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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 
                                                                                     Αγρίνιο,  23 Απριλίου 2021 
                                                                                     Αρ. πρωτ.: 2450 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

«Για την πλήρωση μίας (1) οργανικής  θέσης  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ -  δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου  

του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας» 
 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις  ιατ  εις του  όμου             Ε      Α  /2017) «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών  ραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

 λλες  ιατ  εις».  

2. Τις  ιατ  εις του  όμου  635        Ε   6  Α 3 -10-2019), όπως ισχύει σήμερα, 

«Επεν ύω στην Ελλ  α και  λλες  ιατ  εις», και συγκεκριμένα του  ρθρου 8 , με το 

οποίο συνιστώνται θέσεις  ικηγόρου πλήρους απασχόλησης σε κ θε Επιμελητήριο 

όπου λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ. 

3. Τις  ιατ  εις του  όμου       3 « έος  ώ ικας Δικηγόρων»   Ε    8 Α 

   .  .   3), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα των  ρθρων 

   και επόμ. αυτού. 

4. Τις  ιατ  εις της παρ.   περ. ιβ.’ του αρ.    του ν.           «Σύσταση Ανε  ρτητης 

Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμ των  ιοίκησης»   Ε  

 8 τ.Α’ 3-3-    ) σύμ ωνα με τις οποίες  εν υπ γονται στις  ιατ  εις των 

κε αλαίων Α  , Β   και Γ  , του ί ιου νόμου, οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.  

5. Τις  ιατ  εις του ΠΔ. 5         Ε  3  Α 5-3-    ) « αθορισμός των προσόντων 

 ιορισμού σε θέσεις  ορέων του  ημόσιου τομέα» και συγκεκριμένα των  ρθρων   

και  ,  ως και    και  8 αυτού.  
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6. Την με αριθμό 388 8-           οινή Υπουργική Από αση των Υ υπουργών 

Οικονομικών και Αν πτυ ης και Επεν ύσεων   Ε   6 8 Β   -4-    ) «Σύσταση 

Οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργ τη   ικηγόρου) πλήρους απασχόλησης 

στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του  ρθρου 8  του 

 όμου  635       Α  6 ).  

7. Την εγκύκλιο με αριθμό   3     ΔΕΠ 6-5-   6  με ΑΔΑ : ΩΛ ΣΗ-  Μ του 

Αναπληρωτή Υ υπουργού Οικονομικών «Παροχή ο ηγιών για την ε αρμογή των 

 ιατ  εων του  ε αλαίου Β΄ του  όμου  35     5   Ε    6 Α).  

8. Την με αριθμό Πρ  η Υπουργικού Συμβουλίου 33    6   Ε Α, 8 ), όπως ισχύει 

σήμερα μετ  την παρ τασή της με την ΠΥΣ           Ε  Α,  3) και συγκεκριμένα 

το  ρθρο  , παρ.  , ε   . ιβ’ , περί ε αίρεσης από την αναστολή των  ιορισμών στον 

ευρύτερο  ημόσιο τομέα κ θε προσώπου ει ικών κατηγοριών, ε όσον ο  ιορισμός 

επιβ λλεται από ρητή  ι τα η νόμου χωρίς να καταλείπεται στ  ιο  ιακριτικής 

εκτίμησης στην αρμό ια  ιοικητική αρχή.   

9. Το υπ. αρ. πρωτ.     -  .  .     έγγρα ο του τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού  

του Επιμελητηρίου, σύμ ωνα με το οποίο η μηνιαία  απ νη που θα προκληθεί στον 

προϋπολογισμό από την ως  νω πρόσληψη, ανέρχεται στο ποσό των  .   ,   ευρώ 

και η ετήσια  απ νη στο ποσό των   .5  ,   ευρώ, πλέον τυχόν επι ομ των. 

10. Την υπ΄ αριθμό συνε ρίαση  -  .  .     από αση του Διοικητικού Συμβουλίου και 

την σχετική με αριθμό 6-3 . 3.     από αση της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργ τη 

 ικηγόρου παρ  Πρωτο ίκαις  κατ  προτίμηση με ει ίκευση στο εμπορικό  ίκαιο), 

προκειμένου να επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατ  την  σκηση του προληπτικού ελέγχου 

νομιμότητας των αιτήσεων εγγρα ής, μεταβολής,  ιαγρα ής, καθώς και κ θε  λλης 

καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

11. Τις υπηρεσιακές αν γκες του Επιμελητηρίου, και ει ικότερα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 

αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήρι η και επικουρία του έργου της με 

κ λυψη της προβλεπόμενης θέσης επιστημονικού συνεργ τη   ικηγόρου) με έμμισθη 

εντολή. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Μια   ) θέση επιστημονικού συνεργ τη -  ικηγόρου παρ  Πρωτο ίκαις, πλήρους 

απασχόλησης, στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με π για μηνιαία αντιμισθία, σύμ ωνα με τις 

 ιατ  εις του αρ.  3 του ν.         3. Οι απο οχές του  ικηγόρου που θα προσλη θεί 

καθορίζονται από τις  ιατ  εις της παρ.   του αρ.   του ν.  35     5. Αυτός θα 

ασ αλίζεται στον οικείο ασ αλιστικό του  ορέα, σύμ ωνα με την εκ στοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατ στημα του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  στην έ ρα αυτού επί της ο ού Παπαστρ του 53 & 

Σμύρνης  ) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατ  τον χρόνο της 

λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκ στοτε υπ ρχουσες 

υπηρεσιακές αν γκες.  

