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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Ε/2017 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(κατά κωδικό θέσης)  
 

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
(με ειδίκευση 

στην 
Οικονομετρία ή 

στις 
Χρηματαγορές) 

10001 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
Οικονομικών 

Σπουδών ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή 

ισότιμος τίτλος 
αντίστοιχων 

σπουδών της 
αλλοδαπής  

- Διδακτορικό δίπλωμα 
 στους τομείς της Οικονομετρίας ή των 

Χρηματαγορών  
ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος  
στους τομείς της Οικονομετρίας ή των 

Χρηματαγορών και αντίστοιχη 
εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών 

μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
τίτλου 

● Εργασιακή ή/και 
ερευνητική εμπειρία 
ενός (1) έτους σε 

θέματα 
Οικονομικής ή/και 
Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης ή 
Πολιτικής 

 
●Άριστη 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 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
(με ειδίκευση στα 
Μακροοικονομι-

κά ή στην 
Πολιτική 

Οικονομία) 
 

10002 

- Διδακτορικό δίπλωμα 
 στους τομείς των Μακροοικονομικών  

ή της Πολιτικής Οικονομίας 
ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος  
στους τομείς των Μακροοικονομικών ή 

της Πολιτικής Οικονομίας και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο 

(2) ετών μετά την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τίτλου 

2 θέσεις  

με σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
(με ειδίκευση στη 
Δημοσιονομική 
Πολιτική ή στα 

Θεσμικά 
Οικονομικά) 

 

10003 

- Διδακτορικό δίπλωμα 
 στους τομείς της Δημοσιονομικής 

Πολιτικής ή 

των Θεσμικών Οικονομικών 
ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος  
στους τομείς της Δημοσιονομικής 

Πολιτικής ή των Θεσμικών Οικονομικών 
Οικονομίας και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την 

απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 

2 θέσεις  

με σύμβαση 
εργασίας 
Ιδιωτικού 
Δικαίου 

Αορίστου 
Χρόνου 

 
ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ. 

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΕΙΔΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

10004 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
Μηχανικών 

Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης ή 

Χωροταξίας και 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή 
Μηχανικού 

Χωροταξίας και 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ή 
Μηχανικού 

Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής 

Ανάπτυξης* 

- Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα 
Χωροταξίας ή/ και Αστικών 

Αναπλάσεων  
ή 

- Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα 
Χωροταξίας ή/ και Αστικών 

Αναπλάσεων 
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση 

του μεταπτυχιακού τίτλου 
ή 

- Εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών 

μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στο γνωστικό αντικείμενο της 

θέσης και μια (1) τουλάχιστον 

δημοσίευση ή επιστημονική 

●Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Μηχανικού 
αντίστοιχης 

ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών 

 
●Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικής γλώσσας 

 
●γνώση χειρισμού 

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

υπολογιστικών 

1 θέση 

με θητεία η 
οποία λήγει 
με τη θητεία 
των μελών 

του 
παρόντος 

Διοικητικού 
Συμβουλίου 

** 



ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το 
περιεχόμενο της θέσης  

 

φύλλων, γ) 
υπηρεσιών 
διαδικτύου 

* 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 
** Σύμφωνα με την 2464/ΠΤΑ/10.9.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 
568/18.9.2014/ τ. ΥΟΔΔ), περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, η θητεία των μελών του είναι πενταετής.  

 
ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΘΕΣΕΙΣ/ 
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ιατρός-Ελεγκτής 
ειδικότητας 

Παθολογίας ή 
Γενικής Ιατρικής 

10005 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
Ιατρικής ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμο 
πτυχίο ή δίπλωμα 
Ιατρικής, σχολών 
της αλλοδαπής 

● Άδεια άσκησης Ιατρικού 
Επαγγέλματος ή βεβαίωση εκδιδόμενη 
από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος 

 Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής 
ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής 

Ιατρικής 

 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού 
Συλλόγου 

● Εκπλήρωση της υποχρεωτικής 
άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου 

αποδεικνυόμενη  με βεβαίωση του 
Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του 
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται 

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

υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου 

 

1 θέση 

με 3ετή 
θητεία που 
μπορεί να 

ανανεώνεται 

 


