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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  165-167  του  Ν.  3584/07  «Κύρωση  του  Κώδικα

Κατάστασης  ∆ηµοτικών  και  Κοινοτικών  Υπαλλήλων»  (ΦΕΚ  Α΄143),  όπως

ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ

Α΄208).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση

ανεξάρτητης  αρχής  για  την  επιλογή  προσωπικού  και  ρύθµιση  θεµάτων

διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28).

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.4250/26-3-2014  «∆ιοικητικές

Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νοµικών  Προσώπων  και

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992

(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΥΕΚ Α΄ 74).

5. Τις διατάξεις του ισχύοντος ΟΕΥ του ∆ήµου Θέρµης (ΦΕΚ 2544/Β/7-11-2011

όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  28  όπου  έχουν

προβλεφθεί δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής.

6. Την  µε  αριθ.  109/2017  (Α∆Α:  6Η2ΕΩΡΣ-Υ4Κ)  απόφαση  του  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη δύο (2)

δικηγόρων και συγκεκριµένα έναν (1) δικηγόρο «παρ’ Εφέταις» και έναν (1)

δικηγόρο «παρ’ Αρείω Πάγω» µε σχέση έµµισθης εντολής.

7. Την  αριθ.  ∆ΙΠΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ.113/19059/9-8-2017  εγκριτική  απόφαση  της

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισµών

και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα» µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο

(2) δικηγόρων µε έµµισθη εντολή στο ∆ήµο Θέρµης .

8. Το  γεγονός  ότι  έχει  προβλεφθεί  σχετική  πίστωση  στον  προϋπολογισµό  του

∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 στους Κ.Α. 00.6031.02 και 00.6053.03, για τη

δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του δικηγόρου και θα εγγραφούν

ανάλογες πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών. 

9. Τις αυξηµένες ανάγκες για νοµική υποστήριξη των αιρετών οργάνων και των

υπηρεσιών του ∆ήµου.



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων και συγκεκριµένα ενός (1) δικηγόρου παρ’

Εφέταις και ενός δικηγόρου (1) παρ’ Αρείω Πάγω, στο ∆ήµο Θέρµης µε σχέση

έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις

ισχύουσες διατάξεις.

1. Οι  δικηγόροι  που  θα  προσληφθούν  θα  καταλάβουν  κενές  οργανικές  θέσεις

κατηγορίας  ειδικών  θέσεων.  Αντικείµενο  της  απασχόλησης  των  ανωτέρω

δικηγόρων θα είναι η νοµική υποστήριξη του ∆ήµου Θέρµης και ενδεικτικά:

i. Η παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα

διοίκησης  του  ∆ήµου  (∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  Επιτροπές,  ∆ήµαρχος  κλπ)

διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του ∆ήµου.

ii. Η  παροχή  νοµικών  συµβουλών  και  κατευθύνσεων  προς  τις  επί  µέρους

υπηρεσίες  του  ∆ήµου,  καθώς  και  στα  ιδρύµατα  και  στα  άλλα  νοµικά

πρόσωπα του ∆ήµου,  για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους.

iii. Η επεξεργασία και η γνωµοδότηση για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που

αφορούν το ∆ήµο.

iv. Η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος όλων των συµβάσεων που συνάπτει ο

∆ήµος µε τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του ∆ήµου για την ανάθεση

έργων , προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

v. Η εκπροσώπηση  του  ∆ήµου  σε  νοµικές  υποθέσεις  εντός  και  εκτός  των

∆ικαστηρίων  και  των  ∆ιοικητικών  Αρχών,  για  την  προάσπιση  των

συµφερόντων του ∆ήµου.

vi. Η παρακολούθηση της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογίας και η τήρηση

και επικαιροποίηση αρχείου µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις

που ενδιαφέρουν το ∆ήµο.

vii. Η νοµική υποστήριξη των υπαλλήλων του ∆ήµου ενώπιον των δικαστηρίων

ή των δικαστικών αρχών όταν αυτοί διώκονται ποινικών για αδικήµατα που

τους αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

viii.Η  τήρηση  του  αναγκαίου  αρχείου  εγγράφων  και  πληροφοριών  για  τις

ανάγκες  της  Νοµικής  Υπηρεσίας  καθώς  και  η  παραλαβή  εξωδίκων  και

δικογράφων που κοινοποιούνται στο ∆ήµο Θέρµης.

