ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκήρυξη
(Αριθμός 4E/2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(κατά κωδικό θέσης)

Α. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

10001

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο ή
δίπλωμα
Φαρμακευτικής*

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

● Διδακτορικό δίπλωμα στη
Φαρμακολογία ή Βιοφαρμακευτική ή
Φαρμακοκινητική
ή
● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη
Φαρμακολογία ή Τοξικολογία ή
Βιοτεχνολογία ή Φαρμακευτική Χημεία ή
Φαρμακευτική Ανάλυση ή Μοριακή
Βιολογία ή Κλινική Φαρμακευτική ή
Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική ή
Βιοστατιστική ή Ανοσολογία ή Ιολογία ή
Ιατρική Χημεία ή Φαρμακοεπαγρύπνηση
ή Διοίκηση Μονάδων Υγείας και
εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά
την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου
σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων ή σε
αξιολόγηση μη κλινικών ή κλινικών
δεδομένων φαρμάκων ανθρώπινης
χρήσης ή σε αξιολόγηση φαρμάκων
ανθρώπινης χρήσης σε εθνικό ή
ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε διεξαγωγή,
διαχείριση και επίβλεψη Κλινικών
Δοκιμών με υποχρεωτική πιστοποίηση
στην Ορθή Κλινική Πρακτική
ή
● Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων
ετών μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών σε κλινικές δοκιμές
φαρμάκων ή σε αξιολόγηση μη κλινικών
ή κλινικών δεδομένων φαρμάκων
ανθρώπινης χρήσης ή σε αξιολόγηση
φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης σε εθνικό
ή ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε διεξαγωγή,
διαχείριση και επίβλεψη κλινικών
δοκιμών με υποχρεωτική πιστοποίηση
στην Ορθή Κλινική Πρακτική και μια
τουλάχιστον δημοσίευση ή
επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα
σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

● Άδεια άσκησης
επαγγέλματος
Φαρμακοποιού ή
βεβαίωση ότι πληροί
όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις για την
άσκηση του
επαγγέλματος του
φαρμακοποιού
● Άριστη ή Πολύ
καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας
● Γνώση χειρισμού
Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας
κειμένων, β)
υπολογιστικών
φύλλων, γ)
υπηρεσιών
διαδικτύου

ΘΕΣΕΙΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 θέσεις
με σύμβαση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου
διάρκειας
έως τρία (3)
έτη ***

ΧΗΜΙΚΩΝ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

10002

10003

Πτυχίο ή
δίπλωμα
Χημείας *

Πτυχίο ή
δίπλωμα
Κτηνιατρικής **

● Διδακτορικό δίπλωμα στην Κλινική
Βιοχημεία ή Φαρμακογνωσία και Χημεία
Φυσικών Προϊόντων
ή
● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη
Φαρμακευτική ή Χημεία ή Βιοστατιστική ή
Μεθοδολογία Βιοϊατρικής και Κλινικής
Έρευνας ή Μοριακή Βιολογία–Μοριακή
Γενετική ή Ιατρική Χημεία ή
Βιοτεχνολογία, ή Κλινική Χημεία ή
Βιοπληροφορική και εμπειρία
τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σε
έλεγχο ποιότητας προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ (φάρμακα,
καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα) ή
σε εργαστηριακό έλεγχο φαρμάκων ή σε
κλινικές δοκιμές φαρμάκων με
υποχρεωτική πιστοποίηση στην Ορθή
Κλινική Πρακτική ή σε επιθεωρήσεις
στην παραγωγή και έλεγχο ποιότητας
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
ή
● Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4)
ετών μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών σε έλεγχο ποιότητας
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
(φάρμακα, καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά
προϊόντα) ή σε εργαστηριακό έλεγχο
φαρμάκων ή σε κλινικές δοκιμές
φαρμάκων με υποχρεωτική πιστοποίηση
στην Ορθή Κλινική Πρακτική ή σε
επιθεωρήσεις στην παραγωγή και
έλεγχο ποιότητας προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ και μια τουλάχιστον
δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση
σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της
θέσης.
● Διδακτορικό δίπλωμα στη
Φαρμακολογία, Παθολογία, Λοιμώδη
Νοσήματα, Παρασιτολογία, Κατάλοιπα,
Ανοσολογία
ή
● Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη
Φαρμακολογία, Παθολογία, Λοιμώδη
Νοσήματα, Παρασιτολογία, Κατάλοιπα,
Ανοσολογία και εμπειρία τουλάχιστον
δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου στην αξιολόγηση
μη κλινικών ή κλινικών δεδομένων
φαρμάκων κτηνιατρικής χρήσης σε εθνικό
ή ευρωπαϊκό επίπεδο
ή
● Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων
ετών μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών στην αξιολόγηση μη
κλινικών ή κλινικών δεδομένων
φαρμάκων κτηνιατρικής χρήσης σε εθνικό
ή ευρωπαϊκό επίπεδο και μια
τουλάχιστον δημοσίευση ή
επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα
σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.

