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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

(κατά κωδικό θέσης)  
 
ΦΟΡΕΑΣ: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10001 
Πτυχίο ή δίπλωμα  

Πολιτικού Μηχανικού *  

- Διδακτορικό δίπλωμα σε 
θεματικά αντικείμενα του 

πολιτικού μηχανικού 
ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
θεματικά αντικείμενα του 

πολιτικού μηχανικού και εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων  
ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Μηχανικού 
αντίστοιχης 

ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών 

 
● Άριστη ή πολύ 

καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 
αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

10 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 
 



ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10002 
Πτυχίο ή δίπλωμα  

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ΑΕΙ**   

- Διδακτορικό δίπλωμα σε 
θεματικά αντικείμενα του 
ηλεκτρολόγου μηχανικού 

ή 

Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
θεματικά αντικείμενα του 

ηλεκτρολόγου μηχανικού και 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων  

ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Μηχανικού 
αντίστοιχης 

ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών 

 
● Άριστη ή πολύ 

καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 
αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

4 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10003 
Πτυχίο ή δίπλωμα  

Μηχανολόγου Μηχανικού 
ΑΕΙ*** 

- Διδακτορικό δίπλωμα σε 
θεματικά αντικείμενα του 
μηχανολόγου μηχανικού 

ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
θεματικά αντικείμενα του 

μηχανολόγου μηχανικού και 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων  

ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Μηχανικού 
αντίστοιχης 

ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών 

 
● Άριστη ή πολύ 

καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

 
●Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 
αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

3 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 



ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

10004 
Πτυχίο ή δίπλωμα  Χημικού 

Μηχανικού* 

- Διδακτορικό δίπλωμα σε 
θεματικά αντικείμενα του χημικού 

μηχανικού 
ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
θεματικά αντικείμενα του χημικού 

μηχανικού και εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων  
ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Μηχανικού 
αντίστοιχης 

ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών 

 
● Άριστη ή πολύ 

καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 
αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

2 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

ΝΟΜΙΚΩΝ 10005 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή 

ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας 

- Διδακτορικό δίπλωμα στο 
δημόσιο δίκαιο 

ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος στο 
δημόσιο δίκαιο 

και εμπειρία τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων  

ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

 
● Άριστη ή πολύ 

καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 
αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

15 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 



ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 10006 
Πτυχίο ή δίπλωμα 

Χημείας**** 

- Διδακτορικό δίπλωμα στις 
γνωστικές περιοχές της χημείας 

ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος στις 
γνωστικές περιοχές της χημείας  
και εμπειρία τουλάχιστον δύο 
(2) ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων  

ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων 

● Βεβαίωση 
ιδιότητας μέλους 

της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών 

(ν. 1804/1988 – 
ΦΕΚ 177 

Α’/25.8.1988) 
 

● Άριστη ή πολύ 
καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας 
 

● Γνώση χειρισμού 
Η/Υ στα 

αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

2 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΒΙΟΧΗΜΙ
ΚΩΝ 

10007 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
Βιολογίας ή Βιολογικών 

Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών ή Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής ή 
Βιοχημείας ή Βιοχημείας 

και Βιοτεχνολογίας ή 
Ιατρικής Βιοχημείας **** 

- Διδακτορικό δίπλωμα στις 
γνωστικές περιοχές της 

βιολογίας/βιοχημείας 
ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος στις 
γνωστικές περιοχές της 

βιολογίας/βιοχημείας και 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων  

ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άριστη ή πολύ 
καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας 
 

● Γνώση χειρισμού 
Η/Υ στα 

αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

3 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 



ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

10008 
Πτυχίο ή δίπλωμα 
Πληροφορικής***** 

- Διδακτορικό δίπλωμα στην 
πληροφορική 

ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος στην 
πληροφορική και εμπειρία 

τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων  
ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άριστη ή πολύ 
καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας 
 
 

10 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 10009 
Πτυχίο ή δίπλωμα 

Οικονομικών 
Επιστημών****** 

- Διδακτορικό δίπλωμα στα 
οικονομικά 

ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος στα 
οικονομικά και εμπειρία 

τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων  
ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άριστη ή πολύ 
καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας 
 

● Γνώση χειρισμού 
Η/Υ στα 

αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

15 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ 10010 

Πτυχίο ή δίπλωμα   
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****   

- Διδακτορικό δίπλωμα στη 
στατιστική  

ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος στη 
στατιστική και εμπειρία 

τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων  
ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άριστη ή πολύ 
καλή γνώση 

αγγλικής γλώσσας 
 

● Γνώση χειρισμού 
Η/Υ στα 

αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

3 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 



ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 10011 
Πτυχίο ή δίπλωμα 

Φαρμακευτικής **** 

- Διδακτορικό δίπλωμα στη 
φαρμακευτική επιστήμη 

ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος στη 
φαρμακευτική επιστήμη και 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων  

ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) ετών μετά την 

απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων και μια (1) 

τουλάχιστον δημοσίευση ή 
επιστημονική ανακοίνωση σε 

θέμα σχετικό με το περιεχόμενο 
της θέσης στον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων  
 

● Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Φαρμακοποιού ή 
Βεβαίωση ότι 

πληροί όλες τις 
νόμιμες 

προϋποθέσεις για 
την άσκηση του 

επαγγέλματος του 
Φαρμακοποιού 

 
● Άριστη ή πολύ 

καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού 

Η/Υ στα 
αντικείμενα: α) 
επεξεργασίας 
κειμένων, β) 

υπολογιστικών 
φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

5 θέσεις  

με 
σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

 
Για όλες τις θέσεις θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και  

 Για τις θέσεις ΕΕΠ Επιστημόνων Πληροφορικής (κωδ. 10008) θα συνεκτιμηθεί η 
εμπειρία ή οι γνώσεις στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση: Μεγάλων έργων 
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Συστημάτων αποθηκών δεδομένων 
(data warehouse) ή/και επιχειρηματικής ευφυίας (business intelligence), Συστημάτων 
διαχείρισης πληροφοριών (management information system-MIS), Σχετικών 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επίσης θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία ή οι γνώσεις σε θέματα 
hardware ή/και software. 

 

 Για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών (κωδ. 10005) θα συνεκτιμηθεί ειδικότερα η εμπειρία στο 
δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 

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

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
 
** Αναλυτικά τα πτυχία των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Πτυχίο ή δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
*** Αναλυτικά τα πτυχία των Μηχανολόγων Μηχανικών: Πτυχίο ή δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή 
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού 
Μηχανολόγου Μηχανικού  ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 



****ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
***** Αναλυτικά τα πτυχία Πληροφορικής: 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 στην Βιοιατρική 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  ΑΕΙ 
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 
****** Αναλυτικά τα πτυχία Οικονομικών Επιστημών: 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 ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η 
ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 
απαιτούνται πέραν του κατάλληλου βασικού τίτλου σπουδών και τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξειδίκευση στο επιστημονικό περιεχόμενο 
των συγκεκριμένων θέσεων όπως αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Τονίζεται ότι, 
χωρίς την υποβολή των στοιχείων αυτών με την αίτηση, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται 
από την περαιτέρω διαδικασία. 
 

2. Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη ανά κωδικό θέσης, επιστημονική 
εξειδίκευση και εμπειρία, πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Ε.Ε.) τα πεδία τα σχετικά (για την εμπειρία) σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και να υποβάλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 
 
 

 