ix. Ο χειρισµός και  η διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξώδικων εγγράφων που

απευθύνουν τρίτοι προς το ∆ήµο και έχουν νοµική σηµασία.

x. Η παρακολούθηση  των  εκκρεµών  δικαστικών  υποθέσεων  και  η  εποπτεία

τήρησης ακριβούς ηµερολογίου δικασίµων και η ενηµέρωση ειδικών δελτίων

ή  καταστάσεων  για  τις  προβλέψεις  των  χειριστών  δικηγόρων  και  τα

δικαστικά αποτελέσµατα, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή.

xi. Η διενέργεια ερευνών αν απαιτείται για την διεκπεραίωση υποθέσεων του

δήµου  σε  δικαστικές  αρχές,  υποθηκοφυλακεία  και  άλλες  διοικητικές

υπηρεσίες

Επίσης  είναι  υποχρεωµένοι  να  παρίστανται  στις  συνεδριάσεις  των  συλλογικών

οργάνων  του  ∆ήµου  για  την  παροχή  νοµικών  συµβουλών,  εφόσον  αυτό  κριθεί

απαραίτητο από τη δηµοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αµοιβή.

2. Οι  δικηγόροι  υποχρεούνται  να  παρέχουν  τις  ανωτέρω  υπηρεσίες  σε  δηµοτικό

κατάστηµα, σε χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές



συνθήκες,  εφόσον  δεν  παρίσταται  ανάγκη  παράστασης  ενώπιον  δικαστικών  ή

διοικητικών αρχών.

3. Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται µε την ισχύουσα

νοµοθεσία  και  συγκεκριµένα  τις  διατάξεις  αρ.  9  παρ.  10  Ν.4354/2015.  Οι

δικηγόροι  ασφαλίζεται  στον  οικείο  ασφαλιστικό  τους  φορέα,  σύµφωνα  µε  την

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

4. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής για µία εκ

των δύο θέσεων που προκηρύσσονται και να αναφέρει ρητώς στην αίτησή του για

ποια θέση υποβάλλει την αίτηση.

Απαραίτητα  δικαιολογητικά συµµετοχής.

Οι ενδιαφερόµενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει :

i. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υπό τον όρο ότι γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. 

ii. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων πρέπει να

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νοµίµως

απαλλαγεί από αυτές.

iii. Όλοι οι  υποψήφιοι πρέπει  να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα

που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

iv. Να µην υπάρχουν κωλύµατα διορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.

3584/2007.

v. Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω (αντίστοιχα για κάθε

µία θέση) και  µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

vi. Να  είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Νοµικού  Τµήµατος  Νοµικής  Σχολής  Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην Ελλάδα ή ισότιµου και αντίστοιχου πτυχίου

άλλης  χώρας,  εφόσον  αυτό  έχει  αναγνωριστεί  σύµφωνα  µε  τις  νόµιµες

διαδικασίες.

vii. Να  έχουν  επαγγελµατική  εµπειρία,  δικαστηριακή  και  συµβουλευτική,  σε

ζητήµατα που αφορούν εξειδικευµένα σε Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.∆.∆.  αυτών,  η

οποία  να  αποδεικνύεται  από  σχετικές  βεβαιώσεις  φορέων  της  τοπικής

αυτοδιοίκησης  ή  δικαστικές  αποφάσεις  ή  δικόγραφα,  υποµνήµατα  και

γνωµοδοτήσεις.  O ελάχιστος χρόνος επαγγελµατικής εµπειρίας καθορίζεται

στα πέντε (5) τουλάχιστον έτη για τη θέση του δικηγόρου παρ’ Εφέταις και

δέκα (10) τουλάχιστον έτη για τη θέση του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

viii. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη,

µαζί µε τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η

γενικότερη  επιστηµονική  του  κατάρτιση  και  επαγγελµατική  του  πείρα,  η

γνώση ξένων γλωσσών και θα συνεκτιµηθεί επίσης η προοπτική εξέλιξής

του.