● Βεβαίωση ιδιότητας
μέλους της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών (ν.
1804/1988 – ΦΕΚ
177 Α’/25.8.1988).
● Άριστη ή Πολύ
καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας
● Γνώση χειρισμού
Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας
κειμένων, β)
υπολογιστικών
φύλλων, γ)
υπηρεσιών
διαδικτύου

● Βεβαίωση
Συνδρομής Νομίμων
Προϋποθέσεων
έναρξης άσκησης του
Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος
ειδικότητας
Κτηνιάτρου ή
Βεβαίωση άσκησης
Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος
ειδικότητας
Κτηνίατρου
● Άριστη ή Πολύ
καλή γνώση της
αγγλικής γλώσσας
● Γνώση χειρισμού
Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας
κειμένων, β)
υπολογιστικών
φύλλων, γ)
υπηρεσιών
διαδικτύου

2 θέσεις
με σύμβαση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου
διάρκειας
έως τρία (3)
έτη.***

1 θέση
με σύμβαση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου
διάρκειας
έως τρία (3)
έτη.***

* 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.
** 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.
*** η οποία μπορεί να ανανεώνεται για χρόνο ίσο με τον αρχικό.

Β. ΦΟΡΕΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
– Ν.Π.Ι.Δ.
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

10004

10005

10006

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο ή δίπλωμα
Οικονομικής
Κατεύθυνσης ή
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Πτυχίο ή δίπλωμα
Κοινωνικών
Επιστημών

Πτυχίο ή δίπλωμα
Οικονομικών ή
Πολυτεχνικής
Σπουδών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

● Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα
περιφερειακής ανάπτυξης
ή
● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης
και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών
μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ή
● Εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8)
ετών μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών σε θέματα
περιφερειακής ανάπτυξης και
μια τουλάχιστον δημοσίευση ή
επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα
σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης
● Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα
απασχόλησης και ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού
ή
● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σε θέματα απασχόλησης και
ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού
και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών
μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ή
● Εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8)
ετών μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών σε θέματα
απασχόλησης και ανάπτυξης
ανθρωπίνου δυναμικού και
μια τουλάχιστον δημοσίευση ή
επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα
σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης
● Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα
διοίκησης αναπτυξιακών
προγραμμάτων
ή
● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σε θέματα διοίκησης αναπτυξιακών
προγραμμάτων και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων
(4) ετών μετά την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ή
● Εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8)
ετών μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών σε θέματα διοίκησης
αναπτυξιακών προγραμμάτων
και
μια τουλάχιστον δημοσίευση ή
επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα
σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης

ΘΕΣΕΙΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 θέση
με θητεία η
οποία λήγει
με τη θητεία
των μελών
του
παρόντος
Διοικητικού
Συμβουλίου
*

● Πολύ καλή γνώση
της αγγλικής
γλώσσας
● γνώση χειρισμού
Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας
κειμένων, β)
υπολογιστικών
φύλλων, γ)
υπηρεσιών
διαδικτύου

1 θέση
με θητεία η
οποία λήγει
με τη θητεία
των μελών
του
παρόντος
Διοικητικού
Συμβουλίου
*

1 θέση
με θητεία η
οποία λήγει
με τη θητεία
των μελών
του
παρόντος
Διοικητικού
Συμβουλίου
*

* 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.

Γ. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ιατρός ειδικότητας
Παθολογίας ή
Γενικής Ιατρικής

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

10007

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο ή δίπλωμα
Ιατρικής ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμο
πτυχίο ή δίπλωμα
Ιατρικής, σχολών
της αλλοδαπής

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
● Άδεια άσκησης Ιατρικού
Επαγγέλματος ή βεβαίωση 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
● Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών
στην ειδικότητα Παθολόγου ή Γενικής
Ιατρικής

ΘΕΣΕΙΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 θέση
με 3ετή
θητεία που
μπορεί να
ανανεώνεται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τις 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.
Οι υποψήφιοι για να αποδείξουν τη ζητούμενη κατά περίπτωση ανά φορέα και
επιστημονική εξειδίκευση
εμπειρία, πρέπει να συμπληρώσουν, στην ΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ 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.
Για τους υποψήφιους της θέσης Ιατρού (κωδ. 10007), η κατοχή διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η εμπειρία, η γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και η γνώση
ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ της
παρούσης. Για την απόδειξη των προσόντων αυτών, οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει
να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄
της προκήρυξης.

