ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΑΣΕΠ 8Κ/2009)
Πλήρωσης δέκα εννέα (19) θέσεων τακτικού προσωπικού
του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του ν.2190/1994 “Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης, όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
β) του ν.3051/2002 (άρθρο 4 παρ. 1) « Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις ».
γ) Του ν. 3260/2004 «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων δηµόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/6.8.2004 τ. Α’).
δ) Του ν.3320/2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων για το προσωπικό του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/23.2.2005 τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 παρ.3 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ
263/23.11.2007/Τ.Α΄) .
ε) Του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/7.4.2006/τ.Α’).
στ) Του ν.3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.
και άλλες διατάξεις”.
ζ) Του ν. 2643/1998 “Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις”.
η) Του ν. 2431/1996 «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ. Α΄).
θ) Του π.δ. 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.
ι) Του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ24/9.2.2007/τ.Α’).
ια) του Κανονισµού Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ. 997/18.07.2003).
2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπ’ αριθµ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/11.12.2003) του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του ∆ηµοσίου Τοµέα».
β)Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 (ΦΕΚ 989Β΄/25.7.2006) του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης <<Τροποποίηση της αριθµ. 42948/10.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1854/τ. Β΄/11.12.2003) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης».
γ) Την ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/197/15586/23.7.2009 της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006.
δ)Την υπ’ αριθµ. 24886/798/20.8.2009 (ΦΕΚ 1796/28.8.2009) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
µε την οποία καθορίστηκε ο αριθµός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόµενα από τον Ν.2643/1998 άτοµα. Για την
προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρµόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.∆.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας δέκα εννέα (19) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού, Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(Π.Ε), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε ) και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ήτοι:
α. πέντε (5) θέσεων κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
β. τεσσάρων (4) θέσεων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε )
γ. δέκα (10) θέσεων κατηγορίας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) όπως αυτές αναλύονται, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄,
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ» το συµπληρωµατικό «ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. 021»
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Kεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήµατα ∆΄ Ε΄ και ΣΤ΄ της
παρούσας προκήρυξης.
Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα
πολυτέκνων, (παρ.6 άρθρου 14 ν.2190/1994 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε µε
την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006), εφόσον υπάρχουν και
κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν µε
την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήµατα ∆΄ και Ε΄
της παρούσας προκήρυξης .
Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων κατά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα
καλύπτεται από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρου 1 ν. 3454/2006) εφόσον υπάρχουν και
κατέχουν τα γενικά, ειδικά και πρόσθετα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν µε
την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Γ΄ και στα Παραρτήµατα ∆΄και ΣΤ΄
της παρούσας προκήρυξης.

Οι θέσεις κατανέµονται για κάθε κλάδο και ειδικότητα και µε τους κωδικούς τους λεπτοµερώς αναφεροµένους στο Κεφάλαιο Α΄
της παρούσας προκήρυξης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».
Οι ενδιαφερόµενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούµενα προσόντα, να υποβάλουν
αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ
Ι.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.
Να είναι Έλληνες πολίτες.
2.
Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988.
3.
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4.
Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του
διορισµού.
5.
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
6.
Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών.
∆ικαιούνται
επίσης
να
είναι
υποψήφιοι
και
πολίτες
των
κρατών-µελών
της
Ευρωπαϊκής
Ενώσεως
µε τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 2431/1996 (βλ. Παράρτηµα Γ΄).
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, όσο και
κατά το διορισµό.
∆ιευκρινίσεις και λεπτοµέρειες για τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Γ΄.
Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν
βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα πριν συµπληρωθεί πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους µόνιµους
υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθµίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν
ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου
χρόνου, ακόµη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.
Συµπληρώνεται υποχρεωτικά το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο έντυπο της αίτησης µε Χ, διότι η παράλειψη συµπλήρωσής του,
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΙΙ.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ
Για τις προκηρυσσόµενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόµενους τίτλους σπουδών
που αναγράφονται στον πιο κάτω ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, µαζί µε τους κωδικούς τους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΥ
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Πτυχίο ή δίπλωµα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998
µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής
∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής) ή
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών
Σπουδών (από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαικών
Σπουδών ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων
ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών
ή ∆ιοίκησης
Τεχνολογιών
ή ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή ∆ιαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκησης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προιόντων και Τροφίµων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή ΙστορίαςΑρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης ή Κοινωνικής
Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 µετονοµάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας ) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής
Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης
Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών µε
κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) ∆ιεθνών
Σχέσεων και Οργανισµών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νοµικής ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικών Επιστηµών ή Οργάνωσης και
∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων) ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού ή Περιφερειακής και
Οικονοµικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήµης ή Πολιτικής Επιστήµης και
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστηµών
ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών
Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσµών και ∆ιεθνών Σχέσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε
Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων

2

101

301

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΥ
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Παραγωγής ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή
Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής
ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής η
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟ∆ΕΚΤ
ΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων
Πληροφόρησης ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης
Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή ∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης
Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοικητικής Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και
∆ιαφήµισης ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο ή
Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και
Εκµεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηµατοοικονοµικής
και Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών
Εφαρµογών ή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις
Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες *

200

400

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή
Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ *

201

402

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και
Πολυµέσων ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή
Πληροφορικής και Επικοινωνιών*

202

401,403

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηµατικού
Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη
∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης*