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 Το αντικείμενο της απασχόλησης του  ικηγόρου που πρόκειται να προσλη θεί θα είναι 

η συνεργασία και η στήρι η της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του 

Επιμελητηρίου, κατ  την  σκηση του προληπτικού  ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων 

εγγρα ής, μεταβολής,  ιαγρα ής καθώς και κ θε  λλης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ, η 

υπηρεσία του οποίου έχει τις ε ής αρμο ιότητες   ρθρο 8   όμου  635     ): 

α. την εγγρα ή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο  ρθρο 86 του παρόντος, 

ε αιρουμένων των ανα ερόμενων στην παρ γρα ο   του  ρθρου   του ν.         6  Α` 

227), 

β. κ θε καταχώριση που α ορ  στους υπόχρεους,  

γ.  i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, ε όσον  εν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό 

τρόπο  ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών 

αιτήσεων, των συνο ευτικών πρ  εων, στοιχείων ή  ηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο 

νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ει ικότερες  ιατ  εις, 
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  ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, ε όσον  εν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό 

τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή και  ιακριτικού τίτλου, καθώς και 

τη  έσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο  ρθρο     του παρόντος, μόνο όταν η ως  νω 

 ια ικασία  ε γίνεται μέσω ΥΜΣ, 

 . την απ ντηση σε ερωτήματα που  ιαβιβ ζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής 

πλατ όρμας και α ορούν στις πρ  εις και τα στοιχεία των  ρθρων  5,    και  8 του 

παρόντος νόμου, 

ε. την έκ οση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγρ  ων και αποσπασμ των 

σύμ ωνα με τα προβλεπόμενα στο  ρθρο     του παρόντος νόμου, 

στ. τη  ιε αγωγή  ειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων 

που πραγματοποιούνται σύμ ωνα με το  ρθρο     του παρόντος.  

Επιπλέον, θα πρέπει να επε εργ ζεται και να απαντ  ερωτήματα που υποβ λλονται από 

τα υπόχρεα πρόσωπα της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και να συντ σσει τεκμηριωμένα ερωτήματα για 

ζητήματα που  πτονται ερμηνείας και ε αρμογής της νομοθεσίας, τα οποία 

 ιαβιβ ζονται στο Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών του 

Υπουργείου Αν πτυ ης και Επεν ύσεων με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. 

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι υποψή ιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει: 

1.  α είναι Έλληνες πολίτες, 

2.  α μην έχουν συμπληρώσει το 6 ο έτος της ηλικίας τους, σύμ ωνα με τις  ιατ  εις 

της παρ.   του  ρθρου  5 του  ώ ικα Δικηγόρων   όμος         3). 

3.  α είναι  ικηγόροι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. 

4.  α είναι κ τοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπου ών  ομικής σχολής της χώρας ή 

ισότιμου τίτλου  ομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλο απής, 

νόμιμα αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία  κατ  προτίμηση στο εμπορικό 

 ίκαιο)  ύο τουλ χιστον ετών μετ  την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 

σπου ών. 
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5. Αν  εν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγρ  ου  , να έχουν 

αντίστοιχη εμπειρία  κατ  προτίμηση στο εμπορικό  ίκαιο) τουλ χιστον τεσσ ρων 

ετών μετ  την απόκτηση του βασικού τίτλου σπου ών τους και μια τουλ χιστον 

 ημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο 

της απασχόλησής τους, κατ  το  ρθρο   του ΠΔ 5      . 

6. Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποια ήποτε μορ ή θα συνεκτιμηθεί από την 

επιτροπή α ιολόγησης. 

7.  α έχουν  ριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, απο εικνυόμενη κατ  τα οριζόμενα 

στο  ρθρο  8 του ΠΔ 5         Ε  Α  39), όπως ισχύει. 

8. Τουλ χιστον πολύ καλή γνώση Γαλλικής ή και Γερμανικής ή και Ιταλικής,  

απο εικνυόμενη σύμ ωνα με το προηγούμενο ε   ιο, θα συνεκτιμηθεί, λόγω της 

 ιασύν εσης του Γ.Ε.ΜΗ. με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασύν εσης Εμπορικών 

Μητρώων της Ε.Ε.  Business Registers Interconnection System – BRIS). 

