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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ–ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για πρόσληψη τροφίµων βρεφοκοµείων και ορφανοτροφείων
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.

Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) <<Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΚ∆∆Α και λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης>>.
β) Του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ.
28/3.3.1994/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως.
γ) Του Ν. 3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος
προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 220/20.9.2002/τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µεταγενεστέρως.
δ) Του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις».
ε) Του Π.∆. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα» (Φ.Ε.Κ.
39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 347/2003 ,44/2005, 116/2006 και 146/3.8.2007.
στ) Του Ν. 3320/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµόσιου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου
∆ηµόσιου τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.».
Την υπ΄αριθ.10484/14.2.2007 (ΦΕΚ 317/Β΄/ 8.3.2007 ) Κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Την ανάγκη πλήρους ενηµέρωσης όλων των ενδιαφεροµένων υποψηφίων αναφορικά µε τις προσλήψεις για τροφίµους
βρεφοκοµείων και ορφανοτροφείων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006) , θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ∆ήµων , Κοινοτήτων και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
καθώς και ιδρυµάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νοµικών τους προσώπων, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση του
ν.2190/1994, να καλύπτονται µε άτοµα τα οποία ανατράφηκαν σε δηµόσιο , εκκλησιαστικό, δηµοτικό ή κοινοτικό
βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρεφοκοµείο ή ορφανοτροφείο ιδρύµατος ή σωµατείου της περιοχής του ίδιου νοµού
επί επταετία τουλάχιστον , ανεξαρτήτως ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτό.
Όσοι υποψήφιοι εµπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη καλούνται, να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση καθώς και τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά , σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α΄ , Γ΄και ∆΄ καθώς και στα
Παραρτήµατα Α΄και Β΄ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι για την ανακοίνωση αυτή, θα υποβάλουν το ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ <<ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ- ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Κ.ΤΒΟ.1>>, το
οποίο δύνανται να αναζητήσουν στα εξής σηµεία:
στα κατά τόπους ΚΕΠ
στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων .>
∆ιαγωνισµών ΑΣΕΠ > ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ
στα γραφεία του ΑΣΕΠ στην Αθήνα: Πουλίου 6, Αµπελόκηποι, Τ.Κ.11523
στα γραφεία του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 (κτίριο ZEDA), Θέρµη , Τ.Κ.57001
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για τα στοιχεία που διαλαµβάνονται σε αυτή
και η ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ
και υποβάλλεται µόνο ταχυδροµικώς , µε συστηµένη επιστολή, σε φάκελο µεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που
διανέµεται από τα ΕΛΤΑ ,στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για πρόσληψη τροφίµων
βρεφοκοµείων
και ορφανοτροφείων
Κατηγορία:ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ
Τ.Θ: 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την ------------------------------------------------2008, ηµέρα ---------------------------.
Το εµπρόθεσµο της αιτήσεως κρίνεται από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης.

