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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     Κέρκυρα 18/6/2021 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Πενταμελής Επιτροπή άρθρου 43, του Ν.4194/2013 για την επιλογή Δικηγόρου 

με σχέση έμμισθης εντολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ ΤΟΥ Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

 

Αριθμός Πρακτικού 10/2021 

 

Της πενταμελούς Επιτροπής πρόσληψης ενός Δικηγόρου με σχέση έμμισθης 

εντολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας από τα υπ’ αρ.1/18-1-

2021, 2/22-1-2021, 3/28-1-2021, 4/25-2-2021, 5/19-3-2021, 6/14-4-2021, 7/26-4-2021, 

8/31-5-2021, 9/18-6-2021 Πρακτικά . 

 Στην Κέρκυρα σήμερα την 18-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα  

γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή του άρθ.43, 

του Ν.4194/2013 για την πλήρωση με επιλογή ενός Δικηγόρου με σχέση έμμισθης 

εντολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, όπως ορίζεται στην υπ’ 

αρ. 2202/28-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΑΠ469ΗΛΙ-0ΚΞ) Προκήρυξη του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την με αρ.84 Πράξη Προέδρου 

του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, προκειμένου, μετά την εξέταση των αιτήσεων που 

υπέβαλαν οι υποψήφιοι με τα συνημμένα στον φάκελο  ενός εκάστου εξ αυτών 

δικαιολογητικά (βιογραφικό σημείωμα , τίτλους σπουδών (πτυχία και μεταπτυχιακά) 

,βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, πτυχία ξένων γλωσσών, καταστάσεων τριπλοτύπων 

παραστάσεων, δικόγραφα και αποφάσεις για παραστάσεις για εξειδίκευση και 

επάρκεια κλπ) και την ολοκλήρωση των ατομικών συνεντεύξεων να προβεί στην 

τελική βαθμολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων , σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε 

όλα τα προηγούμενα πρακτικά της Επιτροπής, στη συγκριτική αξιολόγησή τους και 

στην τελική επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου  για την κάλυψη της 

προκηρυχθείασας θέσης. 

Στην συνεδρίαση αυτή προσήλθαν όλα τα μέλη της Επιτροπής , ήτοι:                           

1)Ευγενία Τσιλιμπάρη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ, 2)Γεώργιος Χονδρογιάννης, Πρόεδρος του 
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Επιμελητηρίου Κέρκυρας, 3)Ελισσάβετ Δελλάρτα, Δικηγόρος Κέρκυρας, 

4)Αικατερίνη-Σπυριδούλα Ζορμπά, Δικηγόρος Κέρκυρας 5) Γεώργιος Λάμπρος, 

Δικηγόρος, όπως αυτοί έχουν διοριστεί κατά τα αναφερόμενα στο υπ’αρ.1 Πρακτικό 

Καθήκοντα Γραμματέως εκτελεί η Προϊσταμένη Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας, Μαρία Γαστεράτου. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Επιτροπή  

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΗΣ 

Α)τις διατάξεις του άρθ. 43, παρ.2, του ν.4194/2013, Κώδικας Δικηγόρων, σύμφωνα 

με το οποίο : 

2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται 

κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω 

ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής 

υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα. Ειδικότερα για τους εμμίσθους 

δικηγόρους: 

α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου, 

τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής και 

υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα μέλη των δικηγορικών 

συλλόγων. Η προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ούτε μεγαλύτερη από 60 ημέρες από την 

τελευταία δημοσίευσή της. 

β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του 

δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: αα) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, ββ) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον 

ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γγ) έναν 

εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της 

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

αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος του νομικού προσώπου. 

γ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του 

ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο 

του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο επιμελείται 

την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία 

των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης, η προκήρυξη δημοσιεύεται με 

πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον εφημερίδα, που 

εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίμηση ημερήσια. 

Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου 

που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συγκαλεί την 

επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με 

απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη 
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διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές 

δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου 

νομικού προσώπου. 

δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από: α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 

β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, γ) 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα 

και δ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του 

δράσης. 

ε) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών 

διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, 

μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, 

υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα 

παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να 

αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν 

να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

στ) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. 

ζ) Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και τους 

καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική 

συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 

η) Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του 

υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της 

απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και 

συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι 

ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Στην προκήρυξη 

προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα. 

θ) Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη 

θέσης που προκηρύχθηκε. Ο φορέας του Δημοσίου, που προκήρυξε τη θέση, οφείλει 

μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις 

τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη 

υπηρεσίας ή την έναρξη της συνεργασίας με αμοιβή για κάθε υπόθεση μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις 

του Κώδικα, που ρυθμίζουν τις μεταθέσεις των δικηγόρων. 

ι) Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος είναι 

άκυρες και συνεπάγονται την ποινική δίωξη των μελών του οργάνου, που ενέργησε την 

πρόσληψη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 259 Π.Κ., και την πειθαρχική δίωξη 

των εμπλεκόμενων δικηγόρων. 
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Β)Την υπ’αρ.πρωτ.2202/26-11-2020 Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, 

σύμφωνα με την οποία : 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις  με έμμισθη 

εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας .  

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας, 

 Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α ́/2017) «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις».  

2.Τις διατάξεις του Νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδύω στην 

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του άρθρου 87, με το οποίο 

συνιστώνται θέσεις δικηγόρου πλήρους απασχόλησης σε κάθε Επιμελητήριο όπου 

λειτουργεί Υπηρεσία ΓΕΜΗ.  

3.Τις διατάξεις του Νόμου 4194/13 «Νέος Κώδικας Δικηγόρων»  (ΦΕΚ 208/Α 

/27.09.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα των άρθρων 

42 και επόμ. αυτού. 

4.Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ.’ του αρ. 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 

(ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994) σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των 

κεφαλαίων Α ́, Β ́ και Γ ́, του ίδιου νόμου, οι παρέχοντες υπηρεσίες με έμμισθη εντολή.  

5.Τις διατάξεις του ΠΔ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001) «Καθορισμός των 

προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» και συγκεκριμένα των 

άρθρων 1 και 2,  ως και 27 και 28 αυτού.  

6.Την με αριθμό 38848-14/4/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 1608/Β/27-4-2020) «Σύσταση 

Οργανικών θέσεων επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης στις 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 87 του 

Νόμου 4635/2019 (Α/167).  

7.Την εγκύκλιο με αριθμό 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016  με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ του 

Αναπληρωτή Υφυπουργού Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).  

8.Την με  αριθμό Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚΑ,280), όπως 

ισχύει σήμερα μετά την παράτασή της με την ΠΥΣ 49/2019 (ΦΕΚ Α,123) και 

συγκεκριμένα το άρθρο 4, παρ. 1, εδάφ. ιβ’ , περί εξαίρεσης από την αναστολή των 
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διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κάθε προσώπου ειδικών κατηγοριών, εφόσον 

ο διορισμός επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου χωρίς να καταλείπεται στάδιο 

διακριτικής εκτίμησης στην αρμόδια διοικητική αρχή.   

9.Το υπ. αρ. 2085/9-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου, 

σύμφωνα με το οποίο η μηνιαία δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό από 

την ως άνω πρόσληψη, ανέρχεται στο ποσό των 1210,00 ευρώ και η ετήσια δαπάνη 

στο ποσό των 14520 ευρώ, πλέον  τυχόν επιδομάτων .  

10.Την υπ΄αρ 18/26/11/2020 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου  του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας .  

11.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, και ειδικότερα της Υπηρεσίας 

Γ.Ε.ΜΗ. αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της 

με κάλυψη της προβλεπόμενης θέσης επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) με 

έμμισθη εντολή. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Mία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη - δικηγόρου, πλήρους απασχόλησης, στο 

Επιμελητήριο Κέρκυρας , Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης 

εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 

4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις 

διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο 

ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται 

επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας  και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της 

λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες 

υπηρεσιακές ανάγκες.  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 Το αντικείμενο της απασχόλησης τoυ δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί 

θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

του Επιμελητηρίου, κατά την άσκηση του προληπτικού  ελέγχου νομιμότητας των 

αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο 

Γ.Ε.ΜΗ, η υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες (άρθρο 87 Νόμου 

4635/2019): 

 α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, 

εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4441/2016 

(Α` 227), 

 β. κάθε καταχώριση που αφορά στους υπόχρεους,  

 γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με 

ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των 

σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και 

τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις, 

 (ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με 

ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή/και διακριτικού 

τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 του παρόντος, 

μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ, 

 δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής 

κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95, 97 

και 98 του παρόντος νόμου, 
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 ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου, 

 στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων 

καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος.  

 

Β.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση θα πρέπει:  

1. Να είναι Έλληνες πολίτες, 

 2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Νόμος 4194/2013).  

3. Να είναι Δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις μέλος ενός Δικηγορικού Συλλόγου της 

χώρας κατά προτίμηση  μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας. 

 4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής σχολής της χώρας 

ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ της αλλοδαπής, 

νόμιμα αναγνωρισμένου ως και αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό 

δίκαιο) δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.  

5. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου 4, να έχουν 

αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση στο εμπορικό δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων 

ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών τους και μια τουλάχιστον 

δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο 

της απασχόλησής τους, κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 50/2001. 

 6. Τυχόν επιμελητηριακή εμπειρία με οποιαδήποτε μορφή θα συνεκτιμηθεί από 

την επιτροπή αξιολόγησης.  

7. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ Α ́39), όπως ισχύει.  

8. Γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.  

9. Ειδικότερα οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

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

να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.  

10.  Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν 

υπό επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.  

11. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 7 του Νόμου 3528/2007.  

12. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 1256/82 και του Κώδικα 

Δικηγόρων.  

13. Να διαθέτουν γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυρίως στη σύνταξη και 

επεξεργασία κειμένων. 

 Γ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  
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Για την επιλογή του υποψηφίου λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική του 

κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-

επάρκεια, η άριστη γνώση ξένης γλώσσας και η προσωπικότητά του. Η επιλογή θα 

γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα σε αυτόν. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί ως κλίμακα βαθμολογίας για τα 

ανωτέρω κριτήρια την κλίμακα μορίων 1-1000. Συνολική βαθμολογία του κάθε 

υποψηφίου είναι το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας κάθε κριτηρίου.  

Η μοριοδότηση των κριτηρίων ορίζεται ως εξής:  

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια, 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια, 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια, 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια, 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια, 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια. 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. 

Σύνολο 0-1.000 μόρια. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών 

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

υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που λαμβάνονται 

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

απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην παρούσα  

και στο παράρτημα. Ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης η Επιτροπή 

λαμβάνει υπόψη, επιπλέον των απαιτούμενων, προσκομισθέντες τίτλους ή βεβαιώσεις 

μεταπτυχιακών σπουδών, τυχόν εργασίες και άλλα επιστημονικά έγγραφα, και 

βαθμολογεί όλα αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ως προς 

τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, της επαγγελματικής 

πείρας και επάρκειας, η Επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, η οποία 

πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (έτη δικηγορίας με αφετηρία την 

ημερομηνία εγγραφής του/της δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δικαστικές 

αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις, από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του 

υποψηφίου, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φορέων περί πέρατος 

νομικών ενεργειών), βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες αν προέρχονται από 

δημόσιους φορείς θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα και να 

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

ενασχόληση του υποψηφίου με το περιγραφόμενο αντικείμενο απασχόλησης και αν 

αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, να φέρουν υπογραφή 

και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητα του και στοιχεία για την 

περίοδο κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του στη θέση αυτή. Η 

προσωπικότητα του υποψηφίου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη, στην οποία 
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αξιολογούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου όπως είναι ενδεικτικά η 

ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κλπ.   

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή νομίμως εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο  ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο κεντρικό 

κατάστημα του Επιμελητηρίου,  (οδός  Αριστοτέλους αρ. 2, τκ 49100, Κέρκυρα) σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της 

προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, έως 29/12/2020  και ώρα 14.00μμ αίτηση 

υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού από τη 

διαδικασία, δικαιολογητικά:  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή 

ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου στις 

οποίες αναγράφεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.  

2.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  

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

ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου ότι ο 

υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.  

4.Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν 

παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή σε άλλο νομικό 

πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό 

πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την 

έννοια των σχετικών διατάξεων του ν.4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων” ή που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο 

Επιμελητήριο Κέρκυρας  θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να 

αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από 

νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να 

αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν 

να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν αμοιβή.  