9. Ει ικότερα οι  ρρενες υποψή ιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

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

ή να μην έχουν κατα ικαστεί για λιποτα ία με τελεσί ικη από αση.  

10.  α μην υπ ρχει κώλυμα από ποινική κατα ίκη ή υπο ικία ή να μην τελούν υπό 

επικουρική ή στερητική  ικαστική συμπαρ σταση, σύμ ωνα με τα οριζόμενα στο 

 ρθρο 8 του  όμου 35 8     , ούτε κατ  το χρόνο λή ης της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων, ούτε κατ  το χρόνο  ιορισμού.  

11.  α έχουν υγεία και  υσική καταλληλότητα για την  σκηση των καθηκόντων τους, 

σύμ ωνα με τα οριζόμενα στο  ρθρο.   του  όμου 35 8     .  

12.  α μην έχουν κώλυμα κατ  τις  ιατ  εις του Α. .   56 8  και του  ώ ικα 

Δικηγόρων. 

13.  α είναι κ τοχος ει ικού πιστοποιητικού γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών από 

 ορέα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο, κυρίως στη σύντα η και 

επε εργασία κειμένων. 
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Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 Για την επιλογή του υποψη ίου λαμβ νεται υπόψη η επιστημονική του κατ ρτιση, η 

ε ει ίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-επ ρκεια, η 

 ριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και τουλ χιστον η πολύ καλή γνώση γαλλικής, ή και 

γερμανικής ή και ιταλικής καθώς και η προσωπικότητ  του. Η επιλογή θα γίνει επί τη 

β σει του κ τωθι πίνακα κριτηρίων α ιολόγησης και σύμ ωνα με τα προβλεπόμενα σε 

αυτόν. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την 

κλίμακα μορίων  -    . Συνολική βαθμολογία του κ θε υποψη ίου είναι το  θροισμα 

της επιμέρους βαθμολογίας κ θε κριτηρίου.  

 

Η μοριο ότηση των κριτηρίων ορίζεται ως ε ής:  

Επιστημονική κατάρτιση, 0-130 μόρια, 

Βαθμός πτυχίου 0-100 μόρια, 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια, 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-100 μόρια, 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-100 μόρια. 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-100 μόρια, 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-100 μόρια. 

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 0-100 μόρια, 

Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση Γαλλικής, Γερμανικής,  

και Ιταλικής ξένης γλώσσας    

0-40 μόρια για εκάστη ( Σύνολο 120 μόρια). 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. 

Σύνολο 0-1.000 μόρια. 
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 ρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συν ρομής των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων είναι ο χρόνος λή ης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι 

υποψή ιοι απο εικνύουν τα προσόντα, τις ι ιότητες και τα κριτήρια που λαμβ νονται 

υπόψη για τον καθορισμό της σειρ ς α ιολόγησής τους με την κατ θεση των 

απαιτούμενων  ικαιολογητικών κατ  τα ει ικότερα  ιαλαμβανόμενα στην παρούσα  και 

στο παρ ρτημα. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατ ρτισης η Επιτροπή 

λαμβ νει υπόψη, επιπλέον των απαιτουμένων, προσκομισθέντες τίτλους ή βεβαιώσεις 

μεταπτυχιακών σπου ών, τυχόν εργασίες και  λλα επιστημονικ  έγγρα α, και 

βαθμολογεί όλα αυτ  σύμ ωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυ η. Ως προς τα 

κριτήρια της ε ει ίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, της επαγγελματικής πείρας και 

επ ρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψη ίων, η οποία πρέπει να 

απο εικνύεται με κ θε πρόσ ορο τρόπο  έτη  ικηγορίας με α ετηρία την ημερομηνία 

εγγρα ής του της  ικηγόρου στον οικείο  ικηγορικό σύλλογο,  ικαστικές απο  σεις ή 

 λλες νομικές πρ  εις, από τις οποίες να προκύπτει η παρ σταση του υποψη ίου, 

γνωμο οτήσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικ   ορέων περί πέρατος νομικών ενεργειών), 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες αν προέρχονται από  ημόσιους  ορείς θα πρέπει να 

 έρουν αριθμό πρωτοκόλλου του  ορέα και να συνο εύονται από το αναγκαίο 

απο εικτικό υλικό ως προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψη ίου με το 

περιγρα όμενο αντικείμενο απασχόλησης και αν αυτές προέρχονται από ι ιώτες ή 

εργο ότες του ι ιωτικού τομέα, να  έρουν υπογρα ή και σ ραγί α του υπογρ  οντος, 

να αναγρ  ουν την ι ιότητα του και στοιχεία για την περίο ο κατ  την οποία ο 

βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντ  του στη θέση αυτή. Η προσωπικότητα του υποψη ίου 

