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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2022
Αριθ. πρωτ. 1973

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
Αθήνα 105 62
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-3377 213, 272

ΘΕΜΑ:
Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου της
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σύμβαση έμμισθης
εντολής.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 & παρ. 2 περ. ιβ του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ
Α΄6/15.1.2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και
ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, περ. (γ) και παρ. 3 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ 168Α΄),
όπως ισχύει.

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 8 και του άρθρου 36 παρ. 2 περ. (β) και (δ) του ν.
2324/1995 (ΦΕΚ Α/146/17.7.1995) όπως ισχύει.

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α/208/27.9.2013),
όπως ισχύει.

5.

Το άρθρο 24 του π.δ. 65/2009 (ΦΕΚ Α/88/9.6.2009), όπως ισχύει.

6.

Το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α/39/7.3.2001), όπως ισχύει.

7.

Την με αριθμ. 16/842/18.4.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε η κάλυψη μίας θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου
της Νομικής Υπηρεσίας και μίας θέσης δικηγόρου με σύμβαση έμμισθης εντολής.

8.

Την με αριθμ. 3/959/22.7.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης
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Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, με σύμβαση έμμισθης εντολής και ορίσθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης
των υποψηφίων για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης.
9.

Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./44/40276π.ε/1.4.2020 Απόφαση της Επιτροπής της
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, του άρθρου 2 παρ. 1, (ΦΕΚ 280/Α/2006),
όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Προκηρύσσουμε την πλήρωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μίας (1) οργανικής

θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με σύμβαση έμμισθης
εντολής και πλήρη απασχόληση. Ο προσλαμβανόμενος θα απασχολείται στα γραφεία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Αθήνα και για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές
ανάγκες προκειμένου να συντονίζει τις εργασίες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και να
παρέχει νομική υποστήριξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις κάθε μορφής
υποθέσεις της, δικαστικές ή εξωδικαστικές. Θα συμμετέχει, επίσης, σε νομοπαρασκευαστικές
επιτροπές και θα παρέχει νομική καθοδήγηση στα όργανα διοίκησης, στις οργανικές μονάδες
και στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.
Ειδικότερα, θα πρέπει να προΐσταται της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, να παρέχει στους δικηγόρους και στο λοιπό προσωπικό ευθύνης του τις
αναγκαίες επεξηγηματικές οδηγίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των υποθέσεών της
Διεύθυνσης, να οργανώνει και να συντονίζει το προσωπικό και τις εργασίες της Διεύθυνσης,
να κατανέμει τις υποθέσεις και τις λοιπές εργασίες, να παρακολουθεί και να επιβλέπει την
πορεία των εργασιών και να μεριμνά για την επιμελή και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους, να
παρακολουθεί την ποσοτική και ποιοτική απόδοση των εργασιών με βάση τους στόχους και τις
προτεραιότητες που τίθενται, να ενημερώνει τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για
τυχόν δυσλειτουργίες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει
στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών της Διεύθυνσης Νομικών
Υπηρεσιών οι οποίες αφορούν στην παράσταση ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών
δικαστηρίων για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στη διατύπωση προτάσεων επί νομικών
θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη σύνταξη
γνωμοδοτήσεων και στην παροχή νομικών συμβουλών προς τα όργανα και τις υπηρεσίες της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για θέματα που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της, στη συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου
απαιτείται, για τη νομική επεξεργασία και τεκμηρίωση κανονιστικών αποφάσεων και
αποφάσεων χορήγησης ή ανάκλησης αδειών και επιβολής κυρώσεων που λαμβάνει η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, στην παρακολούθηση και επόπτευση των υποθέσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που ανατίθενται σε τρίτους δικηγόρους καθώς και γενικότερα στον χειρισμό
οποιουδήποτε καθήκοντος εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών
και τυχόν ανατεθεί σε αυτήν από τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Ο ανωτέρω Προϊστάμενος δικηγόρος θα λαμβάνει αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
10 του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4354/2015 και
θα καταταγεί στο 15ο Μισθολογικό Κλιμάκιο της Π.Ε. κατηγορίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να:
1. Είναι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιά ή
οποιουδήποτε άλλου Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδος,
2. Έχουν πτυχίο Νομικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
ισότιμο της αλλοδαπής.
3. Έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικής.
4. Έχουν άριστη γνώση της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
5. Έχουν εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και, ιδίως, στο χρηματιστηριακό, τραπεζικό και
στο δίκαιο των εταιριών που αποδεικνύεται με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής
ή/και με αντίστοιχη πρακτική ενασχόληση στους τομείς αυτούς που μπορεί να αποδειχθεί από
προσκομιζόμενα έγγραφα.
6. Έχουν ενεργό τουλάχιστον εικοσαετή από την εγγραφή τους στο δικηγορικό σύλλογο
δικηγορία με εμπειρία κατά κύριο λόγο στο αντικείμενο των εξειδικεύσεων της παραγράφου
(5). Εκτός των παραπάνω κλάδων δικαίου θα συνεκτιμηθεί και τυχόν εμπειρία στο διοικητικό
δίκαιο ή στο ποινικό δίκαιο και ιδίως στο οικονομικό έγκλημα.
Η εικοσαετής τουλάχιστον δικηγορία πρέπει να αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του
οικείου δικηγορικού συλλόγου και η πρακτική δικηγορική απασχόληση και η εμπειρία όπως
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους (4) και (5) πρέπει να αποδεικνύονται με δικόγραφα,
δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, καταστατικά και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
7. Έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Άριστη γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής
γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.
8. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί
νόμιμα απ’ αυτές.
9. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την
έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων.
10. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν σε δικαστική
συμπαράσταση.

