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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  4 Ε / 2 0 2 0  

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ 

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ /ΚΛΑΔΩΝ δίδονται ο 
κωδικός της θέσης, ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, το γνωστικό αντικείμενο/ εξειδίκευση/ 
κλάδος, οι αποδεκτοί βασικοί τίτλοι, η επιστημονική εξειδίκευση, τα πρόσθετα προσόντα, ο αριθμός 
θέσεων και η σχέση εργασίας. 

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι 
κωδικοί των θέσεων, των βασικών τίτλων σπουδών, της επιστημονικής εξειδίκευσης και των 
πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά. 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΔΡΑ – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΤΙΤΛΟΙ 
(ΚΩΔ.) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΩΔ.) 

ΑΡ. 
ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10001 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 
(Με εξειδίκευση στο 

Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού) 

101 
201 ή 

202 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002 

Έξι (6) θέσεις 
με σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

10002 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ / 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ / 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ 

Με εξειδίκευση στα 
Εφαρμοσμένα 

Οικονομικά 
(Μικροοικονομική 

Θεωρία & Πολιτική ή 
Οικονομετρία ή Πολιτική 

Ανταγωνισμού) 

102 
206 ή 

207 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002 

Επτά (7) 
θέσεις 

με σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

10003 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(Με εξειδίκευση στη 

Διαχείριση & Παροχή IP 
Υπηρεσιών ή στο 

Σχεδιασμό & Διαχείριση 
Πληροφοριακών 

Συστημάτων) 

103 
208 ή 

209 και 203 ή 
204 και 205 

002 

Μία (1) θέση 
με σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 
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ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΔΡΑ – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΤΙΤΛΟΙ 
(ΚΩΔ.) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΩΔ.) 

ΑΡ. 
ΘΕΣΕΩΝ / 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10004 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ 104 210 001, 002 

Τρεις (3) 
θέσεις με 

διετή 
σύμβαση* 

10005 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 102 
211 ή 

212 και 203 ή 
204 και 214 

001, 002, 003 
Δύο (2) θέσεις 

με διετή 
σύμβαση* 

10006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 104 
215 ή 

216 και 203 
002, 004 

Μία (1) θέση 
με διετή 

σύμβαση* 

10007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 104 
215 ή 

216 και 203 
002, 005 

Μία (1) θέση 
με διετή 

σύμβαση* 

10008 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 
(Με εξειδίκευση στο 
Εμπορικό ή Αστικό 

Δίκαιο) 

101 
217 ή 

213 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002 

Δύο (2) θέσεις 
με σχέση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

* Η οποία δύναται μετά τη λήξη της να μετατραπεί σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ) 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

101 
Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

10001, 10008 

102 

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας 
Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής 
Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και 
Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών 
Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή 
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης 
ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.* 

10002, 10005 
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

103 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και 
Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με 
εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών 
Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.** 

10003 

104 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. 

10004, 10006, 
10007 

*  Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

** Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

201 Διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 10001 

202 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στο Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

10001 

203 
Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου κατά 
περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου. 

10001 έως 
10003, 10005 

έως 10008 

204 
Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του απαιτούμενου κατά 
περίπτωση βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

10001 έως 
10003, 10005, 

10008 

205 
Μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της 
θέσης. 

10001 έως 
10003, 10008 

206 
Διδακτορικό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή 
Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού) ή στην Επιστήμη Δεδομένων*. 

10002 

207 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στα Εφαρμοσμένα 
Οικονομικά (Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Οικονομετρία ή Πολιτική Ανταγωνισμού) ή στην 
Επιστήμη Δεδομένων*. 

10002 

208 
Διδακτορικό δίπλωμα στη Διαχείριση και Παροχή IP Υπηρεσιών ή στον Σχεδιασμό και Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

10003 

209 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στη Διαχείριση και Παροχή 
IP Υπηρεσιών ή στον Σχεδιασμό και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων. 