Τρόπος µοριοδότησης.

Τα κριτήρια µοριοδότησης των υποψηφίων καθορίζονται ως εξής:

α/α Κριτήριο Μοριοδότηση

1 Κατοχή τίτλου σπουδών από Τµήµα 

Νοµικής Σχολής της χώρας ή 

αναγνωρισµένο πτυχίο ισότιµης σχολής 

της αλλοδαπής.

Μόρια όσα ακριβώς ο ακέραιος και 

ο δεκαδικός αριθµός (δύο δεκαδικά) 

που αποτελούν τον βαθµό του 

πτυχίου 

2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

(Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης ή 

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα) σε αντικείµενο της

νοµικής επιστήµης ή σε αντικείµενο 

δηµόσιας διοίκησης.

Μόρια δύο (2) για κάθε τίτλο 

σπουδών µε όριο τους δύο (2) 

µεταπτυχιακούς τίτλους

3 Επαγγελµατική εµπειρία

1. Έτη ιδιότητας δικηγόρου παρ’ 

Εφέταις ή παρ’  Αρείω Πάγο (για 

κάθε θέση αντίστοιχα).

2. ∆ικαστική εκπροσώπηση ή 

εκπροσώπηση ενώπιον 

διοικητικών επιτροπών και 

αρχών ,  Ο.Τ.Α. ή νοµικών 

προσώπων αυτών, σε είκοσι (20) 

τουλάχιστον υποθέσεις µε κατ’ 

αποκοπή αµοιβή.

3. Παροχή είκοσι (20) τουλάχιστον 

εγγράφων νοµικών συµβουλών ή/

και γνωµοδοτήσεων σε Ο.Τ.Α ή σε

νοµικά πρόσωπα αυτών µετά από 

σχετική ανάθεση και κατ’ αποκοπή

αµοιβή.

1. Ένα µόριο (1) για κάθε δύο έτη.

2. Μόρια τέσσερα (4) ανά είκοσι 

(20) υποθέσεις.

3. Μόρια τρία  (3) ανά είκοσι (20) 

νοµικές συµβουλές ή/και 

γνωµοδοτήσεις 

4 Γνώση Ξένης Γλώσσας 

(επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Μόρια δύο (2) για κάθε ξένη 

γλώσσα µε όριο τις δύο (2) γλώσσες

5 Οικογενειακή κατάσταση

1. Ανήλικα τέκνα

2. Μονογονεϊκή οικογένεια*

*Τα µόρια µονογονεϊκής οικογένειας και 

του αριθµού των ανήλικων τέκνων 

συναθροίζονται

1. Μόριο ένα (1) για κάθε τέκνο

2. Μόρια δύο (2)

6 Προσωπικότητα και προοπτική 

υπηρεσιακής και νοµικής εξέλιξης 

(συνέντευξη  ενώπιον της επιτροπής)

Έως δέκα (10) µόρια 



5. Για  το  κριτήριο  6  τα  µέλη  της  επιτροπής  βαθµολογούν  τον  κάθε  υποψήφιο

χωριστά.  Η  βαθµολογία  των  υποψηφίων  βγαίνει  από  το  µέσο  όρο  της

βαθµολογίας των µελών της επιτροπής. 

6. Στο τέλος  επιλέγεται  ο/η υποψήφιος/α που έχει  συγκεντρώσει  την υψηλότερη

βαθµολογία.

Υποβολή ∆ικαιολογητικών.

Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών

προσόντων  είναι  ο  χρόνος  λήξης  της  προθεσµίας  για  την  υποβολή  των

αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν µε συστηµένη

επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο ∆ήµο Θέρµης, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών

Υπηρεσιών,  Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού,  ∆ηµοκρατίας 1,  57001 Θέρµη,

(υπόψη κας Βασιλικής Καραµούτσιου), τηλ. 2313 300 747 κατά τις εργάσιµες

ηµέρες και από ώρα 09.00 έως 14.00, σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα

(30)  ηµερολογιακών  ηµερών,  που  αρχίζει  την  εποµένη  από  την  τελευταία

δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο Θεσσαλονίκης

και συγκεκριµένα  από την 10η  Μαΐου 2018 έως και 8 Ιουνίου 2018,  τα

ακόλουθα :

