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Α. 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: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 

ΚΩΔ. 
ΘΕΣΗΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΚΛΑΔΟΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ 
ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΤΙΤΛΟΙ 
(ΚΩΔ.) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

(ΚΩΔ.) 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

(ΚΩΔ.) 

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ / ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

10001 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 101 

201  
ή  

202 και 203  
ή 

204 και 205 

001, 002, 
003 

Μία (1) θέση  
με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

10002 ΝΟΜΙΚΩΝ 102 

206  
ή  

207 και 203  
ή 

204 και 205 

001, 002 

Εννέα (9) θέσεις  
με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου 

 
 

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 Φαρμακευτικής 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.  

10001 

102 
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

10002 

 
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

201 Διδακτορικό δίπλωμα στη φαρμακευτική επιστήμη. 10001 

202 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη φαρμακευτική επιστήμη  10001 

203 Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στον 10001, 



 2 

ΚΩΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΩΔ.) 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων  10002 

204 
Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων  

10001, 
10002 

205 
Μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το 
περιεχόμενο της θέσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

10001,  
10002 

206 Διδακτορικό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο 10002 

207 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο δημόσιο δίκαιο 10002 

   
   
3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

001 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

002 Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

003 
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού. 

 
 

4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

Για όλες τις θέσεις θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
επιπλέον 
• Για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικών με κωδ. 10002 θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ 
της παρούσης ειδικότερα η εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. 
 
Για την απόδειξη των προσόντων αυτών, οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ της προκήρυξης. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Για όλες τις ανωτέρω θέσεις με κωδ.10001 έως 10002 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 ΑΕΙ 
και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που αποδεικνύει την αντίστοιχη κατά 
περίπτωση επιστημονική εξειδίκευση για τις ανωτέρω θέσεις, πρέπει να δηλώσει τον 
κωδικό τίτλου 103 στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.  
2. Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη κατά περίπτωση διετή ή τετραετή εμπειρία 
καθώς και την 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. 