Proslipsis.gr

∆ιόρθωση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συµπληρωµατικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής µε νέες αιτήσεις, οι οποίες θα αντικαθιστούν τις
προηγούµενες και πρέπει απαραιτήτως να έχουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ»
αντιστοίχως.
Κάθε υποψήφιος υποβάλλει µία µόνο αίτηση. Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) φωτοαντίγραφο αυτής µε πρωτότυπη
υπογραφή, β) φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρισίµων σελίδων του
διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου καθώς και η φωτογραφία) και γ)
επικυρωµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Τίτλος σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος και µε τον οποίο επιθυµεί να διοριστεί 2)
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος που κατέχει ο υποψήφιος και 3)Βεβαίωση από <<Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (ΝΠ∆∆) ν.3329/2005
ή από Ίδρυµα , Σωµατείο Ιδιωτικού ∆ικαίου ή ΝΠ∆∆ ΟΤΑ για την ιδιότητα του υποψηφίου ως τροφίµου>> βρεφοκοµείου ή
ορφανοτροφείου.
∆ικαιολογητικά που κατατίθενται µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, δεν λαµβάνονται υπόψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Μετά την καταγραφή των στοιχείων και δικαιολογητικών των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αιτήσεις , το ΑΣΕΠ θα
καταγράψει τις κενές θέσεις των ∆ήµων, Κοινοτήτων και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και των ιδρυµάτων τους ή
επιχειρήσεών τους ή άλλων νοµικών τους προσώπων ,οι οποίες µπορούν να καλυφθούν κατά παρέκκλιση του ν.2190/1994,από
τροφίµους βρεφοκοµείων και ορφανοτροφείων σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006). Στη
συνέχεια θα γίνει νέα πρόσκληση µε την έκδοση προκήρυξης µε την οποία θα καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση
στο ΑΣΕΠ µε αναγραφή των φορέων στους οποίους επιθυµούν να διοριστούν σύµφωνα µε τα προσόντα τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
Επισηµαίνεται ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει µηχανογραφικά. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συµπληρώσουν
ευκρινώς τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων , µε τα στοιχεία τους καθώς και τα προσόντα τα οποία τυχόν διαθέτουν και µε τα οποία
επιθυµούν να καταλάβουν θέση, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.3491/2006.

Οι υποψήφιοι συµπληρώνουν το κατάλληλο έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
Κ.ΤΒΟ.1» σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω:
Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιος σηµειώνει µε κεφαλαία γράµµατα όσα από τα προσωπικά του στοιχεία συµπληρώνονται µε κείµενο και µε
αριθµούς τα λοιπά στοιχεία , που αφορούν αριθµητικά δεδοµένα . Με την ένδειξη Χ σηµειώνει το φύλο του στο αντίστοιχο
τετραγωνίδιο.(Α : άνδρας , Γ: γυναίκα )

Β.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
•
α)Ο υποψήφιος σηµειώνει την ένδειξη Χ στην κατηγορία προσωπικού στην οποία αντιστοιχεί ο ανώτερος τίτλος σπουδών
που κατέχει.
•
Για την κατηγορία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΕ) : Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ,ή
ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
•
Για την κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΤΕ): Πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής
•
Για την κατηγορία ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε):. Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών
µονάδων δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
•
Για την κατηγορία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΥΕ):.Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου (για όσους έχουν
αποφοιτήσει µέχρι το 1980) ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του ν.2817/2000 ή απολυτήριος τίτλοςτριταξίου γυµνασίου ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ
580/1970 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής
•
β). Ο υποψήφιος αναγράφει την ονοµασία του τίτλου σπουδών που κατέχει και στη συνέχεια συµπληρώνει τον ακριβή
βαθµό του τίτλου και το έτος κτήσης αυτού.

Γ. Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
Ο υποψήφιος σηµειώνει την ονοµασία της άδειάς του (π.χ .ΠΕ Ψυχολόγου ή ΤΕ Νοσηλευτή-τριας ή ΠΕ Αρχιτέκτονα
µηχανικού ή ΤΕ Επισκεπτών υγείας ή ∆Ε Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων ή Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β ή Γ ή ∆
κατηγορίας κ.λ.π) , τον φορέα που του χορήγησε την άδεια (π.χ. ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) καθώς και την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής της
άδειας.
∆. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Ο υποψήφιος αναγράφει , τον/τους κωδικό/ους καθώς και την ονοµασία του/των κλάδου/ων στους οποίους θεωρεί ότι εντάσσεται ,
σύµφωνα µε τον πίνακα ενδεικτικών κλάδων προσωπικού που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

Ε. ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
Ο υποψήφιος αναγράφει την ονοµασία του πιστοποιητικού , µε το οποίο αποδεικνύει τη γνώση χρήσης Η/Υ, τον φορέα που
εξέδωσε το πιστοποιητικό αυτό καθώς και την ηµεροµηνία έκδοσης που αναγράφεται σε αυτό.
Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου,
αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσας.