κρίνεται σε προ ορική συνέντευ η, στην οποία α ιολογούνται οι  ε ιότητες και τα 

προσόντα του υποψη ίου όπως είναι εν εικτικ  η ικανότητα  ιαχείρισης χρόνου, η 

ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικ  πε ία κλπ.   
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Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 Οι υποψή ιοι πρέπει να υποβ λουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη 

επιστολή, σε κλειστό   κελο, στο κεντρικό κατ στημα του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού  ο ός  Παπαστρ του 53 & 

Σμύρνης  ,  Τ. . 3  3  Αγρίνιο) σε αποκλειστική προθεσμία τρι ντα  3 ) ημερών από 

την επομένη της  ημοσίευσης της προκήρυ ης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση 

υποψη ιότητας συνο ευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη 

 ια ικασία,  ικαιολογητικ  :  

1.  ωτοαντίγρα ο των  ύο όψεων του αστυνομικού  ελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 

ταυτότητας,  ωτοαντίγρα ο των κρίσιμων σελί ων του  ιαβατηρίου στις οποίες 

αναγρ  εται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.  

2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

3. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο προκύπτει η 

ημερομηνία εγγρα ής στο Σύλλογο, η ι ιότητα του υποψη ίου ως  ικηγόρου παρ  

Πρωτο ίκαις  ότι ο υποψή ιος  εν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικ  και  εν κατέχει  λλη 

έμμισθη θέση. 

4. Υπεύθυνη  ήλωση του αρ. 8 του ν.  5     86, από την οποία προκύπτει ότι ο 

υποψή ιος  εν τελεί υπό στερητική ή επικουρική  ικαστική συμπαρ σταση και  εν 

παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικ  ή συστηματικ  με αμοιβή σε  λλο νομικό 

πρόσωπο του  ημοσίου τομέα και  ε λαμβ νει π για περιο ική αμοιβή από νομικό 

πρόσωπο του  ημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν  λλη έμμισθη θέση κατ  την 

έννοια των σχετικών  ιατ  εων του ν.        3 “ ώ ικας Δικηγόρων” ή που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε  λλο νομικό πρόσωπο  ημοσίου  ικαίου, μπορούν να 

υποβ λουν υπεύθυνη  ήλωση με την οποία να  ηλώνουν ότι ε όσον προσλη θούν 

στο Επιμελητήριο θα παραιτηθούν από την  λλη έμμισθη θέση ή θα π ψουν να 

αναλαμβ νουν υποθέσεις  λλου νομικού προσώπου ή να λαμβ νουν π για αμοιβή 

από νομικό πρόσωπο του  ημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή,  εν μπορούν να 

αναλ βουν υπηρεσία αν  εν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο  
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παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν 

να αναλαμβ νουν υποθέσεις ή να λαμβ νουν αμοιβή.  

5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατ στασης, από το οποίο προκύπτει ότι οι  ρρενες 

υποψή ιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί 

νόμιμα από αυτές. 

6. Πιστοποιητικό γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών από  ορέα αναγνωρισμένο από 

το    Ελληνικό Δημόσιο  ει ικ  στον τομέα σύντα ης και επε εργασίας κειμένων.  

7. Υπεύθυνη  ήλωση του υποψη ίου ότι συναινεί ρητ  και ανεπι ύλακτα με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυ ης καθώς και με την  ια ικασία που θα 

ακολουθηθεί. 

8. Βιογρα ικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατ ρτισης και 

επαγγελματικής  ρ σης του υποψη ίου, στο οποίο να ανα έρεται αναλυτικ  η 

εμπειρία του, συνο ευόμενο από τα απαραίτητα απο εικτικ  έγγρα α. 

 Με την αίτησή τους οι υποψή ιοι υποβ λλουν τα απαραίτητα  ικαιολογητικ  για την 

από ει η των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους κατ  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 

παρούσης που α ορ  και ανα έρεται στον τρόπο υποβολής των  ικαιολογητικών και 

της απο εί εως των τυπικών προσόντων Ε ν  εν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατ  

περίπτωση  ικαιολογητικ ,  εν λαμβ νονται υπόψη ως μη προσκομισθέντα και 

απο ειχθέντα τα προσόντα ή οι ι ιότητες που  ηλώνουν με την αίτησή τους. Στην  

περίπτωση ταχυ ρομικής αποστολής των αιτήσεων, το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται 

με β ση την ημερομηνία που  έρει ο   κελος αποστολής, ο οποίος μετ  την 

αποσ ρ γισή του επισυν πτεται στην αίτηση του υποψη ίου. Η συμμετοχή των 

υποψη ίων στη  ια ικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπι ύλακτη απο οχή των όρων της 

προκήρυ ης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

 ικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λή η της προθεσμίας υποβολής των 

 ικαιολογητικών και υποβ λλονται συνο ευόμενα σε κ θε περίπτωση από αν λογη 

αίτηση σε κλειστό   κελο με την έν ει η “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Α ΤΙ ΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙ ΑΙΟΛΟΓΗΤΙ Ω ”. Δικαιολογητικ  που κατατίθενται μετ  το πέρας της προθεσμίας 

υποβολής  εν λαμβ νονται υπόψη.  
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Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμ ωνα με τις  ιατ  εις της παρ. Β 

του αρ.  3 του ν.         3, η οποία θα αποτελείται από: 

α. Ένα μέλος του  Σ  με βαθμό τουλ χιστον Δικαστικού Πληρε ουσίου Α’ τ  εως ή 

το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόε ρο, που ορίζει ο Πρόε ρος του  Σ . 

