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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(κατά κωδικό θέσης)
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διοίκηση
οργανώσεων και
ανάπτυξης
ανθρώπινου
δυναμικού με
έμφαση σε
θέματα
Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκά
προγράμματα και
διεθνείς
συνεργασίες στο
χώρο της
εκπαίδευσης

Νομικού με
εξειδίκευση στο
Διοικητικό ή
Συνταγματικό ή
στο Ευρωπαϊκό
Δίκαιο

ΚΩΔ.
ΘΕΣΗΣ

10001

10002

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Πτυχίο ή δίπλωμα
Νομικών ή
Οικονομικών ή
Πολιτικών ή
Κοινωνικών
σπουδών ΑΕΙ ή
αντίστοιχων
σπουδών της
αλλοδαπής

Πτυχίο ή δίπλωμα
Κοινωνικών ή
Φιλοσοφικών
σπουδών ΑΕΙ ή
αντίστοιχων
σπουδών της
αλλοδαπής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

- Διδακτορικό δίπλωμα στη διοίκηση
οργανώσεων σε θέματα εκπαίδευσης ή
στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
σε θέματα εκπαίδευσης ή στην
εκπαίδευση ενηλίκων
ή
- Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση
οργανώσεων σε θέματα εκπαίδευσης ή
στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
σε θέματα εκπαίδευσης ή στην
εκπαίδευση ενηλίκων και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
-Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα
εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και
διεθνών συνεργασιών
ή
- Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα
εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και
διεθνών συνεργασιών και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
-Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα
Διοικητικού ή Συνταγματικού ή
Ευρωπαϊκού Δικαίου
ή

10003

Πτυχίο ή δίπλωμα
Νομικής *

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα
Διοικητικού ή Συνταγματικού ή
Ευρωπαϊκού Δικαίου και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά την
απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

● Άριστη γνώση
της Αγγλικής ή
Γαλλικής ή
Γερμανικής
γλώσσας
● Γνώση χειρισμού
Η/Υ στα
αντικείμενα: α)
επεξεργασίας
κειμένων, β)
υπολογιστικών
φύλλων, γ)
υπηρεσιών
διαδικτύου

ΘΕΣΕΙΣ/
ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2 θέσεις
με σύμβαση
εργασίας
Ιδιωτικού
Δικαίου
Ορισμένου
Χρόνου
διάρκειας 3
ετών με
δυνατότητα
ανανέωσης

1 θέση
με σύμβαση
εργασίας
Ιδιωτικού
Δικαίου
Ορισμένου
Χρόνου
διάρκειας 3
ετών με
δυνατότητα
ανανέωσης
1 θέση
με σύμβαση
εργασίας
Ιδιωτικού
Δικαίου
Ορισμένου
Χρόνου
διάρκειας 3
ετών με
δυνατότητα
ανανέωσης

* 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.

Για τις ανωτέρω θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού θα συνεκτιμηθεί από την Επιτροπή Επιλογής του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της παρούσης:
(ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 10001, 10002 και 10003):
Η καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.
(ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 10002):
Η εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών ή/και Διεθνών
Προγραμμάτων σε θέματα δικαιωμάτων, ισότητας και υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
(ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 10003):
Η εμπειρία σε θέματα τήρησης της νομιμότητας και της διαφάνειας της Δημόσιας Διοίκησης