ΣΤ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης , οι οποίοι διαθέτουν εµπειρία σε καθήκοντα που έχουν απασχοληθεί ,
συµπληρώνουν τις ενότητες << ΣΤ και Ζ΄ ΄>> του εντύπου της αιτήσεως.
Στην ενότητα <<ΣΤ>> ο υποψήφιος σηµειώνει την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του διαστήµατος ασφάλισης (π.χ. από 12/5/2004
έως 15/6/2007), τον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΕΒΕ) καθώς και το συνολικό αριθµό εµπειρίας σε µήνες που
καλύπτεται από το συγκεκριµένο ασφαλιστικό φορέα , σε συνάρτηση µε τη στήλη <<περίοδος ασφάλισης από –έως >>. Σε κάθε
γραµµή αναγράφεται ένας µόνο ασφαλιστικός φορέας που καλύπτει την αντίστοιχη περίοδο ασφάλισης.
Στην ενότητα <<Ζ>> ο υποψήφιος σηµειώνει την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του διαστήµατος απασχόλησής του σε
συγκεκριµένο εργοδότη ή φορέα (π.χ. από 12/5/2004 έως 15/6/2007), το σύνολο των µηνών εµπειρίας του στο συγκεκριµένο
εργοδότη ή φορέα , τις ηµέρες απασχόλησης που προκύπτουν καθώς και την επωνυµία του φορέα (π.χ. ΕΛΤΑ, Υπουργείο
Ανάπτυξης). Στη στήλη <<κατηγορία φορέα (Ι,∆.,Ε) >> δηλώνει µε το κατάλληλο γράµµα που ακριβώς απασχολήθηκε: µε το
γράµµα (Ι) δηλώνει τον ιδιωτικό τοµέα, µε το γράµµα (∆) δηλώνει το δηµόσιο τοµέα,και το γράµµα (Ε) δηλώνεται στην περίπτωση
που ο υποψήφιος είναι ελεύθερος επαγγελµατίας. Στη στήλη <<σύντοµη περιγραφή αντικειµένου εργασίας >> ο υποψήφιος
περιγράφει συνοπτικά το αντικείµενο εργασίας του.
Επισηµάνσεις σχετικά µε τον υπολογισµό της εµπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις.
α. Ο χρόνος εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών ή µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης
επαγγέλµατος .
β. Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε τον χρόνο που προκύπτει από τον ασφαλιστικό του
φορέα.
γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειµένου για ασφαλισµένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ηµέρες ασφάλισης, οι µήνες εµπειρίας
υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγµατοποιηθεισών ηµερών ασφάλισης δια του (25).
Οι µήνες εµπειρίας (προκειµένου για ασφαλισµένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, πλην ΙΚΑ) µπορεί να προκύπτουν και µε
αφαίρεση των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήµατος εµπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ηµέρες του συνόλου
των διαστηµάτων της εµπειρίας είναι µεγαλύτερες ή ίσες των 30 ηµερών, µετατρέπονται σε µήνες διαιρώντας διά του 30 και
λαµβάνοντας το ακέραιο µέρος του αριθµού που προκύπτει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µε την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Κ.ΤΒΟ.1» τα
κατωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά επικυρωµένα. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον
υποψήφιο στην αίτηση συµµετοχής του στη διαδικασία αυτή πρέπει να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων.
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Επικυρωµένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθµός και το έτος κτήσης αυτού. Σε
περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ , οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους ακολουθώντας κάποια κατεύθυνση
ή ειδίκευση , εφόσον στον τίτλο σπουδών τους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτή, , πρέπει να προσκοµίσουν
πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε το τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
παρακολούθησε τα µαθήµατα κύκλου σπουδών κατεύθυνσης ή ειδίκευσης .
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. ως βαθµός διπλώµατος για το διορισµό ή πρόσληψη στο δηµόσιο τοµέα νοείται ο µέσος
όρος βαθµολογίας στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόµενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα του διπλώµατος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκοµίσουν :
Το ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μετεδευτεροβάθµιας και την βεβαίωση του ΟΕΕΚ που αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτηµα του διπλώµατος,. από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος της βαθµολογίας του στο θεωρητικό µέρος των
εξετάσεων πιστοποίησης ή
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Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο µέσος όρος της βαθµολογίας του στο θεωρητικό µέρος των εξετάσεων
πιστοποίησης και η ακριβής ηµεροµηνία που ο συγκεκριµένος υποψήφιος κατέστη διπλωµατούχος.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
•
Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απαιτείται µόνον:
Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της
βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας ή ισοτιµίας και
αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πράξη
αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας από το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούµενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εµπίπτουν στα
νοµοθετικώς ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα αρµοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι.», σύµφωνα µε τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.∆.
165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συµβουλίου της Ε.Ε.).
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται
βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη
µετάφρασή της.
Σηµείωση (σχετ. βαθµολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε τη
βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθµητος (ν. 3328/2005 άρθρο
8).Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος στη θέση του εντύπου της αίτησης που αφορά στο βαθµό τίτλου σπουδών συµπληρώνει το
ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης ηµεδαπής, δηλ. «5».
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της
Ε.Ε., εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Νοσηλευτή – ριας, Μαιών-ευτών στην ηµεδαπή, σύµφωνα µε το Π.∆.
40/1986 (ΦΕΚ 14/Α/86) και Π.∆. 97/86 (ΦΕΚ 35/Α/86), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για την
ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όµως και από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε ή
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθµολογική αντιστοιχία του τίτλου.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Ιατρικής τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει
χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α/86), εξαιρούνται
από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όµως και από την
υποχρέωση προσκόµισης πράξεως του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε ή ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθµολογική αντιστοιχία του τίτλου.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Σ.Α.Ε.Ι. (άρθρο 10 του
Π.∆. 165/2000(ΦΕΚ 149Α΄)όπως ισχύει κάθε φορά ) και κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος
σύµφωνα µε σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής
Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ) των άρθρων 13 και 14 του π.δ 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α),
εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου.
•