Β.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από 2.9.2022 έως 3.10.2022, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σε
έντυπο το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής
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Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής Ενημέρωση >
Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί > Προκήρυξη θέσεων εργασίας, συνοδευόμενη από: α)
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το
οποίο να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχουν
άλλη έμμισθη θέση, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθοι κατά την έννοια του άρθρου
42 του Κώδικα Δικηγόρων, δ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και
επαγγελματικής τους δράσης ε) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων τους και στ) τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών για την
απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας.
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 από την οποία θα προκύπτει ότι
παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να
λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ευκρινή φωτοτυπία του βασικού τίτλου σπουδών, του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (στις περιπτώσεις που είναι κάτοχοι αυτού) καθώς και του
διδακτορικού τίτλου σπουδών, ο οποίος αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για την πρόσληψη
στη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Οι υποψήφιοι δύνανται να προσκομίζουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το
γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού τίτλου σπουδών, εφόσον τούτο
δεν προκύπτει από τον προσκομιζόμενο τίτλο.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να είναι επικυρωμένος και να συνοδεύεται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, απαιτείται πράξη αναγνώρισης 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 μέρα υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που από την
πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο απαιτείται βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο καθώς
και επίσημη μετάφρασή της. Επιπλέον, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που
απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη-πρόσκληση πρέπει να είναι επικυρωμένα και
επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. (Η επίσημη μετάφραση γίνεται από αρμόδια
κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας
στην Ελλάδα ή από δικηγόρο).
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα ανωτέρω προσόντα, όπως και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία
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αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.
Για την απόδειξη της προαναφερόμενης άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ισχύουν
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει. Οι τίτλοι
σπουδών της αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο
58 του ν. 4674/2020, ΦΕΚ Α΄53), απαιτείται, όμως, επικύρωση.

Γ.
Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 2/949/5.4.2022
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι υποψήφιοι, οι
οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία
και ώρα για την οποία θα λάβουν γνώση εγκαίρως. Ο Προϊστάμενος δικηγόρος
προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Δ.
Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου,
η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η
προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο
χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Στην κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα έχει βαρύτητα κατά 30% η επιστημονική
κατάρτιση του υποψηφίου και η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο απασχόλησης, κατά 30% η
επαγγελματική του εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης, κατά 20% η γνώση
ξένων γλωσσών και κατά 20% η προσωπικότητά του.

Ε.
Αντίγραφο της παρούσης καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (11.00 – 14.00) από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (τηλ. 2103377213 και 2103377272).
Αντίγραφο της προκήρυξης θα τοιχοκολληθεί κατά τη νόμιμη διαδικασία στο Πρωτοδικείο
Αθηνών και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ θα αποσταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους. Επίσης, η
προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε 2 ημερήσιες
εφημερίδες της Αθήνας.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της Προκήρυξης-Πρόσκλησης καθώς και
το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την
ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr
Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται: 1. στο Πρωτόκολλο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή)
ή 2. αποστέλλεται μέσω συμβατικού ταχυδρομείου με απόδειξη στην διεύθυνση
«Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα» (στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο
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των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής) ή 3.
αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi-ekpnd@cmc.gov.gr (στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία αποστολής του μηνύματος).
Προσοχή
Στην περίπτωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών στο Πρωτόκολλο
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή στην περίπτωση αποστολής τους μέσω συμβατικού
ταχυδρομείου με απόδειξη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κλειστός φάκελος επί του οποίου είναι
απαραίτητο να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια η
ειδοποίηση: «Αίτηση και δικαιολογητικά για τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών - Να μην ανοιχθεί».
Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση της ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει διακριτά στο επάνω μέρος του εντύπου «ΓΙΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή «ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα. Δικαιολογητικά που κατατίθενται
μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη. Επισημαίνεται ότι, αν
δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τη λήξη της προθεσμίας, ο υποψήφιος
τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
ΣΤ. Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ν.Π.Δ.Δ. σχετικά με την διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικών
Υπηρεσιών μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
μέσω του συνδέσμου:
http://www.hcmc.gr/aweb/files/warnings/files/17_8_2022_PROISTAMENOS%20DIKIGOR
OS_GDPR.pdf

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α)

ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), ως εξής:
α)
Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β)
με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ)
με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια
αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης
στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας
στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι
οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της
αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως
οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
Βάσει των ανωτέρω γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα
εξής πιστοποιητικά:
 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE.
 BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.
 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
 ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF C2).
 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) –MASTERY και
 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY και CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI
Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).
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 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με
βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2) (μέχρι 31.8.2009).
 Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU - CELP):
CEF C2.
 Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level
(Gatehouse Awards).
 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading,
Writing, Speaking).
 LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 GA Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR: C2).
 C2 –Language Cert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
(MasteryC2) και C2 Language Cert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking)
(Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
Οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Οι τίτλοι σπουδών της αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτοί χωρίς να
απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58 του ν. 4674/2020, ΦΕΚ Α΄53), απαιτείται, όμως,
επικύρωση.
Β)

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
 Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας CIEP.
 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) -Μέχρι το
1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE
II) ParisSorbonne Universite.
 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE)
Paris-Sorbonne Universite.
 Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.
 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Γ)

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,
 Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
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 Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
 KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου LudwigMaximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
 ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-122011).
 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen,
Hören, Schreiben, Sprechen).
 ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Επίσης:
Η 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,
(ii)
Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv)
Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
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