203

400,401,403

Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών *

204

401,402,403

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

* Τ.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή το οµώνυµο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων Π.Ε. και Τ.Ε. κατηγορίας, γίνονται επίσης δεκτοί:
α) 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 Συµβούλιο του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000, Φ.Ε.Κ. 149, τ. Α΄ (Σ.Α.Ε.Ι.) όπως
ισχύει κάθε φορά.
β) 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.) του Ο.Ε.Ε.Κ.
Στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο της αίτησης οι υποψήφιοι συµπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στον κατά περίπτωση αποδεκτό
τίτλο σπουδών.
γ) Για τις θέσεις των κλάδων ΤΕ Πληροφορικής, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους ανά κατηγορία
αναφερόµενους ως αποδεκτούς τίτλους σπουδών ή από υποψηφίους που κατέχουν αντίστοιχο κατά περιεχόµενο εξειδίκευσης πτυχίο ή
δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής για την κατηγορία
ΤΕ (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ παράγραφος 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΥ
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ)

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

3

∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα
Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης)
ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε., ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄
κύκλου Σπουδών Τ.Ε.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και
∆ιοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
κλάδων: α) ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Γραµµατέων ή β) Οικονοµίας ή
γ) Βιβλιοθηκονοµίας ή Τ.Ε.Λ. των τµηµάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή
β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή
δ) Υπαλλήλων ∆ιοίκησης ή ε) Υπαλλήλων Εµπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα
Πληροφορικής ή β) Πτυχίο
Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελµατικού
Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων
Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών
Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα ή γ) Απολυτήριος
τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τµήµατος
Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή
(iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ή
άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

500

600

501

601

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι µέχρι την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση
δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» µε κωδικούς αριθµούς όπως
αναφέρονται παρακάτω.
Η επεξήγηση των κωδικών αυτών αναφέρεται στο τέλος του Πίνακα Κατανοµής Θέσεων. Για την απόδειξη των πρόσθετων
προσόντων βλέπε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄.
ΚΩ∆. 90: Οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων γονέων µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών, πρέπει
απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 90 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.
ΚΩ∆. 98: Οι υποψήφιοι απολυθέντες ή παραιτηθέντες από τη <<Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Α.Ε>> Θεσσαλονίκης
προκειµένου να τύχουν προσαύξησης κατά τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής βαθµολογίας που συγκεντρώνουν από τη συµµετοχή
τους στη διαδικασία επιλογής θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 98 στη θέση του εντύπου της αίτησης όπου
αναφέρονται τα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ.

IV. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
Στον επόµενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότητα, οι αποδεκτοί
τίτλοι σπουδών (µε τους κωδικούς τους) τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (µε τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθµός των θέσεων µαζί µε
τις θέσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων, τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων, τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, εφόσον προκύπτουν
θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους, τέκνα τρίτεκνης
οικογένειας, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες
αυτές, εφόσον τις έχουν συµπεριλάβει στις προτιµήσεις τους.
Στην αίτηση– υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται µε προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και
των πρόσθετων προσόντων, δεδοµένου ότι η επεξεργασία της αίτησης θα γίνει µηχανογραφικά.

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Ε∆ΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ
Ι ΤΙΤΛΟΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗ
ΤΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΛΙ
ΚΕ
Σ
ΝΙ
ΘΕ
ΚΕ
Σ
ΘΕ
ΣΕ

ΚΩ∆.
ΘΕΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΣΕΠ
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά
περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου
πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου και τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες (2) , (4) και (6) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται ως
κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3), (5) και (7) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν
βαθµολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αθηνών

101

001

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
301

ΠΕ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5

2

1

1

-

1

-

5

2

1

1

-

1

-

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά
περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου
πολύτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες (2) και (4) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται ως
κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3)και (5) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν βαθµολογείται
ως κριτήριο κατάταξης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΤΙΤΛΟΙ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ε∆ΡΑΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

400

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Αθηνών

200, 203

001

1

1

-

-

-

401

ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(SOFTWARE)

Αθηνών

202, 203, 204

002

1

1

-

-

-

402

ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(HARDWARE)

Αθηνών

201, 204

003

1

1

-

-

-

403

ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(SOFTWARE)

Αθηνών

202, 203, 204

004

1

1

-

-

-

4

4

-

-

-

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

3. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε.)
Ενδείξεις του πίνακα:
Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες αναλύονται, κατά
περίπτωση, στις κατά κατηγορία στήλες παραπλεύρως.
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου
πολύτεκνης οικογένειας.
Στις στήλες (2) και (4) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται ως
κριτήριο κατάταξης.
Στις στήλες (3)και (5) περιλαµβάνεται ο αριθµός των θέσεων για τις οποίες η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν βαθµολογείται
ως κριτήριο κατάταξης.
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600 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αθηνών

500

601 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

Αθηνών

501

001

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
& ΤΕΚΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Ε∆ΡΑΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΤΙΤΛΟΙ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ –
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5

3

1

1

-

5

3

1

1

-

10

6

2

2

-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα, (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών
ΚΩ∆. 001:
διαδικτύου.
Εµπειρία ενός (1 ) τουλάχιστον έτους σε περιβάλλον προγραµµατισµού ORACLE RDBMS (PL/SQL) και στα
ΚΩ∆. 002
εργαλεία ORACLE FORMS BUILDER και REPORTS BUILDER.
Εµπειρία ενός (1 ) τουλάχιστον έτους σε δίκτυα υπολογιστών , δοµηµένη καλωδίωση και συστήµατα WINDOWS και
ΚΩ∆. 003
UNIX.
Εµπειρία δύο (2 ) τουλάχιστον ετών σε σχεδίαση και προγραµµατισµό πολυεπίπεδων εφαρµογών διαδικτύου (multiΚΩ∆. 004
tier web-based applications) σε περιβάλλον UNIX./LINUX µε τεχνολογίες J2EE (JAVA, JSP, JSTL, JDBC,
XML,XSL,HTML/CSS,OC4J,PORTLET,SERVLET,HIBERNATE).
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