Για τίτλους ∆ευτεροβάθµιας µη τεχνικής ή µη επαγγελµατικής εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση αλλοδαπής,
πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.)-Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα.

•

Για Υποχρεωτική µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας ή αντιστοιχίας και βεβαίωση για την
αντιστοιχία του βαθµού στην εικοσάβαθµη κλίµακα από τη ∆ιεύθυνση Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
(∆Ι.Π.Ο.∆.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής.

2. Α∆ΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
Επικυρωµένη φωτοτυπία της άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή άλλης επαγγελµατικής άδειας που κατέχει ο υποψήφιος στην
οποία να αναγράφεται πότε ακριβώς απέκτησε ο υποψήφιος τη συγκεκριµένη άδεια.

3. Βεβαίωση από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (ΝΠ∆∆) ν.3329/2005 ή από Ίδρυµα , Σωµατείο Ιδιωτικού ∆ικαίου ή ΝΠ∆∆ ΟΤΑ
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 10484/14.2.2007 (ΦΕΚ 317/Β΄/ 8.3.2007 ) Κοινή απόφαση, µε την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του
υποψηφίου ως τροφίµου βρεφοκοµείου ή ορφανοτροφείου προκειµένου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2.10.2006).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Επικύρωση τίτλων και πιστοποιητικών της ηµεδαπής:
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές
διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.),
υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που
εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση
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γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
δικηγόρο ή συµβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως
απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα
που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων
που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
από τη ∆ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση
κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η Πρόσκληση- Ανακοίνωση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).
Το τεύχος αυτό της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί σε όλες τις ∆ιευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης
των Νοµών της Χώρας και τις ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης της έδρας των Περιφερειών της Χώρας οι οποίες και να αναρτήσουν την
Πρόσκληση- Ανακοίνωση στα καταστήµατά τους. Να σταλεί επίσης και στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, οι οποίες να
προβούν σε ανάρτησή της. Τα Παραρτήµατα Α΄και Β΄αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Περίληψή της να δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
Των Αθηνών α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και β) «ΝΕΑ» και γ) σε µία της Θεσσαλονίκης.
Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της Πρόσκλησης-Ανακοίνωσης να µεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά µέσα.
Η Πρόσκληση- Ανακοίνωση ή περίληψη αυτής να καταχωρισθεί στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: www.asep.gr.