I. Αίτηση.

II. Ευκρινές  φωτοαντίγραφο  των  δύο  (2)  όψεων  του  δελτίου

αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία

να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή

βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου

(δηλ.  αυτές  στις  οποίες  αναφέρονται  ο  αριθµός  και  τα  στοιχεία

ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις

κρίσιµες  σελίδες  του  ατοµικού  βιβλιαρίου  υγείας  όλων  των

ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η

ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το πιστοποιητικό

γέννησης.  Εάν  από  την  αίτηση  συµµετοχής  ή  τα  λοιπά

δικαιολογητικά,  που  έχει  υποβάλει  ο  υποψήφιος,  προκύπτουν  ο

αριθµός  της  ταυτότητάς  του  και  η  χρονολογία  γέννησής  του,  η

έλλειψη  υποβολής  της  αστυνοµικής  ταυτότητας  και  µόνο,  δεν

συνιστά λόγο αποκλεισµού από τη διαγωνιστική διαδικασία (αριθ.

1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).

III. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής

και επαγγελµατικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται

αναλυτικά η εµπειρία του στα γνωστικά αντικείµενα του δηµοσίου

δικαίου  και  ειδικότερα  στο  χειρισµό  υποθέσεων  της  τοπικής

αυτοδιοίκησης.

IV. Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  οικείου  δήµου  ή

κοινότητας στα δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι ή βεβαίωση

οικογενειακής  κατάστασης που  χορηγείται  από  τα ΚΕΠ µέσω του

Ολοκληρωµένου  Πληροφοριακού  Συστήµατος  Εθνικού

∆ηµοτολογίου  [(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ  7228/2014  (ΦΕΚ  457/τ.Β΄/25-2-



2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο µηνών από την

ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων).

Επισήµανση :  Aνήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συµπληρώσει

το  18ο έτος  της  ηλικίας  του  µέχρι  και  την  τελευταία  ηµέρα  της

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την απόδειξη της µονογονεϊκής ιδιότητας: 

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ∆ήµου ή βεβαίωση

οικογενειακής κατάστασης  που χορηγείται  από  τα  ΚΕΠ µέσω του

Ολοκληρωµένου  Πληροφοριακού  Συστήµατος  Εθνικού

∆ηµοτολογίου  [(ΟΠΣΕ∆)-ΚΥΑ  7228/2014  (ΦΕΚ  457/τ  Β΄/25-2-

2014)]  ή  αρµόδιας  αλλοδαπής  αρχής,  πρόσφατης  έκδοσης  (όχι

παλαιότερης  των  δύο  µηνών  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  της

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ότι

έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και 25

ετών, και

Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  ασκεί  εν  τοις  πράγµασι  και  κατ’

αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων

τέκνων. Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25

ετών,  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  ασκούσε  εν  τοις  πράγµασι  και  κατ’

αποκλειστικότητα  τη  γονική  µέριµνα  αυτού  για  ορισµένο  χρονικό

διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.

Επισήµανση:  Γονέας  µονογονεϊκής  οικογένειας  νοείται  ο  γονέας

εκείνος  ο  οποίος,  κατά  την  ηµεροµηνία  υποβολής  της  αίτησης

πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή µετά

από  σχετική  ανάθεση  τη  γονική  µέριµνα  ενός  ή  περισσότερων

ανήλικων τέκνων. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από το γονέα και µετά

την ενηλικίωση των τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους

της ηλικίας τους (άρθρο 29παρ. 6 ν.3838/2010).

V. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3584/07 και του Κώδικα ∆ικηγόρων.

VI. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για καµία

αξιόποινη πράξη, ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχει καταδικαστεί για

τις έξης αξιόποινες πράξεις...( ΦΕΚ 561/Β/5-5-2006).

VII. Βεβαίωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από την οποία

να  προκύπτει  η  ιδιότητα  του  υποψηφίου  ως  δικηγόρου  στο

∆ικηγορικό  Σύλλογο  Θεσσαλονίκης  παρ’  Εφέταις  ή  παρ’Αρείω

Πάγω.