5.Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι οι 

άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  

6.Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις Η/Υ ειδικά στον τομέα 

σύνταξης και επεξεργασίας κειμένων.  

7.Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η 

εμπειρία του, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.  

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 αίτησή τους. Στην περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων, το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με 
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βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 

του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη 

διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε 

περίπτωση από ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 

“ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ”. Δικαιολογητικά που 

κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.2Β του αρ. 43 του ν. 4194/2013, η οποία θα αποτελείται από:  

-.Ένα μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ 

τάξεως ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ. 

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

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

Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ως μέλη. 

-. Έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου.  

-Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει ειδικά οριζόμενος προς 

τούτο, υπάλληλος του Επιμελητηρίου . 

2.Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής  θα συγκαλέσει την επιτροπή  μέσα σε 5 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 . 

2. Εντός μηνός από την τελευταία ατομική συνέντευξη, η Επιτροπή εκδίδει 

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

Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Επιμελητήριο και ισχύει μόνο για την κάλυψη της 

θέσης που προκηρύχθηκαν. Το Επιμελητήριο οφείλει να προσλάβει τον/την 

επιτυχόντα/ούσα εντός ενός μηνός από την δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής, 

γνωστοποιώντας στο Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας την ανάληψη υπηρεσίας σε 

προθεσμία (15) ημερών. 

3. Εντός (3) μηνών από τη δημοσίευση της πρόσληψης του επιτυχόντα, 

διενεργείται από το Επιμελητήριο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των 

δικαιολογητικών που έχει υποβάλλει ο επιτυχών και είναι απαραίτητα για την 

πρόσληψή του ή επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής.  

4.Η παρούσα απόφαση:  

Να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.  

Να τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Επιμελητηρίου στο κατάστημα του 

Πρωτοδικείου  και  στην ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και  

στο  Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας .  

Να δημοσιευθεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία 

ημερήσια εφημερίδα του τόπου της έδρας του Επιμελητηρίου.  
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Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, 

καθώς και στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 

Πληροφορίες  παρέχονται  από το Επιμελητήριο Κέρκυρας οδός Αριστοτέλους 2 

Κέρκυρα τηλ. 2661039813-14 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ. 

Κέρκυρα 26 /11/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ. 

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε 

ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 

(ΦΕΚ Α’ 74), ως εξής:  

Α. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ. Δημόσια 

έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 

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

πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 

τους.  

 Β. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται 

από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται 

από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες  και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα.  

Γ. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: Τίτλοι, 

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζονται πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται 

από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το 

Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα 

διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς, μετά τον νέο Κώδικα 

Δικηγόρων (άρθρο 36 του ν.4194/2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που 

γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος 

βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 

μετέφρασε. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η 

γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα 

γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις 

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

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

πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται, επίσης, υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
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φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. 

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο 

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

εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και 

βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά 

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

Σε περίπτωση που από τους προσκομιζόμενους τίτλους σπουδών δεν προκύπτει 

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

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το 

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

αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 

και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 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. 

Αν τούτο δεν είναι εφικτό, κάθε άλλο στοιχείο εκτιμάται ελευθέρως από την Επιτροπή. 

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ 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, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους ή 

άλλα έγγραφα. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη 

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

τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

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

ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ: . Η γνώση της αγγλικής γλώσσας 

αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του π.δ. 50/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ως εξής: 1) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του αρ. 1 

του ν.2740/1999 (Α ́ 186), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του 

ν.3149/2003 (Α ́141) ή 2) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων 

CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή, 3) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων 

φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι 

πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να 

διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

στο  αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην 

οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της 

χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω  φορείς 

σε τρίτους, οι οποίοι δεν 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. Ειδικότερα, για την απόδειξη της άριστης γνώσης 

της αγγλικής γλώσσας, γίνονται αποδεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας, τα πιστοποιητικά των φορέων που αναγράφονται στο άρθρο 28 του 

ΠΔ 50/2001. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν 

για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) 

Βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο 

εθνική αρχή ή (ii) Βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας 
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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. 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  άριστη γνώση της ξένης γλώσσας 

αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας 

ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,[17] (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 

ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,(iii) Με Απολυτήριο τίτλο 

ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, εφόσον έχει 

αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Ο υπό 

στοιχείο (iii) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον και από 

βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία 

χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω 

βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την 

έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. Σημείωση: α) Δεν 

απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια 

γλώσσα. β) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση 

ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας 

πρέπει  να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου 

εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές 

φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Τα παραπάνω ισχύουν και ως προς την γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με 

τις ρυθμίσεις του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001. Κάθε άλλο αναφυόμενο πρόβλημα κατά 

την διαδικασία της αξιολόγησης επιλύεται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 

 

Κέρκυρα 26/11/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

Γ)Την υπ’αρ.84/10-1-2020 Πράξη Προέδρου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας περί 

συγκρότησης σε σώμα της πενταμελούς Επιτροπής έμμισθου Δικηγόρου για την 

Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας , η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ 

αρ. 18/26-11-2020 προηγούμενης απόφασης του ΔΣ  του Επιμελητηρίου , του υπ’ αρ. 

πρωτ.163299/8-12-2020 εγγράφου του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του 

κράτους  και του υπ’ αρ. 3/7-1-2021 εγγράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας. 

 

Δ)τα υπ’ αρ. .1/18-1-2021, 2/22-1-2021, 3/28-1-2021, 4/25-2-2021, 5/19-3-2021, 6/14-

4-2021, 7/26-4-2021, 8/31-5-2021, 9/18-6-2021 Πρακτικά .Συνεδριάσεων της 

Επιτροπής. 
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Ε)Τις αιτήσεις των υποψηφίων : 

1)Αρ. Πρωτ. 2288/7-12-2020, Θώδου- Κροκίδη Κωνσταντίνα, Κέρκυρα 

2)Αρ. Πρωτ. 2291/8-12-2020, Ντορίνα Ντρέου, Αθήνα 

3)Αρ. Πρωτ. 2294/8-12-2020, Νικόλαος Γιαννάκης, Αθήνα 

4)Αρ. Πρωτ. 2306/10-12-2020, Μαργαρίτα Πετράκη , Κέρκυρα 

5) Αρ. Πρωτ.2368/18-12-2020, Σπυρίδων Φαϊτάς, Κέρκυρα 

6)Αρ. Πρωτ. 2404/23-12-2020 Σπυρίδων Μέσσας, Κέρκυρα 

7)Αρ. Πρωτ.2413/23-12-2020, Αλεξάνδρα Τολιοπούλου, Αθήνα 

8) Αρ.Πρωτ.2418/28-12-2020, Θεόδωρος Νιάκας, Κέρκυρα 

9)Αρ.Πρωτ.2419/28-12-2020,Μοιροφόρα Κεσίδου, Κρήτη 

10)Αρ. Πρωτ. 2417/24-12-2020, Αρετή-Μαρία Μόσχου, Κέρκυρα 

11)Αρ. Πρωτ. 2439/29-12-2020, Μπαλού Ελένη 

12) Αρ. Πρωτ. 2442/29-12-2020, Ιωάννα Γεωργοτά, Κέρκυρα 

13)Αρ. Πρωτ.2445/29-12-2020, Κρητικός Ανδρέας, Κέρκυρα 

14)Αρ. Πρωτ.2451/29-12-2020, Δάφνη Κωστούλα 

15)Αρ. Πρωτ. 2453/29-12-2020, Ευδοκία Κατέχη, Κέρκυρα 

16)Αρ. Πρωτ. 2454/ 30-12-2020, Δασκαλάκη Μαρία, Χανιά 

17)Αρ. Πρωτ. 11/7-1-2021, Δήμητρα Τσακίρη, Αθήνα 

18)Αρ. Πρωτ. 12/7-1-2021, Κάρμεν Μαυρομουστάκη, Αθήνα  

 

Με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά που προσκόμισαν για την απόδειξη 

των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων. 

ΣΤ)Τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον των μελών της Επιτροπής 

, οι οποίες ελήφθησαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας webex και κατόπιν ειδοποίησης 

των υποψηφίων, όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά mail που εστάλησαν την18-5-

2021 στους υποψηφίους  και περιέχονται στο υπ’αρ. 8/31-5-2021.πρακτικό της 

Επιτροπής, 

ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.43, του ν.4194/2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει , για την επιλογή και πρόσληψη των υποψηφίων 

λαμβάνονται υπ’ όψιν η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του 

κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του 

πείρα, η επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του 

κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του και για την βαθμολόγηση των ανωτέρω 

έχει καθοριστεί από την προκήρυξη συντελεστές βαρύτητας ως εξής: 
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Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια, 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια, 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια, 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια, 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια, 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια. 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. 

Σύνολο 0-1.000 μόρια. 

Επειδή με βάση την ως άνω Προκήρυξη απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ των 

άλλων είναι να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής σχολής της 

χώρας, ή ισότιμου τίτλου Νομικού τμήματος Πανεπιστημιακής σχολής ΑΕΙ της 

αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένου ως και η αντίστοιχη εμπειρία  (κατά προτίμηση 

στο Εμπορικό Δίκαιο) δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ( όρος Β.4 ), άλλως να έχουν αντίστοιχη εμπειρία (κατά προτίμηση 

στο Εμπορικό Δίκαιο) τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού 

τίτλου σπουδών τους  και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με 

θέμα σχετικό με το ανωτέρω αντικείμενο της απασχόλησή τους , κατά το άρθ.2, του 

ΠΔ 50/2001(Α 39), όπως ισχύει.  

Επειδή παρελθούσης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ήτοι 29/12/2020 

και ώρα 14.00, όπως η συγκεκριμένη ημερομηνία είχε ρητά οριστεί στο κεφ. Δ της 

προκήρυξης, υπεβλήθησαν συνολικά 18 αιτήσεις, όπως αναφέρονται στον πίνακα που 

ακολουθεί ως εξής: 

Α/Α Αρ. πρωτ. Αίτησης ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

1 2288/7-12-2021 Κωνσταντίνα  Θώδου- Κροκίδη  Αθανάσιος 

2 2291/8-12-2020 Ντορίνα Ντρέου Μιχαήλ 

3 2294/8-12-2020 Νικόλαος Γιαννάκης Κωνσταντίνος 

4 2306/10-12-2020 Μαργαρίτα Πετράκη Γεώργιος 

5 2368/18-12-2020 Σπυρίδων Φαϊτάς Γεώργιος 

6 2404/23-12-2020 Σπυρίδων Μέσσας Νικόλαος 

7 2413/23-12-2020 Αλεξάνδρα Τολιοπούλου Βασίλειος 

8 2417/24-12-2020 Αρετή-

Μαρία 

Μόσχου Νικόλαος 

9 2418/28-12-2020 Θεόδωρος Νιάκας Νικόλαος 

10 2419/28-12-2020 Μυροφόρα Κεσίδου Αλέξανδρος 

11 2439/29-12-2020 Ελένη  Μπαλού Αναστάσιος 

12 2442/29-12-2020 Ιωάννα Γεωργοτά Γεώργιος 

13 2445/29-12-2020 Ανδρέας  Κρητικός Κωνσταντίνος 

14 2451/29-12-2020 Δάφνη Κωστούλα Βασίλειος 

15 2453/29-12-2020 Ευδοκία Κατέχη Σπυρίδων 
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16 2454/30-12-2020 Μαρία  Δασκαλάκη Παντελής 

17 11/7-1-2021 Δήμητρα Τσακίρη Τσαμπίκος 

18 12/7-1-2021 Κάρμεν Μαυρομουστάκη Αναστάσιος 

 

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση για το εκπρόθεσμο των φακέλων 

διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της υποψήφιας Γεωργίας Δασκαλάκη, Δικηγόρου, 

Ακρωτηρίου, Πλακούρες, Κουνουπίδιανα Χανίων, με αρ.πρωτ.6/4-1-2021, υπεβλήθη 

μετά την λήξη της προθεσμίας .Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την απόδειξη 

αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, ο φάκελος παρελήφθη από την ως άνω 

εταιρεία στις 29-12-2020 και ώρα 14.55.59, ενώ η προθεσμία έληγε στις 14.00 της ως 

άνω ημερομηνίας. Ως εκ τούτου, η αίτηση της συγκεκριμένης υποψήφιας κρίθηκε 

εκπρόθεσμη. 

