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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
(κατά κωδικό θέσης)  

 
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
(Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες ή/και-
Διαλειτουργικότητα) 

10001 
Πτυχίο ή δίπλωμα 

Πληροφορικής ΑΕΙ* 

● Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική και εμπειρία 
τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάπτυξη εφαρμογών με 

χρήση γλωσσών JAVA frameworks (ADF etc) developer ή/και 
στη διαχείριση λογισμικού web services developer ή/και 
administration Oracle Weblogic Application Server ή/και στη 
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής με έμφαση σε έργα 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική και εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση 
γλωσσών JAVA frameworks (ADF etc) developer ή/και στη 
διαχείριση λογισμικού web services developer ή/και 
administration Oracle Weblogic Application Server ή/και στη 
Διοίκηση Έργων Πληροφορικής με έμφαση σε έργα 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
● Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 
γερμανικής γλώσσας 

 

1 θέση  

με σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ/ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
10002 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
Ψυχολογίας ή 
Φιλοσοφίας 

Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας με 
ειδίκευση στην 
Ψυχολογία ** 

● Διδακτορικό δίπλωμα στην Εργασιακή ή Οργανωσιακή 
Ψυχολογία ή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την απόκτηση του 

διδακτορικού διπλώματος σε καθήκοντα ή έργα Εργασιακής ή 
Οργανωσιακής Ψυχολογίας με έμφαση στις διαδικασίες 
επιλογής ή/και αξιολόγησης ή/και ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού  

ή 

Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εργασιακή ή Οργανωσιακή 
Ψυχολογία ή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση 

του μεταπτυχιακού τίτλου σε καθήκοντα ή έργα Εργασιακής ή 
Οργανωσιακής Ψυχολογίας με έμφαση στις διαδικασίες 
επιλογής ή/και αξιολόγησης ή/και ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού  
● Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

 
● Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 
γερμανικής γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 

κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

1 θέση  

με σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
10003 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
Νομικών ή 

Οικονομικών ή 
Πολιτικών ή 

Κοινωνικών ή 
Θετικών 

● Διδακτορικό δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές ή στην 
Οργάνωση και Διοίκηση ή στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων 
ή/και Προγραμμάτων ή στις Διεθνείς ή/και Ευρωπαϊκές 
Σχέσεις/Σπουδές και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους 

στις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης ή/και συντονισμού έργων 
ή προγραμμάτων ή/και σε προγράμματα διακρατικής ή/και 

1 θέση  

με σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 



Επιστημών διαπεριφερειακής συνεργασίας ή/και δικτύωσης ή στη 
διεκδίκηση (συγγραφή προτάσεων)/σχεδιασμό/συντονισμό/ 
διαχείριση/ υλοποίηση/αξιολόγηση ευρωπαϊκών, κοινοτικών, 
αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραμμάτων (ερευνητικών ή 
μη) της Ε.Ε, ή/και προγραμμάτων του ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, 
Συμβουλίου της Ευρώπης, UNESCO, κ.λ.π. 

ή 

Μεταπτυχιακός τίτλος στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές ή στην 
Οργάνωση και Διοίκηση ή στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων 
ή/και Προγραμμάτων ή στις Διεθνείς ή/και Ευρωπαϊκές 
Σχέσεις/Σπουδές και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών 

μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στις σύγχρονες 
μεθόδους διοίκησης ή/και συντονισμού έργων ή 
προγραμμάτων ή/και σε προγράμματα διακρατικής ή/και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας ή/και δικτύωσης ή στη 
διεκδίκηση (συγγραφή προτάσεων)/σχεδιασμό/συντονισμό/ 
διαχείριση/ υλοποίηση/αξιολόγηση ευρωπαϊκών, κοινοτικών, 
αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραμμάτων (ερευνητικών ή 
μη) της Ε.Ε, ή/και προγραμμάτων του ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, 
Συμβουλίου της Ευρώπης, UNESCO, κ.λ.π.  

 
● Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής 
γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 

Χρόνου 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ 

10004 
Πτυχίο ή δίπλωμα 

Τμήματος 
Νομικής** 

● Διδακτορικό δίπλωμα στο Διοικητικό Δίκαιο και εμπειρία 
τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα Διοικητικού Δικαίου 

ή 
Μεταπτυχιακός τίτλος στο Διοικητικό Δίκαιο και εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα Διοικητικού Δικαίου  
 

● Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή 
γερμανικής γλώσσας 

 
● Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

 

1 θέση  

με σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 

 
* 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. 
 
**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. 

 


