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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα, 12/11/2020 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου  

 Αθήνα 105 62 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  210-3377 213, 272 

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών 
Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σύμβαση έμμισθης εντολής. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α/3.3.1994), 
όπως ισχύει. 

2. Το άρθρο 5 παρ. 1 περ. (γ), παρ. 2 περ. (γ), παρ.  3, και άρθρο 6 του ν. 2836/2000 
(ΦΕΚ 168Α΄). 

3. Τα άρθρα 35 παρ. 8 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α/146/17.7.1995), όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 103 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 
228Α) και το άρθρο 36 παρ. 2 περ. (β) και (δ) του ν. 2324/1995.  

4. Το άρθρο 43 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. 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2457 / 13/11/2020
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8. Την με αριθμ. 4/893/16.10.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα προκήρυξη 
πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σύμβαση έμμισθης εντολής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

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 Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κώδικα Περί 
Δικηγόρων (άρθρο 43 παρ. 2, ν. 4194/2013), με σύμβαση έμμισθης εντολής (πάγια 
αντιμισθία) και πλήρη απασχόληση. Ο προσλαμβανόμενος θα απασχολείται στα 
γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Αθήνα προκειμένου να συνδράμει την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην νομική υποστήριξη της στις κάθε μορφής υποθέσεις 
της, δικαστικές ή εξώδικες, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και για τη νομική 
καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να παρίσταται στα ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια για την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να διατυπώνει προτάσεις επί νομικών θεμάτων σχετικά με 
τη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να συντάσσει γνωμοδοτήσεις και να 
παρέχει νομικές συμβουλές προς τα όργανα και τις υπηρεσίες της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς για θέματα που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
να συνεργάζεται 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, και να παρακολουθεί και εποπτεύει τις υποθέσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ανατίθενται σε τρίτους δικηγόρους και ό,τι τυχόν του 
ανατεθεί από τη Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Ο ανωτέρω δικηγόρος θα λαμβάνει τις αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να:  
 
1. Είναι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας ή 

Πειραιά,  

2. Έχουν πτυχίο Νομικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 
ισότιμο της αλλοδαπής.  

3. Έχουν εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και, ιδίως, στο χρηματιστηριακό, 
τραπεζικό, το δίκαιο των εταιριών που αποδεικνύεται με 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.  

4. Έχουν ενεργό τουλάχιστον πενταετή δικηγορία με εμπειρία κατά κύριο λόγο στο 
αντικείμενο των εξειδικεύσεων της παραγράφου 3. Εκτός των παραπάνω κλάδων 
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δικαίου θα συνεκτιμηθεί και τυχόν εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο ή στο ποινικό 
δίκαιο και ιδίως στο οικονομικό έγκλημα.  

 Η πενταετής τουλάχιστον δικηγορία πρέπει να αποδεικνύεται από 
 πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου και η πρακτική δικηγορική 
 απασχόληση και η εμπειρία όπως αναφέρονται ανωτέρω υπό (3) και (4) πρέπει 
να αποδεικνύονται με δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις, καταστατικά και 
κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.  

5. Έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας,  

6. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν 
 απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές. 

 

Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020, αίτηση – υπεύθυνη 
δήλωση, σε έντυπο το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής 
Ενημέρωση > Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί > Προκήρυξη θέσεων εργασίας, 
συνοδευόμενη από: α) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν 
κατέχει άλλη έμμισθη θέση, β) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την 
έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα, γ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της 
επιστημονικής και επαγγελματικής του 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, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας προκήρυξης. 
 
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. 
 

Στο βασικό τίτλο σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το 
έτος απόκτησης του τίτλου. Αν ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών εκφράζεται με 
αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της 
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Οι υποψήφιοι επιπλέον 
προσκομίζουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, εφόσον τούτο δεν 
προκύπτει από τον προσκομιζόμενο τίτλο. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή 
απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, που να έχει εκδοθεί μέχρι την 
τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που από την 
πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή και ο βαθμός, 
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να 
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο ή και τον βαθμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή 

http://www.hcmc.gr/
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της. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπού Α.Ε.Ι., πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά. 

Γ. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή  του άρθρου 43 παρ. 2β του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, η οποία συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών 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 Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, γγ) έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Καθήκοντα Προέδρου 
της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής. 
Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και τους καλεί 
σε ατομική συνέντευξη. 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 εμπείρα, 
επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση, 
η προσωπικότητα και οι προοπτικές 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 κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα έχει βαρύτητα κατά 30% η επιστημονική 
κατάρτιση του υποψηφίου (μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο) 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 και οι προοπτικές εξέλιξής του. 
 
Μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία ατομική συνέντευξη η επιτροπή εκδίδει 
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Ο δικηγόρος 
προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση της απόφασης της επιτροπής 
αξιολόγησης. 
 

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. Επίσης, η 
προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε 2 
ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. 

Η αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με 
συστημένη επιστολή, μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. 
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 

Αθήνα Τ.Κ. 105 62 
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Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής 
σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 
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. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  
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΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 
π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001......» (ΦΕΚ 
115/9.6.2006/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 
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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). 
• 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). 
 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Επίσης: 
α) 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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