VIII. Πιστοποιητικό  του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  από  την

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά

και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση.

IX. Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  ο  υποψήφιος  δεν  είναι  έµµισθος  κατά  την

έννοια  του  άρθρου  42  του  Ν.4194/2013  «Κώδικας  ∆ικηγόρων»  .

Ενδιαφερόµενοι  δικηγόροι  που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση κατά

την  έννοια  των  σχετικών  διατάξεων  του  Ν.4194/2013  «Κώδικας

∆ικηγόρων» µπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία

να  δηλώνουν  ότι  εφόσον  προσληφθούν  στο  ∆ήµο  Θέρµης,  θα

παραιτηθούν από την άλλη έµµισθη θέση. Στην περίπτωση δε αυτή



δεν  µπορούν  να  αναλάβουν  υπηρεσία  αν  δεν  προσκοµίσουν

βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι

παραιτήθηκαν  από  την  έµµισθη  θέση  τους  ή  έπαψαν  να

αναλαµβάνουν υποθέσεις ή να λαµβάνουν περιοδική αµοιβή.

X. Τα δικαιολογητικά µε  τα  οποία  αποδεικνύονται  τα  προσόντα  ή  οι

ιδιότητες  που επικαλείται  ο υποψήφιος  µε την αίτηση συµµετοχής

του. Όσο αναφορά στον  υπολογισµό των µορίων για την υπό α/α

(3)   «επαγγελµατική  εµπειρία»  η  δικαστική  εκπροσώπηση   ή  η

εκπροσώπησή   τους  σε   διοικητική   αρχή   ή   επιτροπή,  θα

αποδεικνύεται από  την  απόφαση ανάθεσης του  αρµοδίου  οργάνου

του   ΟΤΑ  ή   του  νοµικού   προσώπου  και   από  τη   δικαστική

απόφαση ή  την  απόφαση  της διοικητικής αρχής  ή επιτροπής. Εάν

δεν  έχει   εκδοθεί  απόφαση  µέχρι  το   χρόνο  υποβολής   των

δικαιολογητικών,  προς   απόδειξη  της   επαγγελµατικής  εµπειρίας

αντί   απόφασης   θα   προσκοµίζεται  το   κείµενο  των  προτάσεων,

απόψεων, υποµνήµατος ή  σηµειώµατος που  συνέταξε ο  δικηγόρος .

Η παροχή γνωµοδοτήσεων  και  των εγγράφων νοµικών συµβουλών

θα  αποδεικνύεται   από   την   απόφαση  ανάθεσης  του   αρµοδίου

οργάνου  του  ΟΤΑ  ή  του νοµικού  προσώπου και  το  κείµενο των

γνωµοδοτήσεων  ή  των  εγγράφων  νοµικών  συµβουλών. Εάν  οι

υποψήφιοι  δεν  προσκοµίσουν,  τα  απαιτούµενα,  κατά  περίπτωση,

δικαιολογητικά, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες

που δηλώνουν µε την αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία. 

XI. Ειδικότερα υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών και

ξένης γλώσσας. Αν ο βασικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην

αλλοδαπή, απαιτείται µόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το

∆ΙΚΑΤΣΑ 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  και  σε

περίπτωση  που  από  την  πράξη  αναγνώρισης  δεν  προκύπτει  το

γνωστικό  αντικείµενο,  απαιτείται  βεβαίωση  από  το  Πανεπιστήµιο

που  χορήγησε  τον  τίτλο,  η  οποία  να  καθορίζει  το  γνωστικό

αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της. 

XII. Στις  περιπτώσεις  που  η  ισοτιµία  ή  ισοτιµία  και  αντιστοιχία  του

πτυχίου  αλλοδαπής  αναγνωρίζεται  µόνον  εφόσον  ο  κάτοχος  του

πτυχίου  είναι  και  κάτοχος  µεταπτυχιακού  διπλώµατος  δεν

αναγνωρίζεται  ισοτιµία  του  µεταπτυχιακού  διπλώµατος,  και

εποµένως δεν  λογίζεται  ως  µεταπτυχιακός  τίτλος.  Στην περίπτωση

που  ο  µεταπτυχιακός  τίτλος  συµπληρώνει  ή  ενσωµατώνεται  στο

βασικό, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. 