β. Τρείς  3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με  εκαπενταετή τουλ χιστον 

ευ όκιμη  ικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου, ως μέλη. 

γ. Έναν   ) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου.  

 αθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει ει ικ  οριζόμενος προς τούτο 

υπ λληλος του Επιμελητηρίου.  

2. Εντός μηνός από την τελευταία ατομική συνέντευ η, η Επιτροπή εκ ί ει 

αιτιολογημένη από αση με τη σειρ  α ιολόγησης των υποψη ίων. Η από αση της 

Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Επιμελητήριο και ισχύει μόνο για την κ λυψη 

της θέσης που προκηρύχθηκε. Το Επιμελητήριο ο είλει να προσλ βει τον την 

επιτυχόντα ούσα εντός ενός μηνός από την  ημοσίευση της από ασης της 

Επιτροπής, γνωστοποιώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου την αν ληψη 

υπηρεσίας σε προθεσμία   5) ημερών. 

3. Εντός  3) μηνών από τη  ημοσίευση της πρόσληψης του επιτυχόντα,  ιενεργείται από 

το Επιμελητήριο αυτεπ γγελτος έλεγχος γνησιότητας των  ικαιολογητικών που έχει 

υποβ λλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρε ζουν την 

 ια ικασία επιλογής. 

4. Η παρούσα από αση:  α κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στον 

Πρόε ρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου και στο  ομικό Συμβούλιο του 

 ρ τους. 

 α τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στο κατ στημα του Πρωτο ικείου 

Αγρινίου, του Ε ετείου Δυτικής Στερε ς Ελλ  ας και  στα γρα εία του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αγρινίου. 
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 α κοινοποιηθεί στην Ολομέλεια Προέ ρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλ  ας για 

την κοινοποίηση της προκήρυ ης σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, 

οι οποίοι θα επιμεληθούν την αν ρτηση της προκήρυ ης στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

του Συλλόγου τους.  

 α  ημοσιευθεί περίληψη με πρόσκληση για την υποβολή υποψη ιοτήτων σε μία 

ημερήσια ε ημερί α του τόπου της έ ρας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

 α αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, 

καθώς και στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

Πληρο ορίες και αντίγρα α της  ιακήρυ ης παρέχονται κατ  τις εργ σιμες ημέρες 

και ώρες από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  επί της ο ού Παπαστρ του 53 & 

Σμύρνης  , Αγρίνιο 3ος όρο ος). Αρμό ιος: Γεώργιος Αγγέλης, Προϊστ μενος 

τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του Επιμελητηρίου, τηλ. επικοινωνίας:  6    

74521, E-mail: gagelis@epimetol.gr . 

 

Αγρίνιο,   3 Απριλίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ. 

 

Οι υποψή ιοι καλούνται να υποβ λουν τα απαιτούμενα  ικαιολογητικ  σε ευκρινή 

 ωτοαντίγρα α, σύμ ωνα με τις  ιατ  εις του  ρθρου   του ν.  5         Ε  Α’   ), 

ως ε ής:  

 

Α. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ Α – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ. 

1. Δημόσια έγγρα α ημε απής,  ηλα ή έγγρα α που έχουν εκ οθεί από υπηρεσίες και 

 ορείς του  ημόσιου και του ευρύτερου  ημόσιου τομέα  π.χ. τίτλοι σπου ών,   ειες, 

πιστοποιητικ , βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβ λλονται και γίνονται υποχρεωτικ  απο εκτ  

σε ευκρινή  ωτοαντίγρα α των πρωτοτύπων εγγρ  ων ή των ακριβών αντιγρ  ων 

τους.  

2. Έγγρα α πιστοποιητικ  βεβαιώσεις ημε απής που έχουν εκ οθεί από  ορείς, οι 

οποίοι πιστοποιούνται από  ορείς του  ημοσίου και του ευρύτερου  ημοσίου τομέα. 