Επειδή από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθ. 43 του ν.4194/2013, όπως 

ισχύει, αλλά και όπως έχει παγίως κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, συνεπάγεται ότι η Επιτροπή 

κρίνει πρώτα πόσοι από εκείνους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία 

επιλογής έχουν τα απαιτούμενα από τον νόμο  και την προκήρυξη τυπικά προσόντα  

και στη συνέχεια καλεί ,όσους τα έχουν , σε προφορική συνέντευξη ενώπιόν της (ΣτΕ 

1608/2012, 2466/2010, 2603/2009, 481/2002) .Μετά και το πέρας των συνεντεύξεων 

η Επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά , με βάση τα 

προβλεπόμενα από τον νόμο και την προκήρυξη κριτήρια.Στο σχετικό Πρακτικό της 

Επιτροπής πρέπει να εκτίθενται τα νόμιμα κριτήρια  και τα πραγματικά δεδομένα , τα 

αναφερόμενα σε έναν έκαστο των υποψηφίων , κατά συνεκτίμηση της σπουδαιότητάς 

τους, τα οποία οδήγησαν στην κρίση της για την επιλογή του καταλληλότερου (ΣτΕ 

514/2020, 1990/2020, 1991/2020, 1630/2020, 4850/2013, 4671/2013, 3425/2013, 

2486/2015, 1071/2016, 660/2015, 783/2012, 1734/2006, 1178/2006, 95/2004, 

1100/2002, 3711/2002, 1835/2001, 154/2001, 935/1999, 2008/1999, 250/1998, 

2773/1997, 4351/1996. 

Επειδή κατά την αληθή έννοια της πιο πάνω διάταξης , η παράθεση των 

κριτηρίων με βάση τα οποία καλείται η Επιτροπή να επιλέξει τον καταλληλότερο για 

πρόσληψη υποψήφιο είναι εξαντλητική 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να αποκλείσει από την 

διαδικασία όσους από τους υποψηφίους δεν διέθεταν τις οριζόμενες από την 

προκήρυξη και τον νόμο (άρθ.43 του ν.4194/2013 ) προϋποθέσεις. 

Πίνακας αποκλεισθέντων 

Η Επιτροπή με τα υπ’αρ.3/28-1-2021, 4/25-2-2021 και 5/19-3-2021 Πρακτικά της , 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις του άρθ.43, του ν.4194/2013 και τα κεφάλαια 

Β και Δ της Προκήρυξης κατά τον κρίσιμο χρόνο για τον έλεγχο, ήτοι κατά την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων (29-12-2020, ώρα 14.00), 

αφού έλεγξε και έλαβε υπ’ όψιν της όλες τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 

υποψηφίων που υποβλήθηκαν με αυτές, όπως αναλυτικά καταγράφηκαν στα ως άνω 

Πρακτικά της, απέκλεισε τους παρακάτω υποψηφίους από την διαδικασία επιλογής της 

θέσης δικηγόρου, ελλείψει των απαιτούμενων προϋποθέσεων ή στοιχείων για την 

απόδειξή τους και ειδικότερα: 

Α)Απέκλεισε ομόφωνα τους: 
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-Αρ.Πρωτ.2439/29-12-2020 Μπαλού Ελένη. Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, 

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις 
Έχει καταθέσει Αίτηση, βιογραφικό, Ταυτότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου, 

Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης με εγγραφή 31-5-2002 και 

πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας από το οποίο προκύπτει η μετάθεσή 

της και η εγγραφή της στον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας και ότι δεν έχει τιμωρηθεί 

για πειθαρχικό παράπτωμα, Πτυχίο Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, Βεβαίωση γνώσης 

Η/Υ/,Πτυχίο Αγγλικών  F-CE (Β2) Βεβαιώσεις παρακολούθησης Σεμιναρίων, 

Υπεύθυνες Δηλώσεις. Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας με συνημμένη 

την υπ’αρ.18/2018 Πράξη του Προέδρου Εφετών περί ορισμού της κατόπιν κλήρωσης 

, ως τακτικού μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΚ, ένα Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό ανάθεσης νομικής υπόθεσης. 

 Δεν διαθέτει το προσόν της Άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως 

προϋποθέτει η Προκήρυξη. Δεν κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τμήματος 

Νομικής. Επίσης, αν και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, δεν έχει 

προσκομίσει καμία δημοσίευσή ή Επιστημονική Ανακοίνωση με σχετικό επιστημονικό 

θέμα, όπως προϋποθέτει η Προκήρυξη στα μέρη β.4 και β.5 αυτής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα απορρίπτει την αίτηση της ανωτέρω 

υποψήφιας . 

 

 

 

-Αρ. Πρωτ.2368/18-12-2020 Σπυρίδων Φαϊτάς. Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, 

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις 

Έχει καταθέσει αίτηση, βιογραφικό, Ταυτότητα, Ποινικό Μητρώο και βεβαίωση του 

Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας ότι δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, 

Πτυχίο Νομικής (ΕΚΠΑ), Μεταπτυχιακό στο Ποινικό Δίκαιο- Ποινική Δικονομία, 

Απολυτήριο Λυκείου Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας για εγγραφή 

11-9-2020, με ΑΜ 000578, Συστατικές Επιστολές, βεβαίωση εκπλήρωσης 

στρατιωτικών υποχρεώσεων, Υπ. Δήλωση  για γνώση Η/Υ, ECDL, πτυχίο Αγγλικών 

επιπέδου Proficiency, πτυχίο Γερμανικών επιπέδου Β2.Βεβαιώσεις παρακολούθησης 

Σεμιναρίων . Επίσης, δεν έχει καταθέσει αίτηση, δικόγραφα και κατάσταση 

τριπλοτύπων. 

Ο τίτλος σπουδών ξένης γλώσσας Certificate of Proficiency in English (Cambridge-

Michigan) δεν συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 

με τα ρητώς οριζόμενα στην παρ.3, του παραρτήματος της Προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, απορρίπτεται η αίτηση. 

 

 

 

-Αρ. Πρωτ.2451/29-12-2020, Δάφνη Κωστούλα. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις 

Έχει καταθέσει βιογραφικό σημείωμα, Αντίγραφο πτυχίου, Μεταπτυχιακό στο 

Δημόσιο Δίκαιο, Σεμινάρια στην  Διαμεσολάβηση και στον εξωδικαστικό Μηχανισμό, 

Σεμινάρια στο Δημόσιο Δίκαιο, Διπλωματική εργασία, βεβαίωση του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών για εγγραφή 11-12-2014, ΑΜ 036282 και ότι δεν έχει τιμωρηθεί για 

πειθαρχικό παράπτωμα, πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Β2, πτυχίο Γαλλικών (Dalf 

c1).Συγκεντρωτική κατάσταση παραστάσεων στα δικαστήρια, Δικόγραφα και 

αποφάσεις. 
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Δεν διαθέτει άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προϋποθέτει η Προκήρυξη (Β.7) 

(Προσκόμισε τίτλο σπουδών επιπέδου F-CE in English (Cambridge). 

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση της υποψήφιας  

για το λόγο Β.7 της Προκήρυξης. 

 

 

 

 

-Αρ.Πρωτ.2413/23-12-2020, Αλεξάνδρα Τολιοπούλου, Δικηγορικός Σύλλογος 

Αθηνών, Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις 

Προσκόμισε αίτηση, βιογραφικό, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτοτυπία ταυτότητας ΔΣΑ, 

πτυχίο Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

για εγγραφή 24-9-2014, ΑΜ 036127 και ότι δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό 

παράπτωμα,  αντίγραφο ποινικού Μητρώου, υπεύθυνες δηλώσεις, πτυχίο Αγγλικών 

επιπέδου FCE in English (Cambridge) μη νόμιμα μεταφρασμένο. Δεν διαθέτει άριστη 

γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προϋποθέτει η Προκήρυξη (Β.7 

Δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τμήματος Νομικής. Επίσης, ενώ έχει 

εμπειρία 4 ετών, δεν έχει προσκομίσει  δημοσιεύσεις ή επιστημονική Ανακοίνωση, 

σύμφωνα με τους όρους Β4 και Β5 της προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση της υποψήφιας για 

το λόγο Β 4, Β5 και Β.7 της Προκήρυξης. 

 

 

 

-Αρ.2288/7-12-2020, Θώδου-Κροκίδη Κωνσταντίνα, Δικηγορικός Σύλλογος 

Κέρκυρας, Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις 

Προσκόμισε βιογραφικό, φωτοτυπία ταυτότητας,  πτυχίο του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακό της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς <<ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ>>, Πιστοποιητικό του 

Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας για εγγραφή 13-7-2015, ΑΜ 000537 και ότι δεν έχει 

τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, αντίγραφο ποινικού Μητρώου, υπεύθυνες 

δηλώσεις, ECDL, πτυχία Αγγλικών (επιπέδου Γ2), Γερμανικών και Ιταλικών β2. 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ περί ασφάλισής τπης ως μισθωτής (ξενοδοχοϋπάλληλος και 

υπάλληλος γραφείου ).Δεν έχει καταθέσει Αίτηση , Δικόγραφα και κατάσταση 

Τριπλοτύπων. 

Ο τίτλος σπουδών ξένης γλώσσας Certificate of Proficiency in English συνοδεύεται 

από μετάφραση, η οποία δεν φέρει βεβαίωση μεταφραστή ή Δικηγόρου με σημείωση 

ότι << Ο επικυρών δικηγόρος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 

μετέφρασε >>(άρθ.36, του ν.4194/2013, Κώδικας Δικηγόρων). 

Το ίδιο ισχύει και για το πτυχίο Γερμανικών που προσκόμισε.  

Τέλος διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών, όχι όμως Νομικού Τμήματος 

Πανεπιστημιακής Σχολής ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής, αλλά Οικονομικού 

Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα του Πανεπιστημίου Πειραιώς στα 

Χρηματοοικονομικά και Θεσμικό πλαίσιο χρήματος και κεφαλαίου. Εξάλλου, αν και 

έχει εμπειρία 4 ετών, δεν προσκόμισε καμία δημοσίευση ή επιστημονική Ανακοίνωση, 

σύμφωνα με τους όρους Β4 και Β5 της Προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα απορρίπτει την αίτηση της υποψήφιας για 

τους λόγους  Β.7, Β.4 και Β.5. της προκήρυξης. 
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-Αρ.2306/10-12-2020 Μαργαρίτα Πετράκη, Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας. 

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις 
 

Προσκόμισε αίτηση, βιογραφικό, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου ΕΚΠΑ 

βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς για εγγραφή 20-7-2007, ΑΜ 003364, και 

βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας για μετάθεσή της και εγγραφή της στον 

ΔΣΚ στις 31-12-2013 με ΑΜ 000528, προαγωγή της στο Εφετείο την 2-8-2017 και ότι 

δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, αντίγραφο ποινικού Μητρώου, 

υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαίωση ότι τυγχάνει Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, , ECDL 

για γνώση Η/Υ/, πτυχίο Αγγλικών επιπέδου  Proficiency , νόμιμα μεταφρασμένο,  

πτυχία Γερμανικών (Ινστιτούτο GOETHE C1) και  Γαλλικών (Sorbonne C1). Απόφαση 

του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου περί ανάθεσης μεταξύ άλλων δικηγόρων και στην 

υποψήφια υπηρεσιών νομικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ότι είναι έγγαμη με δύο ανήλικα 

τέκνα. 

Δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τμήματος Νομικής.  Επίσης, αν και διαθέτει 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, δεν έχει προσκομίσει καμία Δημοσίευση 

ή Επιστημονική Ανακοίνωση, σύμφωνα με τους όρους  Β.4 και Β.5. της προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση της υποψήφιας  

για τους λόγους Β.4 και β.5. της προκήρυξης. 

 

 

-Αρ.2442/29-12-2020 Ιωάννα Γεωργοτά, Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, 

Δικηγόρος παρ’ Εφέταις 

Έχει καταθέσει Αίτηση, βιογραφικό, ταυτότητα,  αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, , 

Βεβαιώσεις παρακολούθησης Σεμιναρίων στις ΑΕ , Αντίγραφο πτυχίου, βεβαιώσεις 

παρακολούθησης διαφόρων σεμιναρίων, πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Proficiency και 

καταστάσεις παραστάσεων. 

 Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας για εγγραφή 10-12-1998, ΑΜ 

000328 και ότι δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα. Οικογενειακή 

κατάσταση: έγγαμη με δύο   ανήλικα τέκνα. . 

Δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τμήματος Νομικής. Επίσης, αν και διαθέτει 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, δεν έχει προσκομίσει καμία Δημοσίευση 

ή Επιστημονική Ανακοίνωση, σύμφωνα με τους όρους Β.4 και Β.5. της προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση της υποψήφιας για 

τους λόγους Β.4 και β.5. της προκήρυξης. 

 

 

-Αρ.2294/8-12-2020 Νικόλαος Γιαννάκης, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις. 

