
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  1 Ε / 2 0 2 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ/ΚΛΑΔΩΝ 

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ/ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ /ΚΛΑΔΩΝ δίδονται ο 
φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, ο κωδικός της θέσης, 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. 

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΤΙΤΛΟΙ 
(ΚΩΔ.) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΚΩΔ.) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ / 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10001 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 101 
201 ή 

202 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002, 003, 004 

Τρεις (3) θέσεις 
με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

10002 ΝΟΜΙΚΩΝ 102 
206  ή 

207 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002, 003 

Επτά (7) θέσεις 
με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

10003 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 103, 104 
208 ή 

209 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002, 003  

Μία (1) θέση 
με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

10004 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 105 
210  ή 

211 και 203 ή 
204 και 205 

002, 003 

Δύο (2) θέσεις  
με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

10005 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ 104 
212 ή 

213 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002 

Δύο (2) θέσεις  
με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

10006 
ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 

106, 107 
214 ή 

215 και 203 ή 
204 και 205 

001, 002, 003, 004 
(μόνο για τους 

Μηχανικούς), 005 
(μόνο για τους 
Γεωτεχνικούς), 

006 (μόνο για τους 
Χημικούς) 

Μία (1) θέση 
με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 
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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 Μηχανικού (οποιασδήποτε ειδικότητας) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 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 αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

10001 

102 
Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

10002 

103 

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 Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.* 

10003 

104 

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.* 

10003, 10005 

105 

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.** 

10004 
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ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

106 

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας 
και Ανάπτυξης ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή 
Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και 
Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή 
Φυτικής Παραγωγής ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Δασολογίας ή 
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος ή Κτηνιατρικής ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Χημικών 
Μηχανικών ή Χημείας Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή ταυτόσημο 
κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 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 αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

10006 

107 

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Επιστήμης 
της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 
Βιοεπιστημών ή Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 
Γεωγραφίας ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Βιοχημείας ή Ιατρικής 
Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ή 
Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής 
Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού - 
Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής.* 

10006 

*  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 ή 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 γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού ή στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων. 

10001 

202 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο 
του Μηχανικού ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10001 

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

10001 έως 
10006 

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

10001 έως 
10006 

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

10001 έως 
10006 

206 Διδακτορικό δίπλωμα στη Νομική Επιστήμη ή  στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 10002 

207 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στη Νομική Επιστήμη ή 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10002 

208 Διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 10003 
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ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

209 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στην Οικονομική Επιστήμη 
ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10003 

210 Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 10004 

211 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στην Επιστήμη των 
Υπολογιστών ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10004 

212 
Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική ή Οικονομική Επιστήμη ή στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων. 

10005 

213 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στη Στατιστική ή 
Οικονομική Επιστήμη ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10005 

214 
Διδακτορικό δίπλωμα στη Γεωπονία ή Γεωλογία ή Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον ή Ιχθυολογία ή 
Κτηνιατρική ή Περιβάλλον ή Βιολογία ή Χημεία ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10006 

215 
Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους στη Γεωπονία ή Γεωλογία 
ή Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον ή Ιχθυολογία ή Κτηνιατρική ή Περιβάλλον ή Βιολογία ή Χημεία ή 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10006 

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 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.  

003 Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στις δημόσιες συμβάσεις [άρθρο 9, παρ. 1 και 2, ν. 4013/2011 (Α΄204)]. 

004 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

005 

Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας 
Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή Γεωλόγου ή Δασολόγου ή Ιχθυολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 
ειδικότητας Γεωπόνου ή Κτηνιάτρου ή Γεωλόγου ή Δασολόγου ή Ιχθυολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων 

Προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Δασολόγου ή Κτηνιάτρου ή 
Γεωλόγου ή Ιχθυολόγου. 

006 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών [ν. 1804/1988 (Α΄177)]. 

4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Για τις θέσεις της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσας τα ακόλουθα προσόντα: 

Κωδ. θέσης 10001: Για τις τρεις (3) θέσεις οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Συντονισμού - Τμήμα 
Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων - Τμήμα Μελετών και της Διεύθυνσης Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών: 

- Δυνατότητα χρήσης τεχνικών τεκμηρίωσης και αξιολόγησης. 
- Γνώση Τεχνικών κατάρτισης και εκπόνησης επιστημονικών μελετών, βασικών κανόνων δημοσίου λογιστικού, καθώς και 

του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Αρχής. 
- Εξοικείωση με την έρευνα και την εκπαίδευση στο πλαίσιο ανάπτυξης εργαλείων και μεθοδολογιών για παροχή γνώσεων 

και δεξιοτήτων, τις διαδικασίες πιστοποίησης, τις βασικές αρχές, τη διαδικασία της καλής νομοθέτησης και τους 
νομοτεχνικούς κανόνες επεξεργασίας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, τη μεταφορά των Οδηγιών της ΕΕ στην 
εθνική έννομη τάξη, καθώς και με το θεσμικό πλαίσιο Μητρώων ΜΕΚ – ΜΕΕΠ, Μελετητών. 

- Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας, µε ειδικότητα αντίστοιχη του αντικειμένου του, εμπειρία στην επεξεργασία και σύνταξη 
σχεδίων εγγράφων σύμβασης (ενδεικτικά διακηρύξεων, συμβάσεων κ.λπ.) που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς 
του, εμπειρία στην παροχή συμβουλών, κατευθύνσεων και γνωμοδοτήσεων. 