 Β. ΙΔΙΩΤΙ Α ΕΓΓΡΑ Α ΗΜΕΔΑΠΗΣ,  ηλα ή έγγρα α που  εν εκ ί ονται από 

υπηρεσίες και  ορείς του  ημόσιου και του ευρύτερου  ημόσιου τομέα  εκ ί ονται από 

ι ιωτικούς  ορείς), υποβ λλονται και γίνονται υποχρεωτικ  απο εκτ  σε ευκρινή 

 ωτοαντίγρα α από αντίγρα α ι ιωτικών εγγρ  ων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

 ικηγόρο καθώς και σε ευκρινή  ωτοαντίγρα α από τα πρωτότυπα όσων ι ιωτικών 

εγγρ  ων  έρουν θεώρηση από υπηρεσίες  και  ορείς του  ημόσιου και του ευρύτερου 

 ημόσιου τομέα.  

Γ. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ Α ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ : Τίτλοι, πιστοποιητικ  και 

βεβαιώσεις της αλλο απής που προσκομίζονται πρέπει να είναι επίσημα μετα ρασμένοι 

στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετ  ρασή τους γίνεται από αρμό ια κατ  νόμο 

αρχή του Υπουργείου Ε ωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προ ενείο της  ένης χώρας στην  
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Ελλ  α ή από  ικηγόρο ή από  μισθο  ιερμηνέα  ιορισμένο β σει του ν.   8  6-12-

1913/1-2-    . Ει ικώς, μετ  τον νέο  ώ ικα Δικηγόρων   ρθρο 36 του ν.        3),  

μετα ρ σεις  ενόγλωσσων εγγρ  ων που γίνονται από  ικηγόρο μετ  την   .  .   3 

γίνονται  εκτές ε όσον ο  ικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ί ιος έχει επαρκή γνώση της 

γλώσσας από και προς την οποία μετέ ρασε. Σημειώνεται ότι, σύμ ωνα με τη νομολογία 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου ών με τους οποίους 

απο εικνύεται η γνώση της  ένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλ  

 ωτοαντίγρα α γίνονται  εκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες 

μετα ρ σεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μετα ραστές είχαν 

προσκομισθεί τα πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγρα α  των τίτλων. Τα ανωτέρω  τίτλοι, 

πιστοποιητικ  και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικ  απο εκτ  σε ευκρινή 

 ωτοαντίγρα α από αντίγρα α εγγρ  ων που έχουν εκ οθεί από αλλο απές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από  ικηγόρο. Γίνονται, επίσης, υποχρεωτικ  απο εκτ  ευκρινή 

 ωτοαντίγρα α από αντίγρα α αλλο απών ι ιωτικών εγγρ  ων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από  ικηγόρο. 

 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩ  : Στους τίτλους σπου ών θα πρέπει να αναγρ  εται ο ακριβής 

βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός 

εκ ρ ζεται με α ιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί 

και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με  ύο  εκα ικ  

ψη ία, εκτός αν τούτο προκύπτει από την Ελληνική Αρχή αναγνώρισης του πτυχίου. 

Σε περίπτωση που από τους προσκομιζόμενους τίτλους σπου ών  εν προκύπτει 

ακριβής αριθμητικός  βαθμός, τότε θα βαθμολογείται ελευθέρως από την Επιτροπή. 

Ε ν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλο απή απαιτείται: Πρ  η αναγνώρισης από το 

ΔΙ. .Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό 

αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακα ημαϊκών και Πληρο όρησης  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε  
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περίπτωση που από την πρ  η ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης  εν προκύπτει το 

γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαι ευτικό Ί ρυμα, που 

χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και 

επίσημη μετ  ραση. Αν τούτο  εν είναι ε ικτό, κ θε  λλο στοιχείο εκτιμ ται 

ελευθέρως από την Επιτροπή. 

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ ΟΙ  ΔΙΔΑ ΤΟΡΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Οι υποψή ιοι που είναι κ τοχοι 

 ι ακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπου ών ετήσιας τουλ χιστον  οίτησης 

προσκομίζουν ευκρινή  ωτοτυπία του  ι ακτορικού ή μεταπτυχιακού  ιπλώματος, 

καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο 

αυτών, ε όσον τούτο  εν προκύπτει σα ώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους ή 

 λλα έγγρα α. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλο απή απαιτείται μόνον πρ  η 

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

τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα ημαϊκών και 

Πληρο όρησης  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκ οθεί μέχρι την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: . Η γνώση της αγγλικής γλώσσας απο εικνύεται με 

β ση το  ρθρο  8 του π. . 5      , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ε ής :  ) με 

 ρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομ θειας αντίστοιχου επιπέ ου του αρ.   του 

ν.           Α   186), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του  ρθρου 13 του 

ν.3149/2003 (Α  141) ή 2) με πιστοποιητικ  αντίστοιχου επιπέ ου των πανεπιστημίων 

CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή, 3) με πιστοποιητικ  αντίστοιχου επιπέ ου  λλων 

 ορέων  πανεπιστημίων ή μη) ανε  ρτητα από τη νομική τους μορ ή, ε όσον είναι 

πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμό ια αρχή της οικείας χώρας για να 