Έχει καταθέσει Αίτηση, βιογραφικό, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Proficiency νομίμως 

μεταφρασμένο και επικυρωμένο,   πτυχίο  Γερμανικών επιπέδου  Β1, ECDL, για γνώση 

Η/Υ, βεβαίωση  Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για εγγραφή 7-1-2019, ΑΜ 039055 

και ότι δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, βεβαίωση εκπλήρωσης των 

στρατιωτικών του υποχρεώσεων, Υπεύθυνες Δηλώσεις. Δεν προσκόμισε Δικόγραφα, 

ούτε καταστάσεις τριπλοτύπων. 
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Δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τμήματος Νομικής. Επίσης, δεν διαθέτει 

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, ούτε έχει προσκομίσει καμία 

Δημοσίευση ή Επιστημονική Ανακοίνωση, σύμφωνα με τους όρους Β.4 και Β.5. της 

προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση του υποψήφιου  

για τους λόγους Β.4 και β.5. της προκήρυξης. 

 

 

-Αρ.2291/8-12-2020 Ντορίνα Ντρέου, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Δικηγόρος 

παρ’ Εφέταις 

Κατέθεσε αίτηση, βιογραφικό, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο ποινικού Μητρώου, 

πτυχίο ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακό του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπεύθυνες δηλώσεις, Πιστοποιητικό του  

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για εγγραφή 21-2-2012, ΑΜ 033995, προαγωγή της 

στο Εφετείο στις 22/5/2018,  ότι διατηρεί έμμισθη θέση με πάγια αντιμισθία στον Δήμο 

Αθηναίων από 27/8/2018 και ότι δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι εφόσον προσληφθεί από το Επιμελητήριο, θα παραιτηθεί από 

την έμμισθη θέση της στο Δήμο Αθηναίων, ECDL, πτυχίο Αγγλικών επιπέδου 

Proficiency ,νομίμως μεταφρασμένο και επικυρωμένο, Πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης από το οποίο προκύπτει ότι είναι έγγαμη με δύο ανήλικα τέκνα, 

γνωμάτευση ΚΕΠΑ του συζύγου της περί αναπηρίας του σε ποσοστό 70%, Υπ. 

Δήλωση της υποψήφιας σχετικά με τα πρόσωπα που αντλούν προστασία από την 

αναπηρία του συζύγου της. Συγκεντρωτική κατάσταση παραστάσεων σε δικαστήρια , 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ, από την οποία προκύπτει η απασχόλησή της ως μισθωτής 

(Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας, πωλητής, υπάλληλος γραφείου, δικηγόρος με 

έμμισθη εντολή), αντίγραφο του Ενιαίου ατομικού λογαριασμού ασφάλισής της από 

το Εθνικό μητρώο ασφάλισης- ασφαλιστικής ικανότητας. Δήλωση 

ανάθεσης/ανάληψης έργου με το ΤΕΕ 

Δεν διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. 

Επίσης, αν και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, δεν έχει 

προσκομίσει καμία Δημοσίευση ή Επιστημονική Ανακοίνωση, σύμφωνα με τους όρους 

Β.4 και Β.5. της προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση της υποψήφιας για 

τους λόγους Β.4 και β.5. της προκήρυξης. 

-Αρ.2418/28-12-2020 Θεόδωρος Νιάκας, Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω 

 Προσκόμισε αίτηση, βιογραφικό, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο ποινικού 

μητρώου,  πτυχίο  ΕΚΠΑ, πτυχίο Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιστορίας, Πτυχίο 

Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του 

ξεναγού. Βεβαίωση Υπουργείου Τουρισμού για καταχώριση στο Μητρώο Ξεναγών με 

ΑΜ 29ΤΑ01982Ε1.πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Γ2 (Proficiency Cambridge), πτυχίο 

Αγγλικών επιπέδου Γ2 Proficiency (Michigan) νομίμως μεταφρασμένα και 

επικυρωμένο,  πτυχίο  Ιταλικών επιπέδου C2,  Υπ. Δήλωση για γνώση Η/Υ και Υπ.   

Δήλωση ότι δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση  και ότι 

δεν παρέχει τις υπηρεσίες του με πάγια αμοιβή σε άλλο ΝΠΔΔ , καθώς και ότι , εφόσον 

προσληφθεί στο Επιμελητήριο, θα πάψει να αναλαμβάνει υποθέσεις άλλου Νομικού 

Προσώπου ή να λαμβάνει πάγια αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Τομέα. 

Βεβαίωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, Πιστοποιητικό του 

Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας για εγγραφή του την 9-11-1995, ΑΜ 000302 , 
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προαγωγή του στο Εφετείο στις 9-11-2000 και στον Άρειο Πάγο στις 17-7-2017, ότι 

δεν τελούσε και δεν τελεί σε Αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος, ότι δεν 

κατείχε ούτε διατηρεί έμμισθη σχέση και ότι δεν έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικό 

παράπτωμα, Κατάσταση παραστάσεων από 1-1-2015 έως 31-12-2015 .Ανάθεση από 

22-5-2017 από την ΔΕΥΑΚ, Ανάθεση 11-12-2002 από το ΙΚΑ, ανάθεση 11-3-1999 

από την Εμπορική Τράπεζα,  

Συγκεντρωτική κατάσταση παραστάσεων σε Δικαστήρια από 1/1/2015 έως 21-12-2020 

και καταστάσεις παραστάσεων από 1-1-2002 έως 22-6-2015. 

Δεν διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. 

Επίσης, αν και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, δεν έχει 

προσκομίσει καμία Δημοσίευση ή Επιστημονική Ανακοίνωση, σύμφωνα με τους όρους 

Β.4 και Β.5. της προκήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα απορρίπτει την  αίτηση του ανωτέρω για 

τους λόγους Β.4 και β.5. της προκήρυξης. 

 

 

 

 

-Αίτηση υπ’ αρ. πρωτ. 2419/28-12-2020 ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ ΚΕΣΙΔΟΥ, Δικηγορικός 

Σύλλογος Ηρακλείου,  Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις 

Προσκόμισε: αίτηση, Βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία ταυτότητας, Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, Υπ. Δήλωση για υγεία και φυσική 

καταλληλότητα, Υπ. Δήλωση ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και ότι 

δεν παρέχει τις υπηρεσίες της με πάγια αντιμισθία σε άλλο ΝΠΔΔ, Υπεύθυνη Δήλωση 

ότι διαθέτει γνώσεις Η/Υ. 

Πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι διορίστηκε στις 16-10-

2017, εγγραφή 11-1-2018, ΑΜ 1644, στον ανωτέρω Σύλλογο και ότι δεν παρέχει 

υπηρεσία που να έχει ως συνέπεια την αναστολή της άσκησης του δικηγορικού 

λειτουργήματος, δεν διεγράφη από το Μητρώο του εν λόγω Συλλόγου, δεν έχει παυθεί 

προσωρινά ή οριστικά για λόγους ποινικής καταδίκης ή ανεπάρκειας ή πειθαρχικού 

αδικήματος και ότι κατά δήλωσή της δεν κατέχει έμμισθη θέση έχει τιμωρηθεί για 

Πειθαρχικό παράπτωμα. 

Πτυχίο Νομικής ΑΠΘ, (Βαθμός: Λίαν Καλώς 6,94), Πιστοποιητικό σπουδών από 

το οποίο προκύπτει ότι η ανωτέρω φοιτά στο Γ. Εξάμηνο σπουδών του Ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021. Πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Γ2 ( Proficiency του Παν/μίουMichigan), 

νομίμως μεταφρασμένο κι επικυρωμένο, Πτυχίο Γερμανικών  (Ινστιτούτου Γκαίτε), 

επιπέδου Β1, νομίμως μεταφρασμένο κι επικυρωμένο, Πιστοποιητικό Πολυτεχνικού 

Πανεπιστημίου της Βαλένθια - Βασική γνώση Ισπανικών για αγγλόφωνους),  

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης διαδικτυακού Σεμιναρίου του 

Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με αντικείμενο <<Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας>> 

.Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν είναι μεταφρασμένο. 

Από την λεπτομερή εξέταση του φακέλου προκύπτει ότι η  υποψήφια φοιτά στο 

Μεταπτυχιακό τμήμα του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (Γ 

Εξάμηνο σπουδών ), πλην όμως, μέχρι την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των 

υποψηφιοτήτων, δεν είχε λάβει τον μεταπτυχιακό τίτλο. Ως εκ τούτου, δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 της προκήρυξης, αφού δεν προκύπτει ούτε εμπειρία 
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τουλάχιστον 4 ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της και μία 

τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση με θέμα σχετικό με το 

ζητούμενο αντικείμενο. 

Κατά συνέπεια , η  Επιτροπή ομόφωνα κρίνει την αίτηση της ως άνω υποψήφιας ως 

απαράδεκτη, λόγω έλλειψης Μεταπτυχιακού τίτλου, (όροι  Β4 και Β5 της 

Προκήρυξης). 

 

-Αίτηση υπ’ αρ. 2404/23-12-2020 Σπυρίδων Μέσσας Δικηγορικός Σύλλογος 

Κέρκυρας, Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις 

Προσκόμισε: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο ποινικού 

Μητρώου, Βιογραφικό σημείωμα, Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. 

Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας ότι έχει εγγραφεί στον εν λόγω 

Σύλλογο στις 16-8-2017, ΑΜ 000554, ότι δεν τελούσε και δεν τελεί σε αναστολή του 

Δικηγορικού λειτουργήματος, ότι δεν κατείχε, ούτε διατηρεί έμμισθη σχέση, ότι δεν  

έχει τιμωρηθεί για Πειθαρχικό παράπτωμα, Υπ. Δήλωση για γνώση Η/Υ. , υπ. Δήλωση 

ότι δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παρέχει τις 

υπηρεσίες του με πάγια αμοιβή σε άλλο ΝΠΔΔ. 

 Bachelor Νομικής του Πανεπιστημίου του Aberdin   με αναλυτική βαθμολογία, 

επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.   

Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου του Aberdin στο Δίκτυο Πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και αναλυτική βαθμολογία, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα.  

Πράξη από τον ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου και του 

μεταπτυχιακού τίτλου με την οποία αυτά, συνεκτιμώμενα,  θεωρούνται Ως Δίπλωμα 

ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τα τμήματα Νομικής των ελληνικών 

ΑΕΙ , αφού ο κάτοχός τους υπέστη επιτυχώς συμπληρωματικές εξετάσεις με 

βαθμολογική αντιστοιχία 7,38 <<ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ>>. 

Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης, κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών, με βαθμό  Πτυχίου 7,10 

Συστατικές επιστολές από 1)ERSTE GROUP BANK AG/ 15-3-2019, 

2)REVOIL/29-8-2014, νομίμως μεταφρασμένες και επικυρωμένες, 3)Γ. 

Αλεξανδρόπουλος- Θ. Οικονομίδου & Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων /4-10-2013. 

Βεβαίωση από Γ. Αλεξανδρόπουλο του Κίμωνα ότι ο υποψήφιος απασχολήθηκε 

στην Δικηγορική Εταιρεία << Γ. Αλεξανδρόπουλος- Θ. Οικονομίδου & Συνεργάτες>>, 

ως συνεργάτης Δικηγόρων από 18-6-212 έως 31-8-2012. 

Πτυχίο Proficiency Michigan, νομίμως μεταφρασμένο και επικυρωμένο . 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Γ1. 

Βεβαίωση παρακολούθησης από 27-7-2019 της Θερινής Ακαδημίας με θέμα 

<<Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων >>, που διοργανώθηκε από τον Ερευνητικό 

Σύλλογο αποφοίτων ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου, της Νομικής Αθηνών, το 

ΕΝΟΠΟΤΕΜ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τον Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας  . 
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Το από 30-6-2012 Πιστοποιητικό Συμμετοχής στην Ημερίδα με θέμα: 

Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και 

πρακτική>>. 

