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Π.∆. «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµ. Τοµέα». Σηµ.:µε έντονους χαρακτήρες επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις που 
επέφερε το Π.∆. 347/2003 και µε υπογραµµισµένους έντονους χαρακτήρες οι τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 44/2005. 
 

Άρθρο  1o 
 
1. Τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισµού µονίµου ή µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και 
β΄ βαθµίδας µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του παρόντος και πρόσληψης 
τακτικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 14 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28 Α΄) και 1 παρ. 3 του 
Ν. 2527/1997 (Φ.Ε.Κ. 206 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά, καθορίζονται στα επόµενα 
άρθρα του διατάγµατος αυτού. 

 
Εφεξής άλλα ειδικά προσόντα διορισµού µπορεί, µε τους οικείους οργανισµούς ή 

κανονισµούς, να καθορίζονται µόνο για τους κλάδους ή τις ειδικότητες των οποίων οι 
ανάγκες δεν καλύπτονται από τις ρυθµίσεις του διατάγµατος αυτού. 
 
2. Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το διάταγµα αυτό ή από άλλες 

ισχύουσες διατάξεις ή κανονισµούς, µπορεί για ορισµένες ειδικότητες συγκεκριµένων 
υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα 
ύστερα από αίτηµα του οικείου φορέα και σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 18 
παρ. 7 Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997). 
 

3. Πρόσθετα προσόντα διορισµού σε θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων που προβλέπονται 
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στους οργανισµούς ή κανονισµούς συγκεκριµένων 
υπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
 

Άρθρο  2o 
Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό  

 
1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: 
 
α. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, που καλύπτει το 

γνωστικό αντικείµενο της θέσης ή συναφές µε αυτό γνωστικό πεδίο. 
β. Επιστηµονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της οικείας θέσης που 

αποδεικνύεται µε: 
 

ι.   ∆ιδακτορικό δίπλωµα ελληνικού Α.Ε.Ι., ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής, ή 
ιι. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους 

ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία 
τουλάχιστον δύο ετών µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου, ή 

ιιι. Αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών µετά την απόκτηση του 
βασικού τίτλου σπουδών και µια τουλάχιστον δηµοσίευση ή επιστηµονική 
ανακοίνωση σε θέµα σχετικό µε το περιεχόµενο της θέσης. 
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Σε περίπτωση που µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή ενσωµατώνεται στο 
βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρµογή του παρόντος. 
Όταν ο διδακτορικός ή µεταπτυχιακός τίτλος που αποδεικνύει την επιστηµονική 
εξειδίκευση για τη θέση χορηγείται και σε κατόχους διαφόρων βασικών πτυχίων, ο 
οικείος φορέας µπορεί να δέχεται τα βασικά αυτά πτυχία ως τυπικό προσόν διορισµού 
στη θέση. 
 
γ. Άριστη γνώση ή πολύ καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 
 
2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ορίζονται τα σχετικά µε την κάθε θέση 

αποδεκτά βασικά πτυχία ή διπλώµατα. Μπορεί επίσης να ορίζεται η κατά  περίπτωση 
απαιτούµενη ξένη γλώσσα ή και περισσότερες, το επίπεδο γλωσσοµάθειας των 
τελευταίων, πρόσθετη εµπειρία για την περίπτωση που η εξειδίκευση αποδεικνύεται 
µε διδακτορικό καθώς και για όλες ή µέρος των θέσεων να απαιτούνται επιλεκτικά 
ορισµένα µόνο από τα προσόντα ι, ιι, ιιι της παραγράφου 1β. 

 
 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) 
 

Άρθρο  3ο 
 
1. Για τους κλάδους Π.Ε. µιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονοµασία 

είναι ίδια µε την ονοµασία πτυχίου ή διπλώµατος Α.Ε.Ι., προσόν διορισµού ορίζεται 
το οµώνυµο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 
2. Στην περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας για την οποία το οριζόµενο από την 

προηγούµενη παράγραφο πτυχίο ή δίπλωµα δεν παρέχεται από Α.Ε.Ι. ηµεδαπής, ως 
προσόν διορισµού γίνεται δεκτό το συναφούς ονοµασίας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της 
ηµεδαπής, ή το οµώνυµο ή συναφούς ονοµασίας ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα σχολών 
της αλλοδαπής. 