XIII. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα  οποία αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα

όσα ορίζονται στο ειδικό παράρτηµα γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ. Οι

υποψήφιοι  µπορούν  να  ανατρέξουν  στο  σχετικό Παράρτηµα µε

σήµανση  έκδοσης  “  14-3-2018 ”,  µέσω του  δικτυακού  τόπου  του

ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής

που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης

δηλαδή: Κεντρική σελίδα �Πολίτες � Έντυπα � ∆ιαδικασίες.



Προσκόµιση Τίτλων, Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων

 Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής 

i. Τίτλοι,  πιστοποιητικά και  βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής,  που  απαιτούνται

από την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσηµη

µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ii. Η επίσηµη µετάφρασή τους  γίνεται  από  αρµόδια  κατά νόµο αρχή του

Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας

στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει

του  ν.148/26-12-1913/1-2-1914.  Ειδικώς  όµως  µετά  τον  νέο  «Κώδικα

∆ικηγόρων»  (άρθρο  36  ν.4194/2013/ΦΕΚ  208/27.09.2013/τ.  Α’),

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.

iii. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά

αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

iv. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τίτλοι σπουδών της ηµεδαπής 

i. ∆ηµόσια  έγγραφα  ηµεδαπής,  δηλαδή  έγγραφα που  έχουν  εκδοθεί  από

υπηρεσίες και  φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

(π.χ.  τίτλοι  σπουδών  –  άδειες  –  πιστοποιητικά  –  βεβαιώσεις  κ.λπ.),

υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε  ευκρινή

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων

τους.

ii. Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής,  δηλαδή έγγραφα που  δεν  εκδίδονται  από

υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

(όπως  χειρόγραφες  αποδείξεις  παροχής  υπηρεσιών  από  1-1-2014  και

αποδείξεις  παροχής  υπηρεσιών  µηχανογραφικής  έκδοσης  µε  χρήση

φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού από 1-1-2015,  ECDL και άλλα

πιστοποιητικά  απόδειξης  γνώσης  χειρισµού  Η/Υ  που  εκδίδονται  από

ιδιωτικούς φορείς πιστοποιηµένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παλαιότερα

τον Ο.Ε.Ε.Κ., Πιστοποιητικά Α.Σ.Π.Ε. κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται

υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων

φέρουν  θεώρηση  από  υπηρεσίες  και  φορείς  του  δηµόσιου  και  του

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει

τη θεώρηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση

που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).



Επισήµανση: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για

την  εξυπηρέτηση  των πολιτών στο  σύνολο  των  συναλλαγών  τους  µε  το

δηµόσιο έχει  καταργηθεί  η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων

χωρίς τούτο να σηµαίνει  απαγόρευση χρήσης -  προσκόµισης αυτών από

τους υποψηφίους.

Η συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη

αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Η επιλογή θα γίνει από Πενταµελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του

δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από:

i. Έναν ή µία δικαστικό πληρεξούσιο Α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

ή  τον  νόµιµο  αναπληρωτή  του,  ως  Πρόεδρο,  που  ορίζει  ο  Πρόεδρος  του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

ii. Τρεις (3) ∆ικηγόρους, από τους οποίους ο ένας µε δεκαπενταετή τουλάχιστον

ευδόκιµη  δικηγορική  υπηρεσία,  οι  οποίοι  ορίζονται  από  το  ∆ιοικητικό

Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

iii. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Θέρµης µε τον αναπληρωτή του.

Καθήκοντα γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης που

έχει οριστεί µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Ο δικαστικός πληρεξούσιος Α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ο νόµιµος

αναπληρωτής  του  θα  συγκαλέσει  την  επιτροπή  µέσα  σε  πέντε  ηµέρες  από  την

κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή µε απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και

χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την διαδικασία της επιλογής και µπορεί

κατά την κρίση της να ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση

της προκήρυξης µε δαπάνη του ∆ήµου Θέρµης. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις

και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατοµική συνέντευξη.