 

Η ελληνική νομοθεσία περί αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας, όπως παγίως 

γίνεται δεκτό,  διαμορφώνεται από το άρθρο 16 παρ. 4 και 8 του Συντάγματος και τη 

συνάδουσα με αυτό νομοθεσία (ΣτΕ 906/2020, 1698/2013, 570/2010, 2550/2009, 

1452/2008, 3457/1998 Ολομ, 2274/1990 Ολομ., ΝΣΚ 61/2021, 226/2019). Σύμφωνα 

με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απηχεί τη σχετική 

νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναγνώριση ακαδημαϊκής 

ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής διέπεται από την εθνική νομοθεσία. Τούτο 

διότι ανάγεται  στην εσωτερική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος των 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης κάθε μέλους κράτους, για την οποία αυό έχει 

αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 1 της Συνθήκης 

Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 

κυρώθηκε με το ν. 3761/2008 (Α΄ 129). Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν έχουν 

εφαρμογή επί της ακαδημαϊκής ισοτιμίας οι σχετικές με την αναγνώριση 

επαγγελματικών προσόντων Οδηγίες της ΕΕ (ΣτΕ 2253/2019, 1090/2017, 513/2015, 

1698/2013, 3900/2012, 3451/2011, 2771/2011 (Ολομ), 567/2010 (επταμ), 570/-

574/2010, 2318/2006, 1841/2006, 376/2001, 1440/2000, 3457/1998 (Ολομ), 

2274/1990 (Ολομ), ΝΣΚ 61/2021, απόφαση ΔΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2008, Επιτροπή 

κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, υπόθ. C – 274/05, ιδίως σκέψεις 36 και 37). Ειδικότερα, 

τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά αρμόδια να καθορίζουν τα ίδια τη μορφή, το 

περιεχόμενο και το επίπεδο της οικείας εκπαίδευσης και, ελλείψει σχετικής 

εναρμόνισης, και τα επιθυμητά για συγκεκριμένο επάγγελμα προσόντα. Σε σχέση με 

τους τίτλους σπουδών Νομικής, γίνεται διάκριση μεταξύ της αναγνώρισης 

ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και τη αρμοδιότητας 

των Δικηγορικών Συλλόγων να λαμβάνουν υπόψη τίτλους που έχει αποκτήσει  ο 

ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος και οι οποίοι συνιστούν νόμιμη προϋπόθεση για 

την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στο κράτος εκείνο, μη περιοριζόμενοι σε 

ενδεχόμενη έλλειψη πράξης αναγνώρισης ισοτιμίας τους από ακαδημαϊκή άποψη, 

προκειμένου με τους τίτλους αυτούς και των γνώσεων και προσόντων που απαιτούνται 

για το συγκεκριμένο επάγγελμα από τις εθνικές διατάξεις προς διακρίβωση της 

συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων για την εγγραφή ασκούμενων δικηγόρων , η οποία 

συναρτάται με τα άρθρα 45 και 49 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 39 και 40 της ΣυνθΕΕ) 

(ΝΣΚ 61/2021). 

Περαιτέρω, τα θέματα της αναγνώρισης τίτλων σπουδών, που απονέμονται από 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της 

αλλοδαπής ρυθμίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 3328/2005. Με το νόμο αυτό ιδρύθηκε 

ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, στον οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές  με την εν λόγω αναγνώριση 

αρμοδιότητες. 

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περ. α, 3 περ. α, β, γ, δ, στ, ζ, 

η υποπερ. εε,  4 παρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, και 11 του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός 

Οργ/σμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες 

διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει,  ορίζονται τα εξής:  

«Άρθρο 2.  Σκοπός. 1.  

Σκοπός του Οργανισμού είναι:  
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 α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της 

αλλοδαπής και 

 β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην 

ημεδαπή και αλλοδαπή. 

2. …» 

«Άρθρο 3.  Ορισμοί 

 Κατά την έννοια του νόμου αυτού: 

 α) «Ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» 

είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

 β) «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο 

κάτοχός του έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. 

 γ) «Πτυχίο» είναι ο τίτλος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού 

ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 

 δ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται σε κατόχους πτυχίου 

μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών των 

αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 στ) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» είναι η βεβαίωση και η διαπίστωση από τον 

Οργανισμό της «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου. Η αναγνώριση 

αφορά πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα. 

 ζ) «Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» είναι το πανεπιστήμιο και το 

τεχνολογικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει κριθεί ως ομοταγές από τα 

αρμόδια όργανα του Οργανισμού. 

 η) Ομοταγές θεωρείται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται 

από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: … 

  εε) Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός 

έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση». 

«Άρθρο 4  Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων.  

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και 

αντίστοιχοι».  1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον: 

 α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι 

αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις 

των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της 

ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και 

μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών 
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εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό 

τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό 

αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται 

αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε 

τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση 

γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που 

ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών«εξ αποστάσεως των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής». 

 «β) Ολο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η 

διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που 

απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί 

να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, 

εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.» 

 2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που 

αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της 

ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και 

αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και 

κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται 

«ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν 

κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού 

ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς 

διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι 

τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου 

Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί 

«ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση 

μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα 

ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του 

προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή 

πιστοποίησή του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση 

αυτή δημοσιοποιείται. 

 3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο 

ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του 

ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.  Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει 

επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για 

την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην 

ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του 

προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο 

σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε 

με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε 

αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. 

Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του 

Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.). 
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 4. … 5. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά 

τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την 

αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των 

αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και 

με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων 

των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη 

προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει 

το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την 

επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την 

επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική 

βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και 

τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά το 

άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον 

Οργανισμό. 

 6. Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται 

συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που 

αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα. 

 7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι. 

8. … 

9. …». 

«Άρθρο 11.  Διαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών 

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση τίτλου σπουδών είτε 

μόνο για «ισοτιμία» είτε για «ισοτιμία και αντιστοιχία». … 

 2. α) Ο Πρόεδρος αναθέτει το φάκελο του ενδιαφερομένου σε ειδικό εισηγητή, 

ο οποίος, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσει 

εισήγηση. 

 Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη όμοιων τίτλων, 

ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, αρμόδιο να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Αν ο 

Πρόεδρος διαφωνεί με την εισήγηση του ειδικού εισηγητή, το θέμα εισάγεται για 

απόφαση στην αρμόδια Ε.Ε. Όταν δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη 

ισοτιμίας όμοιων τίτλων, αρμόδια να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, είναι η Ε.Ε. Εάν 

στην Ε.Ε. δεν υπάρξει ομοφωνία, το θέμα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα.  

 β) Όταν ζητείται αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» και αν ακόμη υπάρχει 

προηγούμενη αναγνώριση απλής ισοτιμίας του συγκεκριμένου τίτλου, απαιτείται 

επιπλέον και εισήγηση ακαδημαϊκού συμβούλου σχετικά με την ανάγκη 

συμπληρωματικής εξέτασης σε συγκεκριμένα μαθήματα. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» 

μπορεί να αναγνωρισθεί με ή χωρίς πρόσθετα μαθήματα. 

 γ) Οι αποφάσεις επί περιπτώσεων ομοίων τίτλων που εκδίδονται από τις Ε.Ε., τα 

Τμήματα ή τον Πρόεδρο αποστέλλονται στο Δ.Σ. για ενημέρωση και στη συνέχεια για 
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δημοσιοποίηση κατά το τμήμα μόνον που αφορά τις προϋποθέσεις «ισοτιμίας» και 

«ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών. 

 3. Ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών καθορίζεται από το Δ.Σ. Το 

πιστοποιητικό αναγνώρισης αναγράφει σαφώς και σε εμφανή θέση το χαρακτηρισμό 

του τίτλου ως «ισοτίμου» ή «ισοτίμου και αντιστοίχου» και το είδος του τίτλου. 

Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη διάρκεια 

σπουδών και άλλα στοιχεία του τίτλου. Στον Οργανισμό τηρείται μητρώο όλων των 

χορηγούμενων πιστοποιητικών αναγνωρίσεως και των σχετικών απορριπτικών 

αποφάσεων. 

 4. …  

 5. …». 

 

Από το συνδυασμό των παραπάνω συνάγεται ότι ο σκοπός του νόμου συνίσταται 

στην υπαγωγή σε εξέταση με βάση τις ρυθμίσεις και τα κριτήρια, τα οποία 

προβλέπονται σε αυτόν (και σε συμφωνία με το άρθρο 16 παρ. 5 και 8 του Συντάγματος 

και τη σχετική νομολογία), αλλοδαπών τίτλων σπουδών προς διαπίστωση της 

επιστημονικής αξίας και του περιεχομένου τους, σε σχέση με τους τίτλους σπουδών, 

τους οποίους απονέμουν τα ΑΕΙ της ημεδαπής στην αντίστοιχη επιστήμη. Η 

διαπίστωση, δηλαδή, της, από ακαδημαϊκή άποψη, αξίας ενός τίτλου, ο οποίος 

απονεμήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, σε σχέση με τίτλους οι οποίοι 

απονέμονται στο πλαίσιο της οργάνωσης των οικείων ακαδημαϊκών σπουδών στην 

αντίστοιχη επιστήμη στην Ελλάδα (ΝΣΚ 83/2015, 61/2021). 

 

Όπως έχει παγίως κριθεί (ΣτΕ 525/2020, 354/2020, 2253/2019, 635/2018, 

1090/2017, 3099 -3104/2017, 3735/2011, 2542/2011, 3231/2010 κλπ) από τις διατάξεις 

του ν. 3328/2005 συνάγεται ότι η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου σπουδών 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ως ισότιμου με πτυχίο ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης αποτελείται 

από τα εξής στάδια: Στο πρώτο στάδιο κρίνεται αν το αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

στο οποίο φοίτησε ο ενδιαφερόμενος και το οποίο χορήγησε τον υπό αναγνώριση τίτλο 

σπουδών, είναι ομοταγές, αν, δηλαδή, από την άποψη του είδους και του περιεχομένου 

των παρεχομένων σε αυτό γνώσεων, καθώς και από την άποψη των προσόντων των 

διδασκόντων και των προϋποθέσεων εισαγωγής των σπουδαστών σε αυτό, ανήκει στην 

ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης και μάλιστα στον ίδιο ή ομοειδή κύκλο επιστημών. 

Εφόσον το ομοταγές του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος αναγνωριστεί, έπεται το 

δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο κρίνεται το ισότιμο του αλλοδαπού τίτλου σπουδών, αν, 

δηλαδή, αυτό αποκτήθηκε αφενός με τη διαδικασία και ουσιαστικές προϋποθέσεις (π.χ 

διάρκεια σπουδών, είδος και έκταση σπουδών, τρόπος διδασκαλίας, σημασία και 

τρόπος εξέτασης ή άλλης δοκιμασίας για προαγωγή ή αποφοίτηση των σπουδαστών) 

ανάλογες με αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα και που αποδεικνύουν ότι ο τίτλος 

σπουδών είναι πράγματι της αυτής επιστημονικής αξίας και του αυτού επιπέδου  με 

τους τίτλους σπουδών των ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προς τα 

οποία γίνεται η σύγκριση και αφετέρου όλες οι σπουδές, που οδήγησαν στη λήψη του 

αλλοδαπού τίτλου σπουδών, να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγές, προς τα 

ελληνικά, αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
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Εξάλλου, αλλοδαπός τίτλος σπουδών, που αναγνωρίστηκε ως ισότιμος με 

συγκεκριμένο πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ, δύναται να αναγνωρισθεί και ως αντίστοιχος 

προς το πτυχίο αυτό, αν δηλαδή, αντιπροσωπεύει το ίδιο, κατά βάση, περιεχόμενο 

γνώσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει το πτυχίο του ελληνικού ΑΕΙ, προς το οποίο 

κρίθηκε η ισοτιμία του. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός τίτλος σπουδών 

δεν αντιπροσωπεύει σε έκταση το ίδιο περιεχόμενο γνώσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει 

το πτυχίο του ελληνικού ΑΕΙ, προς το οποίο κρίθηκε ισότιμος, είναι δυνατή η 

αναγνώριση της αντιστοιχίας του ύστερα από επιτυχή συμπληρωματική εξέταση στα 

μη διδαχθέντα στην αλλοδαπή μαθήματα του αυτού κύκλου σπουδών, η επιτυχής 

παρακολούθηση των οποίων στην Ελλάδα είναι αναγκαία, λόγω της σοβαρότητάς τους, 

για τη χορήγηση του αντίστοιχου πτυχίου (ΣτΕ 525/2020, 1090/2017, 1755/2017, 3099 

– 3104/2017, 4319/2012, 3451/2011, 3231/2010 σκέψεις 8 και 9 , 3388/2009 σκέψεις 

7 και 8, 3208/2009, 2590/2009, 2125/2008 κλπ). 