 
 

Άρθρο  4ο 
Κλάδος Π.Ε. ∆ιοικητικός και / ή Οικονοµικός 

 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα 

οποιουδήποτε Τµήµατος Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των 
πτυχίων ή διπλωµάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) και 
των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιµων σχολών της 
αλλοδαπής. 

 
2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου γίνεται παραποµπή όταν τα παραπάνω 

προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονοµασίας. 
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3. Όταν ο κλάδος είναι αµιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται µε την 

προκήρυξη τα προσόντα διορισµού σε πτυχία ή διπλώµατα διοικητικών ή νοµικών 
µόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριµένων ειδικοτήτων αυτών µετά από αίτηµα του 
φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται 
αναλογικά για πτυχία ή διπλώµατα οικονοµικών µόνο σπουδών στις περιπτώσεις 
που ο κλάδος είναι αµιγώς λογιστικός ή οικονοµικός. 

 
 

Άρθρο  5ο 
Κλάδος Π.Ε. Μηχανικών  

 
(Περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών 
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισµό ή κανονισµό της 
οικείας υπηρεσίας ή Νοµικού Προσώπου). 
 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά 

περιεχόµενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους 

µε τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους µε πτυχίο ή δίπλωµα 
συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών 
θέσεων, µετά από αίτηµα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. 

 
 

Άρθρο  6ο 
Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής . 

 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα: 

- Πληροφορικής 
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών 
- Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
- Επιστήµης Υπολογιστών 
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων 
- Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 
- ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων 
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- Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 
 

Με την προκήρυξη µπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας 
Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά το 
περιεχόµενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, 
αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 
 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από 

υποψηφίους µε τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός από 
υποψηφίους µε πτυχία ή διπλώµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµα της 
αλλοδαπής σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη, ύστερα από 
αίτηµα του οικείου φορέα και έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και εµπειρία δύο 
τουλάχιστον ετών στο αντικείµενο των θέσεων. 

 
 

Άρθρο  7 
Κλάδος Π.Ε. Γεωτεχνικών  

 
(Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: α. Γεωπονίας, β. ∆ασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, γ. Κτηνιατρικής, δ. Γεωλογίας και ε. Ιχθυολογίας). 
 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: 
 
α. Για την ειδικότητα Γεωπονίας, το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής. 

 
Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της 

ειδικότητας Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά 
περιεχόµενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
 
β. Για τις ειδικότητες ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Κτηνιατρικής ή 

Γεωλογίας, το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας, πτυχίο ή 
δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της 
αλλοδαπής. 

 
γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας, το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης 
ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 

 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων µε τα παραπάνω 

προσόντα επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 
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ισότιµο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας σε πανεπιστήµια ή επιστηµονικά εργαστήρια ή δηµόσιους 
ερευνητικούς φορείς ή ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε θέµατα Ιχθυολογίας 
ή Υδροβιολογίας ή Ιχθυοπαθολογίας ή Αλιείας. 
 
 

Άρθρο  8ο 
Κλάδος Π.Ε. Περιβάλλοντος  

 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα: 

- Μηχανικών Περιβάλλοντος 
- Χηµικών Μηχανικών 
- Περιβάλλοντος 
- ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
- Γεωγραφίας 
- Επιστήµης της θάλασσας 
- Βιολογίας 
- Φυσικής 
- Χηµείας 
- Βιοχηµείας (Π.Σ.Ε.) 
- Ιατρικής Βιοχηµείας (Π.Σ.Ε.) 
- Σπουδών στις Φυσικές Επιστήµες (Ε.Α.Π.) 
- ∆ιαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Π.Σ.Ε.) 
- Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας (Π.Σ.Ε.) 
- Επιστηµών και Πολιτισµού – Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος 

(Π.Σ.Ε.) 
- Εφαρµοσµένης Αγροοικολογίας (Π.Σ.Ε.) 

Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 
 
Με την προκήρυξη µπορεί να ορίζονται ως προσόντα διορισµού του κλάδου 

αυτού και τα πτυχία ή διπλώµατα ειδικοτήτων του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών του 
προηγούµενου άρθρου, εφόσον οι Γεωτεχνικές αυτές ειδικότητες δεν προβλέπονται 
στους οργανισµούς των οικείων, κατά περίπτωση, φορέων. 

Με την προκήρυξη µπορεί επίσης να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας 
Περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το οµώνυµο ή ταυτόσηµο κατά το 
περιεχόµενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 
 

Άρθρο  9ο 
Κλάδος Π.Ε. Μεταφραστών  – ∆ιερµηνέων  

(Περιλαµβάνονται µια ή περισσότερες ξένες γλώσσες) 
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επέφερε το Π.∆. 347/2003 και µε υπογραµµισµένους έντονους χαρακτήρες οι τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 44/2005. 
 

1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο, κατά περίπτωση, 
πτυχίο ή δίπλωµα µετάφρασης και διερµηνείας ξένων γλωσσών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 
ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 

 
2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους µε τα 

προσόντα της προηγούµενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο ή 
δίπλωµα ξενόγλωσσου τµήµατος ή σχολής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της 
αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από 
υποψήφιους µε τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, επιτρέπεται για µια 
πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο διορισµός µε πτυχίο ή δίπλωµα 
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο  σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση µιας ή 
περισσοτέρων, κατά περίπτωση, ξένων γλωσσών που ορίζονται µε την προκήρυξη 
πλήρωσης θέσεων. 

 
 

Άρθρο  10ο 
Κλάδος Π.Ε. Βιβλιοθηκονόµων  

 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα αρχειονοµίας 

και βιβλιοθηκονοµίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών 
της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους 
µε το παραπάνω προσόν, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 
ισότιµο σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
βιβλιοθηκονοµίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους και τουλάχιστον 
πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, που ορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης 
θέσεων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους µε τα 
προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισµός µε πτυχίο Α.Ε.Ι. της 
ηµεδαπής ή ισότιµο σχολής της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας 
Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
 

Άρθρο  11ο 
Κλάδος Π.Ε. Ιατρών/Ιατρών ειδικοτήτων  

(ορίζονται κατά περίπτωση) 
 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: 
 
α. Για τους ιατρούς χωρίς ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 

ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα ιατρικής, σχολών της αλλοδαπής. 
 
β. Για τους ιατρούς ειδικοτήτων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρµόδια 

ελληνική αρχή. 
 
 



Π.∆. «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµ. Τοµέα». Σηµ.:µε έντονους χαρακτήρες επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις που 
επέφερε το Π.∆. 347/2003 και µε υπογραµµισµένους έντονους χαρακτήρες οι τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 44/2005. 
 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.) 
 

Άρθρο  12ο 
 

Για τους κλάδους Τ.Ε. µιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων, των οποίων η ονοµασία 
είναι ίδια µε την ονοµασία πτυχίου ή διπλώµατος Τ.Ε.Ι., ή ναυτικών ακαδηµιών ή 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε., προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή ναυτικών ακαδηµιών της 
ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
 

Άρθρο  13 
Κλάδος Τ.Ε. ∆ιοικητικός – Λογιστικός 

 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα 

οποιουδήποτε Τµήµατος Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των 
πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο 
ή δίπλωµα ισότιµων τίτλων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 
2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου γίνεται παραποµπή όταν τα παραπάνω 

προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κλάδων διαφορετικής ονοµασίας. 
 
3. Όταν ο κλάδος είναι αµιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται µε την 

προκήρυξη τα προσόντα διορισµού σε πτυχία ή διπλώµατα διοικητικών µόνο 
σπουδών γενικώς ή συγκεκριµένων ειδικοτήτων αυτών µετά από αίτηµα του φορέα 
που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και 
στις περιπτώσεις που ο κλάδος είναι αµιγώς λογιστικός. 

 
 

Άρθρο  14ο 
Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής  

 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωµα: 

- 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 
- Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
- Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων 



Π.∆. «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµ. Τοµέα». Σηµ.:µε έντονους χαρακτήρες επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις που 
επέφερε το Π.∆. 347/2003 και µε υπογραµµισµένους έντονους χαρακτήρες οι τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 44/2005. 
 

- Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία 
- ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 

Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων τίτλων σπουδών αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 

Με την προκήρυξη µπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας 
Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά 
περιεχόµενο της εξειδίκευσης πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή 
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής η αλλοδαπής. 
 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από 

υποψηφίους µε τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός υποψηφίων µε 
πτυχία ή διπλώµατα Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµα της αλλοδαπής, σε 
ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη, ύστερα από αίτηµα του 
οικείου φορέα και έγκρισή του από το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και εµπειρία δύο 
τουλάχιστον ετών στο αντικείµενο των θέσεων». 

 
 

Άρθρο  15 
Κλάδος Τ.Ε. Μηχανικών  

 
(Περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών, 
καθώς και οι ειδικότητες: α. Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, β. Τεχνολογίας Ιατρικών 
Συστηµάτων και γ. Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τµηµάτων 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι., εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων 
αποτελούν προσόντα διορισµού για τον Κλάδο Τ.Ε. Πληροφορικής). 
 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων τίτλων 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 
 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους 

µε τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους µε πτυχίο ή δίπλωµα 
συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών 
θέσεων, µετά από αίτηµα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. 

 
 

Άρθρο  16ο 
Κλάδος Τ.Ε. Γραφικών  Τεχνών  και Καλλιτεχνικών  Σπουδών 

 
(Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες Γραφιστικής, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, 
Φωτογραφίας, ∆ιακοσµητικής και Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης). 
 



Π.∆. «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµ. Τοµέα». Σηµ.:µε έντονους χαρακτήρες επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις που 
επέφερε το Π.∆. 347/2003 και µε υπογραµµισµένους έντονους χαρακτήρες οι τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 44/2005. 
 

1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιµων τίτλων 
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους 

µε τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους µε πτυχίο ή δίπλωµα 
συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών 
θέσεων, µετά από αίτηµα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. 

 
 

ΚΛΑ∆ΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (∆.Ε.) 
 

Άρθρο  17ο 
 
1. Για τους κλάδους ∆.Ε. µιας ή περισσοτέρων ειδικοτήτων των οποίων η ονοµασία 

είναι ίδια µε την ονοµασία: 
 

∆ιπλώµατος  Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή Απολυτηρίου τίτλου: - Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου ή  
- Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
- Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 
- Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/83 ή 
- άλλου ισότιµου τίτλου σχολικής µονάδας της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής, προσόν διορισµού ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή 
απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών µονάδων. 
 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους 

µε το ανωτέρω προσόν επιτρέπεται ο διορισµός µε προσόν απολυτήριο τίτλο 
συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των 
θέσεων. 

 
3. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισµού η κατοχή 

απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαµβάνεται και η κατοχή 
πτυχίου Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου, (παρ. 23, 
άρθρο 6, Ν. 3027/2002, Φ.Ε.Κ. 152 Α΄). 

 
 

Άρθρο  18ο 
Κλάδος ∆.Ε. ∆ιοικητικών  Γραµµατέων 

 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται : 

 



Π.∆. «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµ. Τοµέα». Σηµ.:µε έντονους χαρακτήρες επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις που 
επέφερε το Π.∆. 347/2003 και µε υπογραµµισµένους έντονους χαρακτήρες οι τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 44/2005. 
 

- ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα 
Χρηµατοπιστωτικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ∆ιοίκησης). 

- 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 

- Απολυτήριος  τίτλος:  
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων: 
α. ∆ιοικητικών Υπηρεσιών-Γραµµατέων 
β. Οικονοµίας 
γ. Βιβλιοθηκονοµίας ή 

  
- Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των τµηµάτων : 
α. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, 
β. Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών 
γ. Υπαλλήλων Λογιστηρίου, 
δ. Υπαλλήλων ∆ιοίκησης, 
ε. Εµπορικών Επιχειρήσεων ή 

 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης 

 
ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
και επιπλέον γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α. επεξεργασία κειµένων β. 
υπολογιστικά φύλλα γ. υπηρεσίες διαδικτύου. 
 