 ιενεργούν ε ετ σεις και να χορηγούν πιστοποιητικ  γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

στο  αντίστοιχο επίπε ο. Ε ν  εν υπ ρχει  ορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην 

οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμό ιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της 

χώρας στην Ελλ  α ότι τα πιστοποιητικ  που χορηγούνται από τους παραπ νω  

 ορείς σε τρίτους, οι οποίοι  εν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι 

απο εκτ  σε  ημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα απο εικτικ  γνώσης της  
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Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπε ο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην 

οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική. Ει ικότερα, για την από ει η 

της  ριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, γίνονται απο εκτ , πέραν του  ρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομ θειας, τα πιστοποιητικ  των  ορέων που αναγρ  ονται 

στο  ρθρο  8 του ΠΔ 5      . Πιστοποιητικ   λλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου 

να α ιολογηθούν για την από ει η της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να 

συνο εύονται από :  i) Βεβαίωση του  ορέα που το ε έ ωσε ότι τόσο ο  ορέας όσο και 

το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομ θειας είναι πιστοποιημένα από την 

αρμό ια προς τούτο εθνική αρχή ή  ii) Βεβαίωση του αρμό ιου Υπουργείου ή της 

Πρεσβείας της χώρας στην Ελλ  α  σε περίπτωση μη υπ ρ εως  ορέα πιστοποίησης ή 

αναγνώρισης) ότι το προσκομιζόμενο  πιστοποιητικό είναι απο εκτό σε  ημόσιες 

υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο απο εικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε 

αντίστοιχο επίπε ο. Όλοι οι τίτλοι σπου ών  ένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να 

συνο εύονται από επίσημη μετ  ρασή τους στην ελληνική γλώσσα.   ριστη γνώση 

της  ένης γλώσσας απο εικνύεται και με τους ε ής τρόπους: i) Με Πτυχίο Ξένης 

Γλώσσας και  ιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετ  ρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ 

της ημε απής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλο απής,[  ]  ii) Με Πτυχίο, 

προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό  ίπλωμα ή  ι ακτορικό  ίπλωμα οποιου ήποτε 

αναγνωρισμένου ι ρύματος τριτοβ θμιας εκπαί ευσης της αλλο απής, iii) Με 

Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβ θμιας  Εκπαί ευσης, 

ε όσον έχει αποκτηθεί μετ  από κανονική  οίτηση τουλ χιστον έ ι ετών στην 

αλλο απή. Ο υπό στοιχείο  iii) τίτλος σπου ών της αλλο απής πρέπει να συνο εύεται 

επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπε ο της εκπαι ευτικής βαθμί ας στην οποία 

ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε. . ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την 

αρμό ια Διεύθυνση του Υπουργείου Παι είας, Έρευνας και Θρησκευμ των. 

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.  ή Ε.Ο.Π.Π. ή 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετ  την έκ οση της αντίστοιχης ατομικής  ιοικητικής πρ  ης 

ισοτιμίας. 
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Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η από ει η της γνώσης της  ένης γλώσσας ε ν οι 

επικαλούμενοι τίτλοι σπου ών έχουν αποκτηθεί στο ε ωτερικό, όπου τα μαθήματα 

 ι  σκονται στην ί ια γλώσσα. β) Η   εια επ ρκειας  ι ασκαλίας  ένης γλώσσας, 

 εν απο εικνύει την γνώση  ένης γλώσσας  π. . 3      3). Οι υποψή ιοι που είναι 

κ τοχοι της σχετικής   ειας πρέπει  να προσκομίσουν επίσημη μετ  ραση του τίτλου 

σπου ών β σει του οποίου εκ όθηκε η   εια επ ρκειας  ι ασκαλίας  ένης γλώσσας, 

καθώς και ευκρινές  ωτοαντίγρα ο από αντίγρα ο του τίτλου αυτού που έχει 

επικυρωθεί από  ικηγόρο. Τα παραπ νω ισχύουν και ως προς την γνώση κ θε  λλης 

 ένης γλώσσας σύμ ωνα με τις ρυθμίσεις του  ρθρου  8 του ΠΔ 5      .   θε  λλο 

ανα υόμενο πρόβλημα κατ  την  ια ικασία της α ιολόγησης επιλύεται από την 

Επιτροπή με αιτιολογημένη από ασή της. 

