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ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΝΠΓΓ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Αζήλα, 22 Οθησβξίνπ 2015
Αξηζ. Πξση. 3621

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΠΑΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ν.Π.Γ.Γ.
Α. Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Ν.Π.Γ.Γ. πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ θάιπςε
ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ Οηθνλνκνιφγσλ θαη ηεζζάξσλ (4) ζέζεσλ Ννκηθψλ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο Μνλάδαο Δμπγίαλζεο Δπηρεηξήζεσλ Δπελδχζεσλ κε ηελ απφζπαζε
κνλίκσλ ππαιιήισλ ή ππαιιήισλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ άιιεο
ππεξεζίεο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36
ηνπ λ. 2324/1995 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ.
Γηθαίσκα ππνβνιήο έρνπλ ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΔΔΠ κε ζρέζε εξγαζίαο
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ Τπνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ., δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ή
Ν.Π.Ι.Γ. ππαγφκελσλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.
Πξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο Ν.Π.Γ.Γ., ε απφζπαζε ηνπο
ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γίλεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ,
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε Τπεξεζία ζηελ νπνία αλήθεη νξγαληθά ν
απνζπψκελνο ππάιιεινο.
Πξνθεηκέλνπ γηα ππαιιήινπο Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ ή Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ε απφζπαζή ηνπο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη κεηά απφ ζχκθσλε
γλψκε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ ή Ν.Π.Ι.Γ.
ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ νηθεία απφθαζε νξίδεηαη θαη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν
δηελεξγείηαη ε απφζπαζε, ν νπνίνο κπνξεί θάζε θνξά λα παξαηείλεηαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηήξεζε ηεο παξαπάλσ
δηαδηθαζίαο.
Ο ρξφλνο απφζπαζεο ησλ ππαιιήισλ ζα ινγίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο ρξφλνο
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηελ νξγαληθή ζέζε ηνπ ππαιιήινπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
α) Απαγνξεχεηαη ε απφζπαζε ππαιιήινπ πξηλ παξέιζεη δηεηία απφ ην δηνξηζκφ ηνπ
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β) Απαγνξεχεηαη ε απφζπαζε ππαιιήινπ πνπ έρεη επηιεγεί σο πξντζηάκελνο
νξγαληθήο κνλάδαο.
χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 4024/2011 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη α) νη
ππάιιεινη πνπ ζα απνζπαζηνχλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζα ιακβάλνπλ ηηο
αληίζηνηρεο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ κηζζνινγηθνχ ηνπο θιηκαθίνπ θαη
β) ε κηζζνδνζία ησλ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο βαξχλνπλ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
Β. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Οικονομολόγων ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
α) Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο πνπ θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο.
β) Δπηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ
απνδεηθλχεηαη κε:
η) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο, ή
ηη) κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο
ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ή
ηηη) αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ. Θα πξνηηκεζνχλ ππνςήθηνη κε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο
Κηλδχλσλ.
γ) Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Δπηπιένλ θαιή γλψζε άιιεο μέλεο γιψζζαο
ζα ζπλππνινγίδεηαη.
Γ. Οη ππνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο Νομικών ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
α) Πηπρίν ή Γίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο πνπ θαιχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο λνκηθήο επηζηήκεο.
β) Δπηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην δίθαην ηεο θεθαιαηαγνξάο ή ζην δίθαην αλσλχκσλ
εηαηξηψλ ή ζην δηνηθεηηθφ δίθαην πνπ απνδεηθλχεηαη κε:
η) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο, ή
ηη) κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο
ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλν ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ή
ηηη) αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ εηψλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ.
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γ) Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Δπηπιένλ θαιή γλψζε άιιεο μέλεο γιψζζαο
ζα ζπλππνινγίδεηαη.

Γ. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη θαινχληαη λα ππνβάινπλ απφ 26/10/2015 έσο
13/11/2015 απηνπξνζψπσο ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε: Κνινθνηξψλε 1 & ηαδίνπ, Αζήλα, Σ.Κ. 105 62, ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1) Αίηεζε απφζπαζεο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
2) Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ.
3) Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, πηπρίσλ μέλσλ
γισζζψλ θαη βεβαηψζεηο απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ ηα θαηά πεξίπησζε πξνζφληα.
Πξνθεηκέλνπ γηα αθαδεκατθνχο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή,
πξνζθνκίδεηαη θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ.
4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, ν βαζκφο ηνπο ζηελ ηεξαξρία θαζψο θαη ηπρφλ εζηθέο ακνηβέο ή
ζηνηρεία ηεο πεηζαξρηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
5) Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.
Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζηελ Τπεξεζία Γηνηθεηηθνχ
ζηελ νπνία ππάγεηαη ν αηηψλ.
Η παξνχζα αλαθνίλσζε ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο (www.hcmc.gr) θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (www.ydmed.gr).
Η επηινγή ησλ ππαιιήισλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κεηά απφ
αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ απφ ηνλ ππνβιεζέληα θάθειν θαη
ελδερνκέλσο θαη ηελ δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο επηθξαηέζηεξνπο απφ απηνχο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο ή ζηα ηειέθσλα 2103377213, 2103377272 θαζεκεξηλά απφ 9:00 π.κ.
έσο 14:00.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Β. ΜΠΟΣΟΠΟΤΛΟ
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