2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µπορεί να ορίζονται θέσεις αποκλειστικά 

ειδικότητας λογιστικής. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω προσόντα µπορεί να 
περιορίζονται σε πτυχία ή διπλώµατα ή απολυτήριους τίτλους, λογιστικών µόνο 
σπουδών γενικώς, ή συγκεκριµένων ειδικοτήτων αυτών, µετά από αίτηµα του φορέα 
που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. 

 
3. Στην περίπτωση που οι ανάγκες επιµέρους υπηρεσιών απαιτούν και γνώση 

Στενογραφίας, αυτό ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 
 
4. Τα προσόντα διορισµού του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τις περιπτώσεις 

πλήρωσης θέσεων υφισταµένων κλάδων ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού και ∆.Ε. 
∆ακτυλογράφων – Στενογράφων. 

 
 

Άρθρο  19ο 
Κλάδος ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ 

(ή ∆.Ε. Πληροφορικής) 
 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: 



Π.∆. «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του ∆ηµ. Τοµέα». Σηµ.:µε έντονους χαρακτήρες επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις που 
επέφερε το Π.∆. 347/2003 και µε υπογραµµισµένους έντονους χαρακτήρες οι τροποποιήσεις που επέφερε το Π.∆. 44/2005. 
 

 
α. ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τοµέα Πληροφορικής, ή 
β. Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου: 
(ι) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής – ∆ικτύων Η/Υ, 
(ιι) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων του Ηλεκτρολογικού 
Τοµέα, 
γ. Απολυτήριος τίτλος: 
(ι) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
(ιι) τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου, ή 
(ιιι) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής, ή 
άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 

Με την προκήρυξη µπορεί να ορίζεται η πλήρωση θέσεων συγκεκριµένης µόνο 
ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή τα προσόντα διορισµού µπορεί, µε αίτηµα του 
οικείου φορέα, να περιορίζονται σε ορισµένους µόνο από τους προβλεπόµενους 
τίτλους. 
 
 

Άρθρο  20ο 
Κλάδος ∆.Ε. Τεχνικός 

 
1. Περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες: 
 
α. των τοµέων :  

- Μηχανολογικού 
- Ηλεκτρονικού 
- Ηλεκτρολογικού 
- Κατασκευών, 

Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών των Τεχνικών - Επαγγελµατικών  Εκπαιδευτηρίων, 
 
β. των κλάδων:  

- ∆οµικών έργων 
- Μηχανολογίας 
- Ηλεκτρολογίας 
- Ηλεκτρονικής, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, 

 
γ. των τοµέων:  

- µηχανολογικού 
- ηλεκτρολογικού 
- ηλεκτρονικού και 
- δοµικού, των τεχνικών - επαγγελµατικών λυκείων, 
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δ. των τµηµάτων :  

- µηχανολογικού, 
- ηλεκτρολογικού, 
- ηλεκτρονικού και 
- δοµικών κατασκευών, των τεχνικών  
-  επαγγελµατικών χολών. 

 
Περιλαµβάνονται, επίσης, αντίστοιχες ειδικότητες των τοµέων Ι.Ε.Κ., αντίστοιχες 

ειδικότητες των σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε.∆. του Ν. 1346/1983 (Φ.Ε.Κ. 46/Α΄), ή άλλων 
ισότιµων τίτλων σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και η ειδικότητα 
χειριστών χωµατουργικών και ανυψωτικών µηχανηµάτων. 
 
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά 

περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα σχολικών µονάδων της προηγούµενης 
παραγράφου. 
 

3. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους 
µε τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η κάλυψή τους από 
υποψηφίους µε απολυτήριο τίτλο σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης των 
θέσεων. 
 

4. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού 
από υποψηφίους µε τα προσόντα της παραγράφου 3, επιτρέπεται η κάλυψή τους µε 
προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης 
τεχνικής σχολής ή µε τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εµπειρία. Στην τελευταία 
περίπτωση ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης. 

 
 

Άρθρο  21ο 
∆ .Ε .  Οδηγών  

 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται: 
1. ∆ίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων  

α. τεχνικού αυτοκινήτων οχηµάτων ή  
β. εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 
Τ.Ε.Ε. ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος 
ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής 
επαγγελµατικής σχολής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών 
Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.∆. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
αυτοκινήτου ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
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αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη 
πλήρωσης των θέσεων. 