 

Στην προκειμένη περίπτωση και αναφορικά με τον υποψήφιο Σπυρίδωνα Μέσσα, 

αυτός προσκόμισε Bαchelor Νομικής του Πανεπιστημίου του Aberdin, με αναλυτική 

βαθμολογία, από την οποία προκύπτουν αφενός τα διδαχθέντα μαθήματα, αφετέρου ο 

χρόνος σπουδών (τρία έτη) και Μεταπτυχιακό τίτλο του ιδίου ως άνω Πανεπιστημίου 

του Aberdin, επίσης με αναλυτική βαθμολογία, καθώς και Πράξη από το ΔΟΑΤΑΠ, 

στην οποία αναφέρεται ρητώς ότι οι δύο ανωτέρω τίτλοι συνεκτιμώμενοι  θεωρούνται 

ως δίπλωμα ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τα τμήματα Νομικής των 

ελληνικών ΑΕΙ, αφού ο κάτοχός τους υπέστη επιτυχώς συμπληρωματικές εξετάσεις, 

με βαθμολογική αντιστοιχία 7,38 «Λίαν Καλώς». 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει άνευ αμφιβολίας ότι το Bαchelor της Νομικής του 

Πανεπιστημίου του Aberdin από μόνο του δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση  να 

αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίου τμήματος Νομικής ελληνικών ΑΕΙ,  

ακόμη και μετά από επιτυχή συμπληρωματική εξέταση στα μη διδαχθέντα στην 

αλλοδαπή μαθήματα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, λόγω  του τριετούς 

προγράμματος σπουδών. Ως εκ τούτου η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 

επίσης στη Νομική, ήταν απολύτως απαραίτητη για την αναγνώριση των πτυχίων 

αυτών (και των δύο μαζί) ως τίτλου (πτυχίου) ισότιμου και αντίστοιχου με το πτυχίο 

Τμήματος Νομικής ελληνικού ΑΕΙ και αφού προηγουμένως αυτός ολοκλήρωνε 

επιτυχώς τη συμπληρωματική εξέταση στα μη διδαχθέντα στην αλλοδαπή μαθήματα 

του αυτού κύκλου σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση των οποίων στην Ελλάδα 

είναι αναγκαία, λόγω της σοβαρότητάς τους, για τη χορήγηση του αντίστοιχου πτυχίου, 

όπερ και εγένετο.  

 

Εξάλλου, ο ανωτέρω υποψήφιος Σπυρίδων Μέσσας δεν προσέβαλε την ως άνω 

πράξη του ΔΟΑΤΑΠ σχετικά με την αναγνώριση των ανωτέρω τίτλων σπουδών, 

συνεκτιμωμένων, ως πτυχίο (και όχι ως πτυχίο και μεταπτυχιακό) ισότιμο και 

αντίστοιχο με το πτυχίο τμήματος Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ. 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο ως άνω υποψήφιος Σπυρίδων Μέσσας δεν 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Νομική, που απαιτείται από την Προκήρυξη 

(όρος Β4), όπως αβασίμως ισχυρίστηκε, όταν ρωτήθηκε σχετικά, στη συνέντευξη. 

Επίσης δεν διαθέτει  τετραετή εμπειρία, αφού, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό 

πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας αυτός έχει εγγραφεί στον εν λόγω 

Σύλλογο την 16.8.2017, ενώ δεν έχει προσκομίσει καμία Δημοσίευση ή Επιστημονική 

Ανακοίνωση (όρος Β5). 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση του ανωτέρω 

υποψήφιου Σπυρίδωνος Μέσσα ως απαράδεκτη. 

 

 

 

 

Β)Στη συνέχεια η Επιτροπή με βάση όλα τα παραπάνω προχώρησε στην 

βαθμολογία των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, των οποίων η συμμετοχή 

κρίθηκε παραδεκτή, όπως αυτά καθορίζονται από την προκήρυξη. Η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφάσισε ότι θα βαθμολογήσει το κάθε μέλος χωριστά τον κάθε υποψήφιο. 

Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα ότι για τα μόρια του πτυχίου και του μεταπτυχιακού θα 

λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός αυτών, ομοίως δε , ως προς τη γνώση των ξένων 

γλωσσών , όλοι οι υποψήφιοι που έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής , θα λαμβάνουν 

το μέγιστο των μορίων , ήτοι 50 μόρια. Το αυτό ισχύει και για την γνώση του Η/Υ. 

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι έλαβαν, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6/14-4-2021 

Πρακτικό της Επιτροπής, για τα κριτήρια πτυχίου , μεταπτυχιακού, επιπλέον 

μεταπτυχιακού , Επιμελητηριακής εμπειρίας , γνώσης Αγγλικής γλώσσας , γνώσης 

άλλων ξένων γλωσσών , και γνώσης Η/Υ, τα εξής μόρια: 

 

 

1.Μαρία Δασκαλάκη  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

  

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:         37,05 (Βαθμός πτυχίου 7,41) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                            90  

(βαθμός Μεταπτυχιακού 9) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:           0 

(Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

(Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

(Proficiency Αγγλικής Γλώσσας) 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 0 

(Δεν προσκόμισε) 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                        50 

Υπ. Δήλωση και Πιστοποιητικό  
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Ο Γεώργιος Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

  

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:  (Βαθμός πτυχίου 7,41)                  37,05   

  

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                     90  

(βαθμός Μεταπτυχιακού: 9 ) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:    0 

(Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                       0 

(Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                         50 

(Proficiency Αγγλικής Γλώσσας) 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 0 

(Δεν προσκόμισε) 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                50 

Υπ. Δήλωση και Πιστοποιητικό 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   37,05    (Βαθμός πτυχίου:7,41 ) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:90  

 (βαθμός Μεταπτυχιακού :9 ) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:  0 

(Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :   0 

(Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:   50 

(Proficiency Αγγλικής Γλώσσας) 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 0 

 Δεν προσκόμισε 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. : 50 

Υπ. Δήλωση και Πιστοποιητικό 

 

Η Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   37,05     (Βαθμός πτυχίου:7,41 )Αναλογικός υπολογισμός) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια: 90(βαθμός Μεταπτυχιακού :9) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:  0 

(Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :   0 

(Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:   50 
(Proficiency Αγγλικής Γλώσσας) 
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Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 0 

(Δεν προσκόμισε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης γλώσσας πλην Αγγλικών) 

 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. : 50 

Υπ. Δήλωση και Πιστοποιητικό 

 

Η Αικατερίνη- Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:                (Βαθμός πτυχίου 7,41                       37,05    

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                                       90  

(βαθμός Μεταπτυχιακού:9 ) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:                      0 

((Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                         0 

(Δεν προσκόμισε κάποιο αποδεικτικό) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                          50 

(Proficiency Αγγλικής Γλώσσας) 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :           0 

(Δεν προσκόμισε) 

 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                                 50 

Υπ. Δήλωση και Πιστοποιητικό 

 

 

2.Μόσχου Αρετή Μαρία 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

  

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια: Βαθμός πτυχίου 7,30 Λίαν καλώς       36,50                                         

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                           98,4                    

(βαθμός Μεταπτυχιακού 9,84) 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:           0 

(Δεν διαθέτει) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

Μόνη η δημοσίευση καταστατικών εταιρειών δεν μπορεί να προσδώσει επιμελητηριακή 

εμπειρία) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

(Proficiency Αγγλικής Γλώσσας) 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Πτυχίο Γερμανικής Γκαίτε επιπέδου Γ1 με βαθμό 76,50% 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                        50                      

(Υπεύθυνη Δήλωση) και Πιστοποιητικό ICT) 

 

Ο Γεώργιος Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 
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Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:  (Βαθμός πτυχίου 7,30)                            36,50         

  

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                               98,40 

(βαθμός Μεταπτυχιακού: 9,84 ) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:              0 

Δεν διαθέτει 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

(Δεν διαθέτει) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

(Άριστη γνώση σύμφωνα με το πτυχίο Proficiency ) 

 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Πτυχίο Γερμανικής Γκαίτε επιπέδου Γ1 με βαθμό 76,50% 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Με βάση τα επίπεδα των πιστοποιητικών(Υπεύθυνη Δήλωση) και Πιστοποιητικό ICT) 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:7,30 )                      36,50    

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             98,4 

 (βαθμός Μεταπτυχιακού :9,84 ) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

Δεν διαθέτει 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

Δεν προσκόμισε κάποιο αποδεικτικό  

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                   50 

(Άριστη γνώση σύμφωνα με το πτυχίο Proficiency ) 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Πτυχίο Γερμανικής Γκαίτε επιπέδου Γ1 με βαθμό 76,50% 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

(Υπεύθυνη Δήλωση) και Πιστοποιητικό ICT) 

 

 

Η Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:7,30 )                        36,50      

Αναλογικός υπολογισμός) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              98,4 

(βαθμός Μεταπτυχιακού :9,84) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:               0 

Δεν διαθέτει 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                  0 

(Δεν προσκόμισε έγγραφο συνεργασίας με κάποιο Επιμελητήριο) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                    50 
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(προσκόμισε Proficiency) 

 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :    25 

Γερμανικά Γ1 με βαθμό 76,50% 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                            50 

Προσκόμισε πιστοποιητικό(Υπεύθυνη Δήλωση) και Πιστοποιητικό ICT) 

 

Η Αικατερίνη- Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:        (Βαθμός πτυχίου 7,3 )                    36,5 

          αναλογικά 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                           98,4 

(βαθμός Μεταπτυχιακού:9, 84) 

           αναλογικά 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

          (Δεν διαθέτει) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                0 

(Δεν προσκόμισε ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Πτυχίο Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Πτυχίο Γερμανικών Γ1 , πολύ καλή γνώση) 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Προσκόμισε πιστοποιητικό(Υπεύθυνη Δήλωση) και Πιστοποιητικό ICT) 

 

 

 

3.Δήμητρα Τσακίρη 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια: Βαθμός πτυχίου  7,53                          37,65                                         

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                          67,3                   

(βαθμός Μεταπτυχιακού 6,73) 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:           0 

(Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

          Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

(Proficiency Αγγλικής Γλώσσας) 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

          Πτυχίο Γερμανικής Γκαίτε επιπέδου C1  

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                        50                      

(Υπεύθυνη Δήλωση και ECDL) 

 

Ο Γεώργιος Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:  (Βαθμός πτυχίου 7,53)                            37,65         
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Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                               67,3 

(βαθμός Μεταπτυχιακού: 6,73) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:              0 

Δεν διαθέτει 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

(Δεν προσκόμισε σχετικό) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Πτυχίο Γερμανικής Γκαίτε επιπέδου C1 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

(Υπεύθυνη Δήλωση και ECDL) 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:7,53 )                      37,65 

Αναλογικός υπολογισμός 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             67,3 (βαθμός 

Μεταπτυχιακού :6,33 αναλογικός υπολογισμός ) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

                                                       Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                   50 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Γερμανικά GOETHE C1 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

(Υπεύθυνη Δήλωση και ECDL) 

 

 

Η Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:7,53 )                        37,65      

Αναλογικός υπολογισμός) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              67,3 

(βαθμός Μεταπτυχιακού :6,73 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:               0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                  0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                    50 

Proficiency 
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Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :    25 

Γερμανικά C1  

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                            50 

Προσκόμισε πιστοποιητικό(Υπεύθυνη Δήλωση και ECDL) 

 

Η Αικατερίνη – Σπυριδούλα  Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:        (Βαθμός πτυχίου 7,53 )                    37,65 

          αναλογικά 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              67,3 

(βαθμός Μεταπτυχιακού:6,73) 

           αναλογικά 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

          (Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                0 

(Δεν προσκόμισε ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Πτυχίο Γερμανικών  

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

(Υπεύθυνη Δήλωση και ECDL) 

 

 

4.ΚΑΡΜΕΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια: Βαθμός πτυχίου  6,18                             30,9                                         

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             54                   

(βαθμός Μεταπτυχιακού 5,4 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:           0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

         Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

Πτυχίο Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 50 

 Άριστη γνώση Γαλλικών , Άριστη γνώση Ισπανικών,  πολύ καλή γνώση  Ιταλικών, πολύ καλή 

γνώση Γερμανικών 

 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                        50                      

ECDL 

 

 

 

Ο Γεώργιος Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 
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Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:  (Βαθμός πτυχίου 6,18)                            30,9    

  

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                               54 

(βαθμός Μεταπτυχιακού:5,4) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:              0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

(Δεν διαθέτει ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 50 

Άριστη γνώση Γαλλικών, άριστη γνώση Ισπανικών, πολύ καλή γνώση Ιταλικών 

 και Γερμανικών  

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Με βάση τα πιστοποιητικά προκύπτ6ει καλή γνώση ECDL 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:6,18 )                     30,9 

Αναλογικός υπολογισμός 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             54  

(βαθμός Μεταπτυχιακού :5,4 αναλογικός υπολογισμός ) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                   50 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 50 

 

Άριστη γνώση Γαλλικών, άριστη γνώση Ισπανικών, πολύ καλή γνώση Ιταλικών 

 και Γερμανικών 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

ECDL 

 

 

Η Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:6,18 )                        30,9 

Αναλογικός υπολογισμός) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              54 

(βαθμός Μεταπτυχιακού :5,4,Αναλογικός υπολογισμός 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:               0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                  0 
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Δεν προσκόμισε 

 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                    50 

 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :    50 

Άριστη γνώση Γαλλικών, άριστη γνώση Ισπανικών, πολύ καλή γνώση Ιταλικών 

 και Γερμανικών 

 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                            50 

ECDL 

 

Η Αικατερίνη-Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:        (Βαθμός πτυχίου 6,18 )                    30,9 

          αναλογικά 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              54 

(βαθμός Μεταπτυχιακού:5,4          αναλογικά 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

          (Δεν προσκόμισε) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                0 

(Δεν προσκόμισε ) 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 50 

Άριστη γνώση Γαλλικών, άριστη γνώση Ισπανικών, πολύ καλή γνώση Ιταλικών 

 και Γερμανικών 

 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

ECDL 

 

 

5. Ευδοκία Κατέχη 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια: Βαθμός πτυχίου  6,75                            33,75                                         

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             60                  

Διαθέτει μεταπτυχιακό το Εμπορικό Δίκαιο με βαθμό ΚΑΛΩΣ. 