10003 

210 

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών (μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών) σε ελεγκτικές 
εργασίες σε εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε ελεγκτικές εταιρείες της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή επαγγελματική απασχόληση σε επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής στα τμήματα 
Εσωτερικού Ελέγχου ή ελεγκτική εμπειρία σε εποπτικές αρχές της ημεδαπής ή αλλοδαπής (άρθ. 35, 
παρ. 6 και 7, ν. 2324/1995/Α΄146). 

10004 

211 Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Οικονομικής Επιστήμης. 10005 

212 Μεταπτυχιακός τίτλος τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους σε θέματα Οικονομικής Επιστήμης. 10005 
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ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

213 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στο Εμπορικό ή Αστικό 
Δίκαιο ιδίως στο Δίκαιο Καταναλωτή ή Ενοχικό Δίκαιο ή Τραπεζικό, Ασφαλιστικό Δίκαιο ή Δίκαιο των 
Μεταφορών ή Ενέργειας. 

10008 

214 
Μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

10005 

215 Διδακτορικό δίπλωμα στα πληροφοριακά συστήματα. 10006, 10007 

216 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στα πληροφοριακά 
συστήματα. 

10006, 10007 

217 
Διδακτορικό δίπλωμα στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο ιδίως στο Δίκαιο Καταναλωτή ή Ενοχικό Δίκαιο 
ή Τραπεζικό, Ασφαλιστικό Δίκαιο ή Δίκαιο των Μεταφορών ή Ενέργειας. 

10008 

* Αφορά στις ειδικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στον καθαυτό χώρο της Data Science 

και αφορούν τον συνδυασμό αλγοριθμικών, αλγεβρικών και στατιστικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων με τεχνικές 
επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων για εξαγωγή μοντέλων πρόβλεψης και λήψης αποφάσεων. Ειδικά, στον 
συνδυασμό μαθημάτων Πληροφορικής και προχωρημένων μαθημάτων Οικονομικών, Διοικητικής Επιστήμης και 
Επιχειρησιακής Έρευνας. 

3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

001 

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να 

συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. 

002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

003 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τραπεζικό – χρηματοοικονομικό τομέα. 

004 
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων σε 
περιβάλλον Microsoft, NET και SQL Server. 

005 
Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και 
δικτύων, καθώς και στον χειρισμό λειτουργικών θεμάτων σε Microsoft περιβάλλον on premise και στο cloud. 

4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τις θέσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της 

παρούσας τα ακόλουθα προσόντα: 

Κωδ. θέσης 10001: (α) Εμπειρία στον εντοπισμό και αξιολόγηση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών και κανονιστικών 

ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ανταγωνισμού ή στη διενέργεια ερευνών/μελετών με 
συναφές αντικείμενο. (β) Γνώση γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της αγγλικής. (γ) Δυνατότητα κατανόησης των 
οικονομικών του ανταγωνισμού και γενικότερα της οικονομικής ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, καθώς και ερευνητικό έργο 
(δημοσιεύσεις σε περιοδικά δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού ή σε συλλογικούς τόμους ή μονογραφίες). (δ) Επαγγελματική 
συνεργασία με οικονομολόγους. 

Κωδ. θέσης 10002: (α) Εμπειρία σε εμπειρικές οικονομικές μελέτες, ειδικά στον τομέα των οικονομικών της βιομηχανικής 

πολιτικής. (β) Ικανότητες χρήσης οικονομετρικών, καθώς και στατιστικών προγραμμάτων/πακετών λογισμικού (όπως STATA, 
PYTHON, R) και γνώση προχωρημένης οικονομετρίας. (γ) Εμπειρία στον χειρισμό και ανάλυση δεδομένων (Data Science), 
αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κατά προτίμηση βασισμένες σε 
οικονομικές και στατιστικές αρχές. (δ) Γνώση εφαρμοσμένων μαθηματικών. (ε) Γνώση γλωσσών προγραμματισμού 
λογισμικού, ειδικά λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης ή μηχανικής εκμάθησης. (στ) Επαγγελματική συνεργασία με επιστήμονες 
άλλων κλάδων (π.χ. νομικών). 

