΟΠΠΕΠ) ή  PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 µε την αριθ. 6/22579/30.11.2012 

απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 

Vellum Global Educational Services 5.Α. (22.2.2006), 

Infotest (22.2.2006) 

1CT Η81135 Α.Ε. (22.2.2006) ή  Ki Europe (18.7.2007 αλλαγή  ονοµασίας της 10· Hellas Α.Ε.) 

ΚΕΥ-CΕRΤ(5.4.2006) 

ΑCΤΑ Α.Ε. (17.5.2006) 

Ι 5Κ1115 Α.Ε. (14.9.2007) 

ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - ΤΕ1ΕΕΟ5 TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή  ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - ΤΕ1ΕΡΟ5 (ΕΡΤ 

ΕΠΕ (Με την αριΘ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - ΤΕΙΕΡΟ5 

TRAINING ΕΠΕ) ή  ΙΝΦΟΣΕΡΤ-ΙΝΡΟCΕRΤ ΕΠΕ (Με την αριθ. 8/18216/24.9.2012 απόφαση του 

ΕΟΠΠΕΠ περί  µετονοµασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕ ΡΤ - ΤΕΙΕΕΟ5 (ΕΡΤ ΕΠΕ) 

DΙΡΙΟΜΑ-ΦΟΡΕΆΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (30-9-2009) 

Τα πιστοποιητικά  που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 

ECDL Ελλάς Α.Ε. ή  PeopleCert Ελλάς ΑΕ  

ECDL Core Certificate 

ECDL $13Γ1 Certificate 

ECDL Progress Certificate 

Vellum Global Educational Services 5.Α. 

Cambridge International Diploma in 1Τ Skills 

Cambridge International Diploma ί π 1Τ Skills Proficiency 
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Infotest 

Internet and Computing Core Certification (I03) 

Microsoft Offce Specialist (ΜΟ5) 

Microsoft Office Specialist Expert (Μ05 Expert) 

Infotest Certified Β3511 User (ICBU) 

1R Hellas Α.Ε. ή  ΙΚ Europe 

1ΟΤ Intermediate Α 

1CT Intermediate Β 

ΙΚ Intermediate C 

ΚΕΥ-CΕRΤ 

Key Cert ΙΤ Basic 

Key Cert 1Τ Initial 

ΑΑ Α.Ε.  

Ι 5ΚΙΙΙ5 Α.Ε. 

Certif ed Computer User (CCU) 

  

8851ι Ι.Τ. Standard 

Basic Ι.Τ. Thematic 

Basic Ι.Τ. Core 

ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - ΤΕ1Ε~Ο5 TRAINING ΕΠΕ ή  ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - ΤΕΙΕΕΟ5 CERT ΕΠΕ ή  ΙΝΦΟΣΕΡΤ-

INFOCERT ΕΠΕ  

Basic Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή  ονοµασίας τίτλου) 

Basic ή  Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή  ονοµασίας τίτλου) 

Integration Skills ή  Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή  ονοµασίας τίτλου) 

DΙΡΙΟΜΑ-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Basic Office 

Business Office 

Από  τα ανωτέρω πιστοποιητικά  πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών 

αντικειµένων, επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου (τα 

πιστοποιητικά  µπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασµό  των ενοτήτων «Επεξεργασία 

Κειµένου », «Υπολογιστικά  Φύλλα», «Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου»). 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία όµως εξετάσεις όµως οριζόµενες 

από  την προκήρυξη ενότητες αλλά  το σχετικό  πιστοποιητικό  δεν έχει ακόµη εκδοθεί  , µπορεί  να 

γ ίνει αποδεκτή  σχετική  περί  τούτου βεβαίωση του κατά  τα ανωτέρω πιστοποιηµένου φορέα 
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κατηγορίας  της  

και  υπολογ ίζονται  

Λοιπά  παραστατικά  (βεβαιώσεις  εξεταστικών  κέντρων,  κάρτες  δεξιοτήτων  κ.λπ. )  δεν  γ ίνονται  

εκπαίδευσης,  από  την  αναλυτική  βαθµολογ ία  των  οποίων  προκύπτει  ότι  οι  υποψήφιοι  έχουν  

γνώσης  χειρισµού  Η/Υ.  Καθένα  από  τα  τέσσερα  αυτά  µαθήµατα  µπορεί  να  έχει  πραγµατοποιηθεί  

31/12/2008 παρατείνεται  έως  31/12/2013.- 

εγκυρότητας  ,  γ ίνονται  δεκτοί  ,  δεδοµένου  ότι  αφενός  οι  εν  λόγ ω  τρόποι  απόδειξης προβλέπονται  

βεβαιώσεων  τµηµάτων  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ µε  τις  οποίες  πιστοποιείται  ότι  παρακολούθησαν  επιτυχώς,  σε  

είτε  µεταπτυχιακού  τίτλου  είτε  διδακτορικού  

παρακολουθήσει  τέσσερα  τουλάχιστον  µαθήµατα,  υποχρεωτικά  ή  κατ' επιλογ ή,  Πληροφορικής  ή  

πιστοποιητικό  στο  φορέα  που  διορίζεται.  

έτη  από  την  έκδοσή  τους.  Η  ισχύς  των  πιστοποιητικών  που  εκδόθηκαν  από  τον  ΟΕΕ Κ  µέχρι  και  

φυσικών  προσώπων  που  διοργάνωσε  ο  Οργανισµός.  Τα  πιστοποιητικά  αυτά  ισχύουν  γ ια  τρία  (3)  

κατόπιν  επιτυχούς  συµµετοχής  του  υποψηφίου  σε  εξετάσεις  πιστοποίησης  Γνώσεων  Χειρισµού  Η/Υ  

(δ)  Γίνονται  επίσης  δεκτά,  πιστοποιητικά  Γνώσεων  Χειρισµού  Η/Υ  που  έχουν  εκδοθεί  από  τον  ΟΕΕΚ,  

και  όχι  γ ια  τη  διεκδίκηση  Θέσης  ανώτερης  

από  το  προσονcολόγιο,  αφετέρου  οι  σχετικοί  τίτλοι  και  βεβαιώσεις  υποβάλλονται  γ ια  την  απόδειξη  

εκτίµηση  του  τµήµατος  εµπίπτουν  στην  περιοχή  της  Πληροφορικής  ή  του  χειρισµού  Η/Υ.  

στο  πλαίσιο  της  απόκτησης  τίτλου  σπουδών  είτε  Πανεπιστηµιακής  (Π.Ε),  είτε  Τεχνολογικής  (ΤΕ)  

(β)  Με  τίτλους  σπουδών,  βασικούς  ή  /και  µεταπτυχιακούς  Πανεπιστηµιακής  ή/και  Τεχνολογικής  

(γ)  Οι  υποψήφιοι  αποδεικνύουν  επαρκώς  τη  γνώση  χεφισµού  Η/Υ ακόµη  και  µε  µόνη  την  υποβολή  

∆ιευκρινίζεται  ότι  τίτλοι  σπουδών  ανώτερης  αλλά  και  κατώτερης  κατηγορίας  από  την  κατηγ ορία  για  

προκηρυσσόµενης.  

προmυχιακό  ή  µεταπτυχιακό  επίπεδο,  τέσσερα  (4)  εξαµηνιαία  µαθήµατα  τα  οποία  κατά  την  



λ 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020