Κατά δήλωση της υποψήφιας λίγο κάτω από το 6,5 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:           0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

         Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

Πτυχίο Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 0 

          Δεν προσκόμισε πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                        50                      
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Προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση 

 

 

 

Ο Γεώργιος Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:  (Βαθμός πτυχίου 6,75)                            33,75 

  

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              60 

Κατά δήλωσή της περίπου 6,5 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:              0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Προσκόμισε σχετικό πτυχίο Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :   0 

          Δεν προσκόμισε σχετικό πτυχίο  

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Υπ. Δήλωση 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:6,75 )                     33,75 

Αναλογικός υπολογισμός 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             60 

(βαθμός Μεταπτυχιακού :5,4 αναλογικός υπολογισμός ) 

Κατά δήλωσή της κάτω από 6,5 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

Δεν διαθέτει 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                   50 

Πτυχίο Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 0 

 

Δεν έφερε πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Υπ. Δήλωση 

 

 

Η Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:6,75 )                        33,75 

Αναλογικός υπολογισμός) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              60 
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(βαθμός ΚΑΛΩΣ κατά δήλωσή της λόγο κάτω από 6,5) 

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:               0 

Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                  0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                    50 

Proficiency 

 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :    0 

Δεν προσκόμισες πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας  

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                            50 

Υπ. Δήλωση 

 

Η Αικατερίνη-Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:        (Βαθμός πτυχίου 6,75 )                    33,75 

          αναλογικά 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              60 

Κατά δήλωσή της υποψήφιας λίγω κάτω από  6,5) 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             0 

          Δεν προσκόμισε 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Proficiency 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 0 

Το αναφέρει στο βιογραφικό, αλλά δεν προσκόμισε αποδεικτικό 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Υπ. Δήλωση 

 

 

 

 

6.ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια: Βαθμός πτυχίου  6,246                            31,23                                 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             68        

Κατά δήλωσή του ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 6,8 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:           50 

          Έχει και 2ο Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το  

         Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου  

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                               0 

         Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                 50 

          Πτυχίο Proficiency και Μεταπτυχιακά στην Αγγλική 
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Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

          Γαλλικά πολύ καλά 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                        50                      

Υπ. Δήλωση και ECDL 

 

 

 

 

Ο Γεώργιος Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:  (Βαθμός πτυχίου 6,246)                          31,23 

  

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                               68 

Κατά δήλωσή του 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:              50 

Με βάση προσκομισθέντα σχετικά.(2ο Μεταπτυχιακό) 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Proficiency και Μεταπτυχιακά στην Αγγλική 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :   25 

          Πολύ καλή γνώση Γαλλικής 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Σύμφωνα με το προσκομισθέν πιστοποιητικό Υπ. Δήλωση και ECDL 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:6,24)                     31,23 

Αναλογικός υπολογισμός 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                             68 

Κατά δήλωσή του 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:           50 

Έχει και 2ο Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το  

         Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                 0 

Δεν προσκόμισε κάτι σχετικό 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                   50 

Proficiency και Μεταπτυχιακά στην Αγγλική 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Γαλλικά πολύ καλά  

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Υπ. Δήλωση και ECDL 

 

 

Η Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 
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Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:   (Βαθμός πτυχίου:6,24 )                        31,23 

Αναλογικός υπολογισμός) 

 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              68 

6,8 κατά δήλωσή του ο μεγαλύτερος βαθμός από τα δύο μεταπτυχιακά του  

 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:               50 

          Έχει και 2ο Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το  

         Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                  0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                    50 

Proficiency και Μεταπτυχιακά στην Αγγλική 

 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια :    25 

Γαλλικά πολύ καλά 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                            50 

Υπ. Δήλωση και ECDL 

 

Η Αικατερίνη – Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

Βαθμός πτυχίου 0-50 μόρια:        (Βαθμός πτυχίου 6,24 )                    31,23 

          αναλογικά 

Βαθμός μεταπτυχιακού Διπλώματος 0-100 μόρια:                              68 

Κατά δήλωσή του 6,8) 

Επιπλέον Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος 0-50 μόρια:             50 

          Έχει και δεύτερο Μεταπτυχιακό 

Επιμελητηριακή εμπειρία 0-200 μόρια :                                                0 

Δεν προσκόμισε 

Γνώση αγγλικής γλώσσας 0-50 μόρια:                                                  50 

Proficiency και Μεταπτυχιακά στην Αγγλική 

 

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. 0-50 μόρια : 25 

Γνώση Γαλλικής πολύ καλά 

Γνώση Η/Υ 0-50 μόρια. :                                                                         50 

Υπ. Δήλωση και ECDL 

 

 

 

 

Γ)Μετά την ολοκλήρωση των ατομικών συνεντεύξεων των υποψηφίων, όπως 

προκύπτει από το υπ’αρ. 8/31-5-2021 Πρακτικό της Επιτροπής, η Επιτροπή 

βαθμολόγησε τους υποψηφίους ως προς τα κριτήρια της επιστημονικής κατάρτισης ως 

εξής: 

 

7. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

Η Πρόεδρος Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής; 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

(Προσκόμισε πιστοποιητικά επιμόρφωσης , εκτός από τα δύο 

μεταπτυχιακά , από τα οποία προκύπτει η επιθυμία του για διαρκή 

επιμόρφωση , ενημέρωση και επαγγελματική εξέλιξη 

90 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

(Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα (Δικηγόρος 11 έτη )και 

το εξωτερικό σε διάφορους τομείς αστικού και εμπορικού δικαίου  με 

έμφαση στο Εμπορικό. Η εμπειρία του στην ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα 

σημαντική και μάλλον δύσκολο να αποκτηθεί. 

150 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

(Από  τη συνέντευξη προέκυψε ότι πρόκειται για άτομο με εξαιρετικά 

συγκροτημένη προσωπικότητα, εργατικό, δυναμικό , με διάθεση για 

διαρκή ενημέρωση, με ενδιαφέρον για το αντικείμενο του Επιμελητηρίου 

και πρόθυμο να συνεργαστεί με τον Φορέα. Λόγω ηλικίας ,36 ετών, 

διαθέτει μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης.  Είναι έγγαμος και έχει ένα παιδί)  

150 

 

 

 

 

Ο Γ. Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

(Ικανός αριθμός σχετικών εγγράφων) 
70 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Ικανή δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό) 
140 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

(Ικανοποιητική προσωπικότητα) 
120 

 

 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

( 
ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

(Προσκόμισε πιστοποιητικά επιμόρφωσης , εκτός από τα δύο 

μεταπτυχιακά , από τα οποία προκύπτει η επιθυμία του για διαρκή 

επιμόρφωση , ενημέρωση και επαγγελματική εξέλιξη 

90 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 150 
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Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 

διάφορους τομείς αστικού και εμπορικού δικαίου  με έμφαση στο 

Εμπορικό. Η εμπειρία του στο ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα σημαντική και μάλλον 

δύσκολο να αποκτηθεί. 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Συγκροτημένη προσωπικότητα , ευγενικός , πρόθυμος να ασχοληθεί με το 

αντικείμενο και να συνεργαστεί με τον Φορέα) 

150 

 

 

 

Η κ. Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Προσκόμισε πληθώρα εγγράφων επιμόρφωσης) 

 

90 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δικηγόρος από το 2009.Έχει επαγγελματική εμπειρία  εντός και εκτός 

Ελλάδος  σε πολλά αντικείμενα 

150 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Όπως συνάγεται από την συνέντευξη πρόκειται για άτομο με 

συγκροτημένη προσωπικότητα, εργατικό, ευγενικό, πρόθυμο να 

ασχοληθεί με το αντικείμενο και να συνεργαστεί με τον Φορέα  

150 

 

 

 

 

Η κ. Αικ.-Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

(Δύο μεταπτυχιακά) 
95 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό  σε διάφορους 

τομείς) 

150 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Εργατικός, κατασταλαγμένος  , με επιθυμία για εξέλιξη  και ενασχόληση 

με το αντικείμενο. 

150 

 

 

 

8. ΜΟΣΧΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ  
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Η Πρόεδρος Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Προσκόμισε αρκετά αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων, 

συνεδρίων κλπ, εκτός του πτυχίου και του Μεταπτυχιακού που 

αποδεικνύουν και τη διάρκεια της ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Επίσης 

προσκόμισε δημοσιεύσεις. 

80 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

(Αν και γράφτηκε στον ΔΣΚ το 2013, προσκόμισε παραστάσεις από το 

έτος 2017 και μετά.Επομένως , διαθέτει τριετή επαγγελματική εμπειρία 

120 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Από την συνέντευξη προέκυψε ότι πρόκειται για εξαιρετικά 

συγκροτημένο άτομο , με θέληση για διαρκή ενημέρωση , με μεγάλες 

προοπτικές εξέλιξης λόγω της ηλικίας της (είναι 32 ετών και άγαμη) , 

εργατική, δυναμική και πρόθυμη να συνεργαστεί με τον Φορέα. 

150 

 

 

Ο Γ. Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Ικανοποιητικός αριθμός σεμιναρίων κλπ 
70 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Τριετής επαγγελματική εμπειρία 
130 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Δυναμική, θετική παρουσία  και αποφασιστική 
150 

  

 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Ικανοποιητικός αριθμός σεμιναρίων κλπ 

80 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Τριετής επαγγελματική εμπειρία 

120 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Δυναμική, θετική παρουσία  και αποφασιστική 

150 
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Η κ. Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Προσκόμισε πληθώρα εγγράφων συμμετοχής σε διάφορα σεμινάρια κλπ 

σε πολλά νομικά αντικείμενα. 

85 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Παραστάσεις από το 2017, τριετής εμπειρία, σημαντικός αριθμός 

δικογράφων  και αποφάσεων 

135 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Συμπαθής, ευγενική , πρόθυμη να εργαστεί και να συνεργαστεί. 
150 

 

 

 

Η κ. Αικ.-Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Πληθώρα αποδεικτικών παρακολούθησης σεμιναρίων κλπ 
80 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Έχει επί της ουσίας τριετή εμπειρία  με βάση την κατάσταση γραμματίων 

προείσπραξης ΔΣΚ  που προσκόμισε 2017 και μετά ) 

120 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Εργατική με επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη 
150 

 

 

 

9. ΚΑΤΕΧΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

 

Η Πρόεδρος Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Προσκόμισε αρκετά αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων 

επιμόρφωσης εντοπισμένη επιστημονική κατάρτιση από τα οποία 

80 
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προκύπτει η επιθυμία της για ενημέρωση και επαγγελματική εξέλιξη , 

ειδικά στον τομέα της Διαμεσολάβησης. 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Είναι δικηγόρος επί 20 χρόνια .προσκόμισε ενδεικτικά δικόγραφα, Δεν 

προσκόμισε καταστάσεις τριπλοτύπων  

180 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Από την συνέντευξη προέκυψε ότι πρόκειται για εξαιρετικά 

συγκροτημένο άτομο, εργατικό, πρόθυμο , με αγάπη για το αντικείμενο , 

με επιθυμία για διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση, με θέληση να 

συνδράμει για την προς τα έξω βελτίωση της εικόνας του Επιμελητηρίου . 

Είναι 48 ετών και άγαμη. 

150 

 

 

Ο Γ. Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Ικανοποιητικός αριθμός προσκομισθέντων πιστοποιητικών στο χώρο της 

διαμεσολάβησης 

90 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Εμπειρία 20 και πλέον ετών .προσκομίστηκαν δικαστικές αποφάσεις  
180 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Δυναμική, έμπειρη και συγκροτημένη 
150 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων κυρίως στο αντικείμενο της 

διαμεσολάβησης 

70 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Εικοσαετής επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται από τα 

προσκομιζόμενα δικόγραφα και αποφάσεις 

150 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Πρόθυμη για συνεργασία 
150 

 

Η κ. Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Προσκόμισε αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων, κυρίως στη 

διαμεσολάβηση 

80 
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Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δικηγόρος από το 1999.Προσκομίζει πληθώρα δικογράφων 
175 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Από την συνέντευξη προέκυψε ότι είναι ιδιαίτερα δυναμική με πρόθεση 

εργασίας και συνεργασίας και συγκροτημένο άτομο  με προθυμία για 

διαρκή επιμόρφωση. 