Κωδ. θέσης 10002: Για τις επτά (7) θέσεις οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μελετών και 
Γνωμοδοτήσεων - Τμήμα Γνωμοδοτήσεων/Μελετών, της Διεύθυνσης Ελέγχου - Τμήμα Παρακολούθησης 
και Ελέγχου και της Διεύθυνσης Συντονισμού - Τμήμα Συντονισμού: 
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- Γνώση Τεχνικών τεκμηρίωσης και αξιολόγησης, κατάρτισης και εκπόνησης επιστημονικών μελετών και εισηγήσεων, 
ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων. 

- Εξοικείωση με τις βασικές αρχές, τη διαδικασία της καλής νομοθέτησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες επεξεργασίας 
νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και τη μεταφορά των Οδηγιών της Ε.Ε. στην εθνική έννομη τάξη. 

- Εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας, µε ειδικότητα αντίστοιχη του αντικειμένου και στην παροχή συμβουλών, κατευθύνσεων 
και γνωμοδοτήσεων. 

Κωδ. θέσης 10003 (θέση1): 

- Δυνατότητα χρήσης τεχνικών τεκμηρίωσης και αξιολόγησης και ΤΠΕ για την υποστήριξη ή/και την ανάπτυξη σύγχρονων 
εκπαιδευτικών εργαλείων. 

- Γνώση Τεχνικών κατάρτισης και εκπόνησης επιστημονικών μελετών. 
- Εξοικείωση με την έρευνα και την εκπαίδευση στο πλαίσιο ανάπτυξης εργαλείων και μεθοδολογιών για παροχή γνώσεων 

και δεξιοτήτων και τις διαδικασίες πιστοποίησης. 

Κωδ. θέσης 10004: Για τις δύο (2) θέσεις οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων 
Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης - Τμήμα Εθνικής Βάσης Δεδομένων, Δημοσίων Συμβάσεων 
και Στατιστικών Αναλύσεων και της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων, Δημοσίων Συμβάσεων, και 
Ηλεκτρονικής Υποστήριξης - Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης: 

- Γνώσεις σε Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών Β.Δ. (Oracle, MySQL), προγραμματισμού σε SQL, συστήματα 
επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (Clustering, Classification), 
χρονοπρογραμματισμού Έργων Πληροφορικής (Ms-Project), Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής (Agile, Waterfall), 
τεχνικών διαχείρισης δεδομένων (ETL), ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων σε έργα πληροφορικής, μεθοδολογιών και 
τεχνικών ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού (UML), σχεδιασμού, διοίκησης, παρακολούθησης και παραλαβής έργων 
πληροφορικής, διαχείρισης, επεξεργασίας και μετάπτωσης δεδομένων, σχεδιασμού και διαχείρισης ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών, τεχνικών τεκμηρίωσης και αξιολόγησης, τεχνικών κατάρτισης και εκπόνησης επιστημονικών μελετών, 
τεχνικών ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, μεθοδολογιών και τεχνικών 
ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, αρχιτεκτονικής και εργαλείων υλοποίησης συστημάτων πληροφορικής, αρχιτεκτονικής 
συστημάτων, και βάσεων δεδομένων, μεθόδων και διαδικασιών της επιχειρησιακής λειτουργίας του φορέα, 
προγραμματισμού δυναμικών ιστοσελίδων, εγκατάστασης / διαχείρισης του πακέτου προγραμμάτων το οποίο περιέχει 
τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων http Apache, την βάση δεδομένων MySQL και τις γλώσσες προγραμματισμού PHP και Perl 
(XAMPP), διαχείρισης εικονικών μηχανών, τύπου VMWare, διαχείρισης και λειτουργίας σε επίπεδο λειτουργικού 
συστήματος των μεταγωγέων (switches) εντός τοπικού δικτύου. 

- Βασικές γνώσεις στο δίκαιο της πληροφορίας (ασφάλεια πληροφοριών, πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, ειδικά 
ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων). 

- Εξειδικευμένες γνώσεις στην κατεύθυνση «Πληροφοριακά Συστήματα». 
- Καλή γνώση λειτουργικού συστήματος εξυπηρετητή MS Windows Server και διαχείρισης / παραμετροποίησης Active 

Directory. 
- Πολύ καλή γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έμφαση σε τεχνική ορολογία). 

Κωδ. θέσης 10005 (θέσεις 2): 

- Χρήση πακέτων λογισμικού στατιστικής ανάλυσης. 
- Γνώσεις σε συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), προγραμματισμού σε Γλώσσα R, ανάλυσης, 

αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων, διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

Κωδ. θέσης 10006 (θέση1): 

- Γνώσεις μεθοδολογιών, διαδικασιών, τεχνικών, εργαλείων και προτύπων επιθεώρησης/ελέγχου, διεθνών ελεγκτικών 
προτύπων, τεχνικών ανάλυσης κινδύνου, γενικών αρχών δικαίου, βασικών αρχών διοίκησης (management), εφαρμογών 
πληροφορικής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Για όλες τις ανωτέρω θέσεις με κωδ. 10001 έως 10006, 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 108 στο 
κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. 
2. Η πρόσθετη εμπειρία (κωδ. 003) που απαιτείται για τις θέσεις (κωδ. 10001 έως 10004, 10006) είναι, 
κατ’ αρχήν, απαραίτητη για όλους τους υποψηφίους, που δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες 
θέσεις και προσμετράται σε κάθε περίπτωση μετά την κτήση του τίτλου σπουδών ή της άδειας άσκησης 
επαγγέλματος (όπου απαιτείται), ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 
τίτλου.  
3. Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη κατά περίπτωση διετή ή τετραετή εμπειρία καθώς 
και την πρόσθετη 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. 