 

4. Γ ΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: 

Η γνώση χειρισμού Η Υ στα αντικείμενα: α) επε εργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών  ύλλων και γ) υπηρεσιών  ια ικτύου απο εικνύεται ως ε ής: 

1. Με πιστοποιητικ  Πληρο ορικής ή γνώσης χειρισμού Η Υ που εκ ί ονται από 

 ορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού  ΕΟΠΠΕΠ) πρώην 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαί ευσης και  ατ ρτισης  Ο.Ε.Ε. ) ή έχουν 

εκ οθεί από τον ί ιο τον Ο.Ε.Ε. . Από τα εν λόγω πιστοποιητικ  πρέπει να 

απο εικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων: α) επε εργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών  ύλλων και γ) υπηρεσιών  ια ικτύου. Σε περίπτωση 

που ο υποψή ιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις ε ετ σεις στις οριζόμενες από 

την προκήρυ η ενότητες αλλ  το σχετικό πιστοποιητικό  εν έχει ακόμη εκ οθεί, 

μπορεί να γίνει απο εκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατ  τα ανωτέρω 

πιστοποιημένου  ορέα έκ οσης αυτού. Ο υποψή ιος, όμως, ε όσον, είναι 

 ιοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο  ορέα που  ιορίζεται. 

Λοιπ  παραστατικ   βεβαιώσεις ε εταστικών κέντρων, κ ρτες  ε ιοτήτων κλπ) 

 εν γίνονται  εκτ . Γίνονται επίσης  εκτ  πιστοποιητικ  γνώσης Η Υ τα οποία 

χορηγήθηκαν από τους εν λόγω  ορείς μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής  
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τους από τον Ο.Ε.Ε. , σύμ ωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΠ 3  33   . .   3 

από αση της υπ’ αριθ. 83   .  .   3 συνε ρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

Γίνονται επίσης  εκτ , ε όσον περιλαμβ νουν τις ανωτέρω ενότητες, 

πιστοποιητικ  Γνώσεων Χειρισμού Η Υ που έχουν εκ οθεί από τον ΟΕΕ , 

κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψη ίου σε ε ετ σεις πιστοποίησης 

Γνώσεων Χειρισμού Η Υ  υσικών προσώπων που  ιοργ νωσε ο Οργανισμός. 

«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η Υ που εκ όθηκαν από τον 

Ο.Ε.Ε. ., από  ορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε. . μέχρι 

και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από  ορείς πιστοποιημένους από 

τον Ο.Ε.Ε. ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετ  την ημερομηνία 

πιστοποίησής τους είναι αόριστης  ι ρκειας.  παρ. 6 του αρ.    του  . 

  83        Ε   8  Α’    -9-    ) όπου ανα έρεται ότι προστίθεται παρ. 5 

στο αρ. 38 του  .   86    3). 

2. Με τίτλους σπου ών, τριτοβ θμιας, μετα ευτεροβ θμιας ή  ευτεροβ θμιας 

εκπαί ευσης, ει ικότητας Πληρο ορικής ή γνώσης χειρισμού Η Υ, όπως αυτοί 

προσ ιορίζονται στα  ρθρα 6,    και    του Π.Δ. 5       όπως ισχύει. 

3. Με τίτλους σπου ών, βασικούς ή  και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής 

ή και Τεχνολογικής εκπαί ευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων 

προκύπτει ότι οι υποψή ιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλ χιστον 

μαθήματα, υποχρεωτικ  ή κατ’ επιλογή, Πληρο ορικής ή γνώσης χειρισμού 

Η Υ.  αθένα από τα τέσσερα αυτ  μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί 

στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπου ών είτε Πανεπιστημιακής  Π.Ε.), είτε 

Τεχνολογικής  Τ.Ε.) Εκπαί ευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε  ι ακτορικού 

 ιπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικ . Οι υποψή ιοι της 

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβ θμιας Εκπαί ευσης 

απο εικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η Υ ακόμη και με μόνη την 

υποβολή βεβαιώσεων τμημ των ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι 

παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπε ο, τέσσερα 

  ) ε αμηνιαία μαθήματα τα οποία κατ  την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν 

στην περιοχή της Πληρο ορικής ή του χειρισμού Η Υ. Διευκρινίζεται ότι 

τίτλοι σπου ών ανώτερης αλλ  και κατώτερης από την κατηγορία για την 
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οποία υποβ λλει αίτηση ο υποψή ιος, ε όσον πληρούν και τις λοιπές 

προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται  εκτοί,  ε ομένου ότι α ενός οι εν λόγω 

τρόποι από ει ης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, α ετέρου οι σχετικοί 

τίτλοι και βεβαιώσεις υποβ λλονται για την από ει η της γνώσης Η Υ και όχι για 

τη  ιεκ ίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης. 

4. Γίνονται επίσης  εκτ , πιστοποιητικ  γνώσης πληρο ορικής ή χειρισμού Η Υ 

που χορηγούνται από  ορείς της αλλο απής, υπό την προϋπόθεση ότι 

συνο εύονται από σχετική από αση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της 

αντιστοίχισης τους. 

 

  θε  λλο ανα υόμενο πρόβλημα κατ  τη  ια ικασία της α ιολόγησης επιλύεται από 

την Επιτροπή με αιτιολογημένη από ασή της.  

 

 

 

Αγρίνιο,  3 Απριλίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 
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