150 

 

 

Η κ. Αικ. –Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Προσκόμισε πλέον του πτυχίου της και του μεταπτυχιακού , αποδεικτικά 

παρακολούθησης σεμιναρίων κυρίως στην διαμεσολάβηση 

80 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Είναι δικηγόρος πλέον των 20 των  και προσκόμισε αποδεικτικά. 
180 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Διάθεση να εργαστεί, συγκροτημένη, συνειδητοποιημένη με επιθυμία, 

όπως δήλωσε να συνδράμει στην καλυτέρευση της εικόνας του 

Επιμελητηρίου 

150 

 

 

 

10. ΚΑΡΜΕΝ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ  

 

Η Πρόεδρος Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Διαθέτει πτυχίο, μεταπτυχιακό, έχει παρακολουθήσει ορισμένα σεμινάρια 

και συνέδρια για τα οποία όμως δεν προσκόμισε βεβαιώσεις 

60 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δεν προσκόμισε κατάσταση παραστάσεων, ούτε κανένα δικόγραφο , ενώ 

από το βιογραφικό της προκύπτει ενασχόληση με πολύ συγκεκριμένο 

αντικείμενο που αφορά τον ΟΤΕ.Είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. 

140 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Από την συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο απόλυτα 

συγκροτημένο , εργατικό και δυναμικό. . Δεν έχει πρόβλημα να 

μετακομίσει στην Κέρκυρα, εφόσον επιλεγεί, καθώς δεν έχει 

οικογενειακές υποχρεώσεις . Είναι 38 ετών και επομένως έχει προοπτικές 

εξέλιξης .Είναι άγαμη. 

150 
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Ο Γ. Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Δεν προσκόμισε  

Σχετικά πιστοποιητικά 

80 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δεν προσκόμισε δικόγραφα  ή δικαστικές αποφάσεις ή παραστάσεις 

δικαστηρίων 

140 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Συμπαθής προσωπικότητα με διάθεση να εργασθεί 
140 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Διαθέτει πτυχίο, μεταπτυχιακό, έχει παρακολουθήσει ορισμένα σεμινάρια 

και συνέδρια για τα οποία όμως δεν προσκόμισε βεβαιώσεις 

60 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δεν προσκόμισε δικόγραφα 
140 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Πρόθυμη για συνεργασία 
145 

 

 

Η κ. Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Δεν προσκόμισε βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια 
60 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Αν και Δικηγόρος παρ’Αρείω, δεν προσκόμισε δικόγραφα ή 

προεισπράξεις.Ενασχόληση με συγκεκριμένο αντικείμενο (ΟΤΕ) και δεν 

φαίνεται πολυμέρεια.Δεν ασχολήθηκε με το αντικείμενο. 

 

140 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Συγκροτημένο άτομο, ευγενική, πρόθυμη να εργαστεί. 
150 

 

Η κ. Αικ.-Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 60 
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Προσκόμισε πτυχίο και Μεταπτυχιακό , αλλά δεν έχει προσκομίσει έτερα 

αποδεικτικά και βεβαιώσεις  

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δεν προσκόμισε κατάσταση παραστάσεων, ούτε κανένα δικόγραφο και 

από  το βιογραφικό της προκύπτει ενασχόληση με πολύ συγκεκριμένο 

αντικείμενο 

140 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Έδειξε διάθεση να εργασθεί , προθυμία, φιλικότητα 
150 

 

 

 

 

 

11. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

Η Πρόεδρος Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Πτυχίο και Μεταπτυχιακό. Δεν προσκόμισε Βεβαιώσεις παρακολούθησης 

σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ, ούτε έχει δημοσιεύσεις. 

60 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Πέραν των συμβάσεων με το ΔΣΧ για την εκπόνηση έργου μη συναφούς 

με το Εμπορικό και την συστατική επιστολή, δεν προσκόμισε ούτε 

δικόγραφα , ούτε κατάσταση παραστάσεων  και είναι Δικηγόρος Παρ’ 

Εφέταις. Προσκόμισε συστατική επιστολή από την δικηγόρο στην οποία 

εργάζεται και η οποία υπογράφει τα δικόγραφα που η ίδια συντάσσει. 

 

130 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Από την συνέντευξη διαπιστώθηκε  ότι πρόκειται για άτομο απόλυτα 

συγκροτημένο, εργατικό και πρόθυμο να μετακομίσει στην Κέρκυρα μαζί 

με τον σύζυγό της, ενώ λόγω ηλικίας,( 35 ετών) ,έχει προοπτικές εξέλιξης 

, δυναμική .Είναι παντρεμένη και δεν έχει ακόμη παιδιά. 

 

 

150 

 

Ο Γ. Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Δεν προσκόμισε δημοσιεύσεις κλπ 
80 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δεν προσκόμισε Δικόγραφα, αποφάσεις κλπ 
100 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 140 
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Άτομο με διάθεση να εργασθεί ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Δεν προσκόμισε βεβαιώσεις παρακολούθησης σε σεμινάρια 

               60 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Πλην συστατικής επιστολής και συμβάσεων από το 2017, δεν 

προσκομίστηκαν δικόγραφα ή παραστάσεις, αν και είναι δικηγόρος Παρ’ 

Εφέταις (από το 2011) 

130 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Πρόθυμη να συνεργαστεί. 
145 

 

Η κ. Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Δεν προσκόμισε βεβαιώσεις παρακολούθησης σε σεμινάρια. 
60 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Πλην συστατικής επιστολής και συμβάσεων από το 2017, δεν 

προσκομίστηκαν δικόγραφα ή παραστάσεις, αν και είναι δικηγόρος Παρ’ 

Εφέταις (από το 2011) 

130 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Συγκροτημένη προσωπικότητα, πρόθυμη να εργαστεί, δυναμική. 
150 

 

Η κ. Αικ.-Σπυριδούλα  Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό. Δεν προσκόμισε δημοσιεύσεις ή έτερα 

στοιχεία. 

60 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Δεν προσκόμισε αναλυτικές καταστάσεις προεισπράξεων δικηγορικού 

συλλόγου ή δικόγραφα. 

130 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Είναι συγκροτημένη, με θέληση να εργαστεί και επιθυμία να ασχοληθεί 

με το αντικείμενο.Δυναμική.  

150 
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12. ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  

Η Πρόεδρος Ευγενία Τσιλιμπάρη βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

 

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και μία δημοσίευση (της Διπλωματικής).Δεν 

προσκόμισε Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων , συνεδρίων κλπ) 

65 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Επαγγελματική εμπειρία 3 ετών .Δεν προσκόμισε κατάσταση 

παραστάσεων, ούτε ενδεικτικά δικόγραφα , αλλά μόνο τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών για σύνταξη δικογράφων και τρία γραμμάτια προκαταβολής 

εισφορών. Συστατική επιστολή από ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΕ και ΕΠΕ. 

100 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Από την συνέντευξη προέκυψε ότι πρόκειται για συγκροτημένο άτομο , 

εργατική, πρόθυμη για συνεργασία, χωρίς μεγάλη επαγγελματική 

εμπειρία , λόγω του νεαρού της ηλικίας της έχει προοπτικές εξέλιξης. Δεν 

έχει πρόβλημα μετακόμισης μόνιμα στην Κέρκυρα 

145 

 

Ο Γ. Λάμπρος βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Με βάση τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά. 
70 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Τριετής επαγγελματική εμπειρία, δεν προσκόμισε δικόγραφα και 

παραστάσεις 

80 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Από την συνέντευξη προέκυψε  πρόθυμο και ευγενικό άτομο , 

στερούμενο όμως εμπειρίας. 

135 

 

 

Ο Γ. Χονδρογιάννης βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Με βάση τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά 

65 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Τριετής επαγγελματική εμπειρία, δεν προσκόμισε δικόγραφα και 

παραστάσεις 

100 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Πρόθυμη να συνεργαστεί. 
140 
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Η κ. Ελισάβετ Δελλάρτα βαθμολόγησε ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

Δεν προσκόμισε βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια  κλπ, πλην της 

δημοσίευσης της διπλωματικής της. 

65 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Διορίστηκε το 2017, με εμπειρία 3 ετών.Δεν προσκόμισε δικόγραφα ή 

κατάσταση προεισπράξεων 

100 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Συγκροτημένη, ευγενική και πρόθυμη να εργαστεί και να συνεργαστεί. 
150 

 

 

 

Η κ. Αικ. – Σπυριδούλα Ζορμπά βαθμολόγησε ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

ΒΑΘΜΟΣ 

Επιστημονική κατάρτιση, 0-100 μόρια, 

(Έχει μία δημοσίευση, Μεταπτυχιακό και Πτυχίο) 
 

65 

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 0-200 μόρια. 

Επαγγελματική πείρα 3 ετών και δεν προσκόμισε κατάσταση 

παραστάσεων ή δικόγραφα 

100 

Προσωπικότητα του υποψηφίου 0-150 μόρια. 

Φιλική, συγκρότημένη με διάθεση να εργαστεί. 
150 

 

Δ)Στη  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό της αθροιστικής 

βαθμολογίας των υποψηφίων, η οποία, όπως προκύπτει από το υπ’αρ.9.18-6-2021 

Πρακτικό, έχει ως εξής: 

 

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕΙΡΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

1 Κρητικός Ανδρέας 3.266,15 

 

1ος 

2 Μόσχου Αρετή Μαρία 3.069,50 2η 

 

3 Κατέχη Ευδοκία 2.983,75 3η 

 

4 Μαυρομουστάκη Κάρμεν 2.929,50 4η 

 

5 Δασκαλάκη Μαρία 2.810,25 5η 

 

6 Τσακίρη Δήμητρα  2.679,75 6η 
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Κατόπιν των ανωτέρω, με βάση τα κριτήρια επιλογής και την συνολική 

βαθμολογία ενός εκάστου των υποψηφίων, η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι 

υπερτερεί έναντι των λοιπών υποψηφίων ο Ανδρέας Κρητικός, ο οποίος κατατάσσεται 

πρώτος ,με συνολική βαθμολογία 3.266,15, διότι, όπως προκύπτει από τα συνημμένα 

στον φάκελο ενός εκάστου των υποψηφίων δικαιολογητικά (βιογραφικό σημείωμα , 

τίτλους σπουδών , (πτυχία και μεταπτυχιακά), βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, πτυχία 

ξένων γλωσσών, καταστάσεις τριπλότυπων παραστάσεων , δικόγραφα και αποφάσεις 

για παραστάσεις, για εξειδίκευση και επάρκεια, κλπ) και την όλη παρουσία ενός 

εκάστου στην ατομική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, ο ανωτέρω υπερέχει των 

λοιπών υποψηφίων  συγκρινόμενος με έναν έκαστο αυτών. Περαιτέρω, η  ως άνω 

σύγκριση έγινε μεταξύ ενός εκάστου των υποψηφίων ως προς όλους τους λοιπούς  και 

από την σύγκριση αυτή, η οποία προκύπτει από αναλυτική και πλήρως αιτιολογημένη 

βαθμολογία τους, όπως αυτή παρατίθεται αναλυτικά παραπάνω και από αυτήν τη 

σύγκριση προέκυψε ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. 

Κατόπιν αυτών, ως καταλληλότερος για την πλήρωση της προκηρυχθείσας 

θέσης, κρίνεται ο Ανδρέας Κρητικός, καθόσον  η συνδρομή στο πρόσωπό του των 

κριτηρίων της προκήρυξης  παρέχει τη βεβαιότητα στα μέλη της Επιτροπής ότι θα είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσει με απόλυτη επάρκεια, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και 

προς όφελος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας τα ζητήματα που ορίζονται από την 

προκήρυξη. Τέλος, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε η παρούσα απόφαση μαζί με τα 

Πρακτικά των συνεδριάσεων 1/18-1-2021, 2/22-1-2021, 3/28-1-2021, 4/25-2-2021, 

5/19-3-2021, 6/14-4-2021, 7/26-4-2021, 8/31-5-2021, 9/18-6-2021, να κοινοποιηθούν 

με μέριμνα της Γραμματέως της Επιτροπής στο Επιμελητήριο Κέρκυρας, προκειμένου 

η απόφαση να αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της έδρας του Επιμελητηρίου και στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού  και 

αντίγραφο αυτής να αποσταλεί στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας,  στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Κέρκυρας και στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. 

Προς πίστωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν Πρακτικό-Απόφαση, 

λαμβάνει αριθμό 10/18-6-2021 και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ   :ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
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                      ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΕΛΑΡΤΑ 

 

 

 

                     ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΖΟΡΜΠΑ 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ  
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