Κωδ. θέσης 10003: (α) Εμπειρία στον χειρισμό και ανάλυση δεδομένων (Data Science), αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής 

μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές. (β) 
Γνώση εφαρμοσμένων μαθηματικών. (γ) Γνώση γλωσσών προγραμματισμού λογισμικού, ειδικά λογισμικού τεχνητής 
νοημοσύνης ή μηχανικής εκμάθησης. (δ) Επαγγελματική συνεργασία με επιστήμονες άλλων κλάδων (π.χ. οικονομολόγων, 
νομικών). 

Για τις θέσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της 

παρούσας τα ακόλουθα προσόντα: 

Κωδ. θέσης 10004 και 10005: Διδακτορικοί ή Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, 
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Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητικοί, Οικονομικά). Κατά 
σειρά προτεραιότητας (α) Κτήση τίτλων επάρκειας στο λογιστικό επάγγελμα που χορηγούνται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή 
(ενδεικτικά: ΙΕΣΟΕΛ, ACCA, CIMA, CIEA, CPA) και (β) πιστοποιήσεις καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες 
σύμφωνα με το άρθ. 14 του ν. 3606/2007 που χορηγούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδας 
(λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες, λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα, παροχή επενδυτικών 
συμβουλών σε κινητές αξίες, παροχή επενδυτικών συμβουλών, διαχείριση χαρτοφυλακίων, εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με 
χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες, διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, 
εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών, εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων). γ) Γνώση άλλης ξένης γλώσσας 
εκτός της αγγλικής. 
Ειδικότερα για τον κωδ. θέσης 10005 θα συνεκτιμηθεί επιπλέον η κτήση τίτλων επάρκειας στην εκπόνηση επενδυτικών 

αναλύσεων και στη διαχείριση κινδύνων που χορηγούνται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή (ενδεικτικά: ΙΕΣΟΕΛ, ACCA, CIMA, 
CIEA, CPA, CFA, CRM, FRM). 

Κωδ. θέσης 10006: Γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής. 

Κωδ. θέσης 10007: Εξοικείωση με πλατφόρμες διαχείρισης ενεργού δικτυακού εξοπλισμού και συστήματα monitoring, 

γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής. 

Για τις θέσεις του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ 

της παρούσας τα ακόλουθα προσόντα: 

Κωδ. θέσης 10008: (α) Εκπαίδευση από φορείς κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 4640/2019, επίσημη διαπίστευση και 

επαγγελματική εμπειρία στη διαμεσολάβηση, (β) πολύ καλή ή άριστη γνώση γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της 
αγγλικής. 

Για την απόδειξη των προσόντων αυτών, οι υποψήφιοι με την αίτησή τους δύναται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ της προκήρυξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Για όλες τις ανωτέρω θέσεις με κωδ. με κωδ. 10001 έως 10003, 10005 και 10008 όταν ο διδακτορικός 
ή μεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση για τις προκηρυσσόμενες θέσεις 
χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων γίνονται δεκτά και τα πτυχία αυτά ως τυπικό 
προσόν. Στην περίπτωση αυτή που ο υποψήφιος συμμετέχει με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα 
Α.Ε.Ι. και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την αντίστοιχη κατά 
περίπτωση επιστημονική εξειδίκευση για τις ανωτέρω θέσεις, πρέπει να δηλώσει τον κωδικό 
τίτλου 105 στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. 
2. Η πρόσθετη εμπειρία που απαιτείται για τους κωδ. θέσης 10005 έως 10007 είναι, κατ’ αρχήν, 
απαραίτητη για όλους τους υποψηφίους, που δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες θέσεις και 
προσμετράται επιπλέον της 2ετούς εμπειρίας που αναφέρεται για τους κατόχους μεταπτυχιακών 
τίτλων καθώς και της 4ετούς εμπειρίας για τους υποψηφίους που συμμετέχουν με αυτήν και το 
βασικό τίτλο σπουδών τους. 
3. Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη κατά περίπτωση διετή ή τετραετή εμπειρία καθώς 
και την πρόσθετη ή/και συνεκτιμώμενη εμπειρία πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ (ηλεκτρονική) τα πεδία τα σχετικά με την εμπειρία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 


