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                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 

Αρ. Πρωτ. 4652 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 8 του ν. 2836/2000  (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000) «Συμπλήρωση της 

νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρίας του 

Δημοσίου (Κ.Ε.Δ), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, ΦΠΑ, επενδυτικού χρυσού και 

άλλες διατάξεις». 

2. Το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ια του ν. 2190/1994 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 

στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2009 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Α 

88/9.6.2009). 

4. Την με αριθμ. 19/763/31.8.2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία προκηρύσσεται η θέση του Γενικού 

Διευθυντή.   

5. Την με αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./187/27724/30.11.2016 Εγκριτική Απόφαση της 

Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ Α/280/28.12.2006), 

όπως ισχύει.  

6. Την με αριθμ. 2/771/2.12.2106 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον ορισμό Επιτροπής για τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης 

Γενικού Διευθυντή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

7.  Το Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α 26/2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

Δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α 39/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010), όπως  ισχύει. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας θέσης Γενικού Διευθυντή ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας έως πέντε ετών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

 

2.  Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες  

  

β. Να έχουν εκπληρώσει, οι άνδρες, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

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

καταδικασθεί τελεσίδικα για λιποταξία (ν. 3528/2007 άρθρο 5) 

 

γ.  Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (αρ. 8 Ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:  

i) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 

κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής (παρ.1.α άρθρου 8 Ν. 3528/2007).  

ii) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με 

άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ του 

άρθρου 8 του ν. 3528/2007, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.  

iii) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για 

όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ. 1.γ άρθρου 8 Ν. 3528/2007).  

iv) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις (παρ.1.δ άρθρου 8 Ν. 3528/2007).  

v) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου 

Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής 

της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 

λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, ή να έχει παρέλθει πενταετία από την 

απόλυση (άρθρο 9 Ν. 3528/2007).  

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το 

άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.  

 

δ. Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να 

ασκήσουν τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.  
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Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 

2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την 

ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους 

μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων 

ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους 

υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν 

προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις. 

 

 

3.  Τα  προσόντα διορισμού για τη θέση του Γενικού Διευθυντού ορίζονται ως 

εξής: 

 

α. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

β. πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέσεις συναφείς προς το αντικείμενο της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

 

Θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση σε θέματα νομοθετικού πλαισίου της 

Κεφαλαιαγοράς, καθώς και η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ευκρινή φωτοτυπία του βασικού τίτλου και του 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ή διδακτορικού στις περιπτώσεις που είναι κάτοχοι 

αυτού), καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό 

αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους 

τίτλους. 

 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφραση στα Ελληνικά. 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 Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει 

το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής της. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα ανωτέρω προσόντα, όπως και τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον τα τελευταία 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.  

  

Για την απόδειξη της προαναφερόμενης εργασιακής εμπειρίας, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39/5.3.2001), όπως αυτό ισχύει. απαιτείται:  
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(α) είτε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της 

παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της,  

(β) είτε ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας 

αρχής,  

(γ) είτε όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και 

του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997,  

(δ) είτε όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 

χρονική διάρκεια της ασφάλισης. 

(ε) εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν 

προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση 

εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 

(ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. 

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης 

ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου 

τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 

 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο υποψήφιος επιπλέον 

προσκομίζει: 

(α) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 

εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι 

υποχρεωτική: 

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 

χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και 

- βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή 

αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του 

ενδιαφερομένου. 

(β) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 

εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι 

μη υποχρεωτική: 

- Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η 

χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου, 

- στην Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική 

διάρκεια απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, 

φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού 

προσώπου και 

- βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση 

για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι 

υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου. 

(γ) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της 

αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. 

(δ) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος 

άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την 
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αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά 

νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης. 

 

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο 

εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

4.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στην διεύθυνση «Κολοκοτρώνη 1 

και Σταδίου Τ.Κ. 105 62 Αθήνα»  τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 

6.12.2016 έως και 19.12.2016:   

 

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση 

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και των βεβαιώσεων 

εργασιακής εμπειρίας, από όπου να προκύπτουν όλα τα αναγκαία προσόντα, όπως 

αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος. 

δ. Στην περίπτωση που είναι μόνιμοι υπάλληλοι, πιστοποιητικό της υπηρεσίας τους, 

από το οποίο να προκύπτουν τα έτη προϋπηρεσίας, ο βαθμός τους στην ιεραρχία, 

τυχόν ηθικές αμοιβές καθώς και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. 

 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης, όταν αποστέλλεται ταχυδρομικά, κρίνεται από την 

ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.  

 Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, τυχόν δε 

ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και 

διοικητικές κυρώσεις. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης είναι 

αποκλειστικά του υποψηφίου.  

 

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.  

 

Τονίζεται ότι τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος πρέπει να συντρέχουν τόσο 

κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο 

και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.  

 

Επισημαίνεται ότι, αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τη 

λήξη της προθεσμίας, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του 

απορρίπτεται.  

 

ΑΔΑ: 73ΣΡΟΡΡΠ-ΚΩΥ



6 

5. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 3, θα 

κληθούν σε προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα λάβουν 

γνώση εγκαίρως. 

 

6. Η πρόσληψη θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Ο προσλαμβανόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου πενταετούς το πολύ διάρκειας. 

 

7. Αντίγραφο της παρούσης αναρτάται στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr και 

δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες. Προς διευκόλυνση των 

ενδιαφερομένων, το κείμενο της Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο της αίτησης – 

υπεύθυνης δήλωσης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gov.gr Περισσότερες πληροφορίες θα 

παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.30 - 14.00), από την Διεύθυνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (τηλ. 210 - 3377191, 213). 

 

8. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασ. Σοφίας 15), θα αναρτηθεί στα γραφεία της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου) και θα δημοσιευθεί σε 

περίληψη, από μία φορά, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π.  ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hcmc.gov.gr/
ΑΔΑ: 73ΣΡΟΡΡΠ-ΚΩΥ
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