Μέσα σε  ένα  µήνα  το  πολύ  από  την  τελευταία  ατοµική  συνέντευξη  θα  εκδώσει

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

Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το ∆ήµο Θέρµης και ισχύει µόνο για την κατάληψη

των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ο ∆ήµος Θέρµης οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη

δηµοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσειςτους/τις επιτυχόντες/ούσες

και  να  γνωστοποιήσει  στο  ∆ικηγορικό  Σύλλογο  Θεσσαλονίκης  την  ανάληψη

υπηρεσίας.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον κόµβο «∆ιαύγεια», στην ιστοσελίδα του

∆ήµου  Θέρµης,  στον  πίνακα ανακοινώσεων  του  δηµοτικού  καταστήµατος  και  να

δηµοσιευτεί  µε  πρόσκληση  για  την  υποβολή  υποψηφιοτήτων  σε  µία  ηµερήσια

εφηµερίδα των Θεσσαλονίκης.

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί :

i. Στον/στην δικαστικό πληρεξούσιο Α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

που ορίστηκε Πρόεδρος

ii. Στον  Πρόεδρο  του  ∆ικηγορικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης,  προκειµένου  να

επιµεληθούν ο δικαστικός πληρεξούσιος Α΄ και ο Πρόεδρος του ∆.Σ.Θ. για

την  τοιχοκόλληση  της  προκήρυξης  στο  κατάστηµα  του  Πρωτοδικείου

Θεσσαλονίκης και του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.



Μαζί µε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Θέρµης που

θα µετέχει στην Επιτροπή Επιλογής.

O  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Γραµµατέας

∆ρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Τίτλο  σπουδών  Πανεπιστηµιακής  εκπαίδευσης στον  οποίο  να  αναγράφεται  ο

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

εκφράζεται  µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό (είτε  πρόκειται  για

ακέραιο  αριθµό  που  προέκυψε  από  στρογγυλοποίηση  είτε  πρόκειται  για  αµιγώς

ακέραιο αριθµό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή

αριθµητικό  βαθµό,  µε  δύο  δεκαδικά  ψηφία.  Στις  περιπτώσεις  τίτλων  σπουδών

τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης  Α.Ε.Ι.   που  ο  βαθµός  προκύπτει  µόνο  από  αξιολογικό

χαρακτηρισµό  (κλίµακες  «ΑΡΙΣΤΑ»,  «ΛΙΑΝ  ΚΑΛΩΣ»  ή  «ΚΑΛΩΣ»),  εάν  ο

υποψήφιος  δεν  προσκοµίσει  βεβαίωση  για  τον  ακριβή  αριθµητικό  βαθµό,  θα

λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθµολογία που αντιστοιχεί σε κάθε µία αξιολογική

κλίµακα, π.χ.  «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για

«ΚΑΛΩΣ».  Σε  περίπτωση  που  ο  βαθµός  δεν  προκύπτει  ούτε  από  αξιολογικό

χαρακτηρισµό,  θα  λαµβάνεται  υπόψη  το  ελάχιστο  της  βαθµολογικής  κλίµακας

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».  

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών

Για  τίτλους  Πανεπιστηµιακής  Εκπαίδευσης:  όπου  στην  ανακοίνωση  [βλ.  Τίτλος

σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα] ορίζεται ως

απαιτούµενο προσόν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής

«αντίστοιχης  ειδικότητας  ή  ταυτόσηµο  κατά  περιεχόµενο  ειδικότητας»  µε  το

ζητούµενο  από την  ανακοίνωση,  οι  υποψήφιοι  οι  οποίοι  δεν διαθέτουν τίτλο  που

αναφέρεται ρητά (µε την ονοµασία του) στην ανακοίνωση, καλύπτεται δε από τους

παραπάνω  όρους  (αντιστοιχία  ή  ταυτοσηµία),  υποχρεούνται  να  προσκοµίσουν

συγχρόνως  βεβαίωση  του  αρµοδίου  οργάνου  του  Α.Ε.Ι.  ή  Ελληνικού  Ανοικτού

Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι.,

στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι

ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό

αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση που δεν

προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή, ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: 