Αθήνα,

………… 2008

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Βέης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1.

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον
Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

Μέχρι σήµερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., µε σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, µε την αναγραφόµενη για
κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006) και
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18/7/2007 αλλαγή ονοµασίας της ICT HELLAS A.E)
ε) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ-TELEFOS TRAINING ΕΠΕ(18.12.2007)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή τους και είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate

β) Vellum Global Educational Services S.A
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills
Proficiency

γ) Infotest

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
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• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert
ε) ΚΕΥ-CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial

• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)

ζ) I SKILLS A.E
•
Basic I.T Standard
•
Basic I.T Thematic
•
Basic I.T Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝ-TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
•
Basic Skills
•
Basic
•
Integration Skills

Γίνονται επίσης δεκτά µέχρι 31.12.2008 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ)
µέχρι και την ηµεροµηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/30262/10.12.2007) µε την εξής
ονοµασία:
α) ECDL Start ή ECDL Core από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational
Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
2.

Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

3.

Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και µεταπτυχιακούς, Πανεπιστηµιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την
αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα,
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά µαθήµατα µπορεί να έχει
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστηµιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ)
Εκπαίδευσης είτε µεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώµατος και υπολογίζονται αθροιστικά.

4.

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση
χειρισµού Η/Υ ακόµη και µε µόνη την υποβολή βεβαιώσεων τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατά την
εκτίµηση του τµήµατος εµπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισµού Η/Υ.

5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς
συµµετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισµού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισµός.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑ∆/ΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.∆ 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
a. Πληροφορικής
b. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
c. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
d. Εφαρµοσµένης Πληροφορικής
e. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
f. Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
g. Επιστήµης Υπολογιστών
h. Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
i. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων
j. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων
k. Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
l. Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
m. Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
n. Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
o. Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοιατρική
p. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
q. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
r. Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
s. ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων
t. Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
ή άλλος ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
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Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Πληροφορικής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων
Βιοµηχανικής Πληροφορικής
Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία
∆ιαχείρισης Πληροφοριών
ή άλλος ισότιµος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής, ή
β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου :
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής - ∆ικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων του Ηλεκτρονικού Τοµέα,
γ) Απολυτήριος τίτλος :
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής.
ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΠΕ)

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΥ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
101
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
102
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
103
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ

104
105
106
107

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΥ
201

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

202

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

203

ΠΕ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

108

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

109

ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ &
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

110

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

206

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

111

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

207

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

112

ΤΕ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

208

ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

113

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

114

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

115

ΠΕ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

116

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΕ ΜΑΙΩΝ-ΕΥΤΩΝ

209
210
211
212
213

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

214

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ
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ΤΕ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

215

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

216

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

217

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

218

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

3.∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆Ε)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΥ
301
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ/∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΩΝ

∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ-/∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

302

∆Ε ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-∆ΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
∆Ε ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
∆Ε ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

303
304
305

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

306

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

307

∆Ε ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

308

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

309

∆Ε ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

310

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ

313

∆Ε ΚΟΠΤΩΝ-ΡΑΠΤΡΙΩΝ

314

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

315

∆Ε ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

315

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

316

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ

317

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

318

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
∆Ε Α∆ΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

319

311
312

320

4. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΛΑ∆ΟΥ
401
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ
402
403
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
404
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
405
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

406
407

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ -ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
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408
409
410
411

219
220
221