Για τίτλους   ΠανεπιστηµιακήςΕκπαίδευσης  :

Πράξη  αναγνώρισης  από  το  ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.  ή  τοΙ.Τ.Ε. αντίστοιχα,  για  την

ισοτιµία,  αντιστοιχία  του  τίτλου  και  αντιστοιχία  της  βαθµολογικής  κλίµακας

αυτού  µε  τη  βαθµολογική  κλίµακα  των  ηµεδαπών  τίτλων  ήπιστοποιητικό

αναγνώρισης  από  τον  ∆ιεπιστηµονικό  Οργανισµό  Αναγνώρισης  Τίτλων

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.Σε περίπτωση που από την πράξη ή

το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται

βεβαίωση  από  το  Εκπαιδευτικό  Ίδρυµα  που  χορήγησε  τον  τίτλο,  η  οποία  να

καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.

Στην  περίπτωση  που  από  την  ανακοίνωση  ζητούνται  όλα  τα  πτυχία

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που εκδίδει  το εκπαιδευτικό σύστηµα της

ηµεδαπής,  απαιτείται Πράξη  αναγνώρισης  από  το∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή  το  Ι.Τ.Ε.

αντίστοιχα,  για την ισοτιµία του τίτλου και  την αντιστοιχία της βαθµολογικής



κλίµακας  αυτού  µε  τη  βαθµολογική  κλίµακα  των  ηµεδαπών  τίτλων  ή

πιστοποιητικό  αναγνώρισηςαπό  τον  ∆ιεπιστηµονικό  Οργανισµό  Αναγνώρισης

Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  περί ισοτιµίας καθώς

και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα

των ηµεδαπών τίτλων.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την

πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004)

και αναφέρονται στο Π.∆. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα

οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και

αντιστοιχία.

Εξαιρούνται από  την  υποχρέωση  προσκόµισης  πράξης  αναγνώρισης  για  την

ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις

αναγνώρισης  επαγγελµατικών  προσόντων  ή  επαγγελµατικής  ισοδυναµίας

τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

•••• Το  Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του

άρθρου 55 του Π.∆. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

7ης Σεπτεµβρίου  2005,  σχετικά  µε  την  αναγνώριση  των  επαγγελµατικών

προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή

•••• ΤοΣυµβούλιο  Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του

άρθρου  55  του  Π.∆.  38/2010  για  την  αναγνώριση  της  επαγγελµατικής

ισοδυναµίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του Π.∆. 38/2010, όπως ισχύει κάθε

φορά ή

•••• το  Συµβούλιο  Επαγγελµατικής  Αναγνώρισης  Τίτλων  Εκπαίδευσης  και

Κατάρτισης  (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του  άρθρου  14  του  Π.∆.  231/1998  «∆εύτερο

γενικό  σύστηµα  αναγνώρισης  της  επαγγελµατικής  εκπαίδευσης,  το  οποίο

συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του

Συµβουλίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  94/38/ΕΚ  και  95/43/ΕΚ  της

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

•••• τοΣυµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.),εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούµενοι

βάσει  της  Ανακοίνωσης  τίτλοι  σπουδών  εµπίπτουν  στα  νοµοθετικώς

ρυθµιζόµενα  επαγγέλµατα,  αρµοδιότητας  του    (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.),  σύµφωνα  µε

τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆. 165/2000, [«Προσαρµογή της

Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων

τριτοβάθµιας  εκπαίδευσης  που  πιστοποιούν  επαγγελµατική  εκπαίδευση

ελάχιστης  διάρκειας  τριών  ετών,  σύµφωνα  µε  την  οδηγία  89/48/ΕΟΚ του

Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν

αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε

επίσηµη µετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούµενων πράξεων ή

πιστοποιητικών  ή  αποφάσεων ή  βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων  που

ορίζονται ανωτέρω. 

Στην  περίπτωση  αυτή  οι  υποψήφιοι  προσκοµίσουν  µεταπτυχιακό  ή

διδακτορικό  δίπλωµα  (συνοδευόµενο  από  βεβαίωση  του  οικείου

εκπαιδευτικού ιδρύµατος που να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού,

µόνο εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκοµιζόµενο τίτλο). 