 
2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους µε 

τα προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν 
διορισµού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων 
του κλάδου αυτού από υποψηφίους µε τα προσόντα του προηγούµενου εδαφίου, 
επιτρέπεται η κάλυψή τους µε προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εµπειρία. 

 
3. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελµατική άδεια οδήγησης η κατηγορία της 

οποίας ορίζεται µε την προκήρυξη. 
 
4. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων µπορεί να καθορίζεται προσθέτως και 

συγκεκριµένη επαγγελµατική εµπειρία. 
 
 

Άρθρο  22ο 
Κλάδος ∆.Ε. Μεταφραστών  - ∆ιερµηνέων  

(Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες µιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών). 
 

Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται απολυτήριος τίτλος σχολών του 
άρθρου 18 του διατάγµατος αυτού, άριστη γνώση µιας ή περισσοτέρων  κατά περίπτωση, 
ξένων γλωσσών, που ορίζονται µε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και επιπλέον γνώση 
επεξεργασίας κειµένων και πινάκων σε Η/Υ. 
 
 

Άρθρο  23ο 
Κλάδος ∆.Ε. Τηλεφωνητών  

 
1. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται πτυχίο σχολών εκπαίδευσης 

τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 
Κάθε φορά που δεν είναι δυνατή η κάλυψη θέσεων από υποψήφιους µε τα ανωτέρω 
προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός µε τα προσόντα του άρθρου 18  του παρόντος. 

 
2. Σε όσες περιπτώσεις θέσεις τηλεφωνητών εντάσσονται ως ειδικότητα σε άλλους 

κλάδους, προσόν διορισµού για τις θέσεις αυτές ορίζεται αποκλειστικά το προσόν της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 
 

Άρθρο  24ο 
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Κλάδος ∆.Ε. Τυπογραφίας 
(περιλαµβάνονται οι ειδικότητες εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών, φωτοσύνθεσης και 

άλλες συναφείς ειδικότητες τυπογραφίας) 
 

Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται τα προβλεπόµενα κατά 
περίπτωση ειδικότητας από το άρθρο 17 του παρόντος. 
 
 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.) 
 

Άρθρο  25ο 
Προσόντα  διορισµού σε κλάδους Υ.Ε. 

 
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των κλάδων Υ.Ε. ορίζεται ο 

απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 
γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο 
δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του 
Ν.∆. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000. 
 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  
 

Άρθρο  26ο 
 
1. Σε κάθε κλάδο Π.Ε. ή Τ.Ε. που η ονοµασία του είναι ίδια µε την ονοµασία σχολής ή 

τµήµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες της οικείας σχολής ή 
τµήµατος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγµα ή στις οικείες οργανικές 
διατάξεις ή κανονισµούς. 

 
2. Όπου µε το παρόν διάταγµα ως προσόν διορισµού ορίζεται το αντίστοιχο ή 

ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ηµεδαπής, η έννοια 
των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, στηρίζεται σε 
σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου 
που ζητείται µε την προκήρυξη. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρµόδιο 
όργανο του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε 
το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα. 

 
3. Σε κάθε κλάδο ∆.Ε. που η ονοµασία του είναι ίδια µε την ονοµασία τοµέα κύκλων 

τεχνικού – επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή κλάδου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου 
ή τοµέα τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου, περιλαµβάνονται όλες οι ειδικότητες του 
οικείου κλάδου ή τοµέα, καθώς και οι αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες των τοµέων 
Ι.Ε.Κ. ή τµηµάτων τεχνικών - επαγγελµατικών σχολών ή σχολών µαθητείας του 
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Ο.Α.Ε.∆. ή άλλων ισότιµων σχολικών µονάδων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 
παρόν διάταγµα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισµούς. 

 
4. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των θέσεων κατά ειδικότητα  καθορίζεται είτε µε τους 

οργανισµούς ή κανονισµούς, είτε  µε την προκήρυξη   πλήρωσης θέσεων. 
 
5. 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. 

 
6. Για όποιους κλάδους ή ειδικότητες ως προσόν διορισµού απαιτείται ορισµένη γνώση  

ή εµπειρία, αυτή αποδεικνύεται : 
α. Είτε µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος 

της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. 
β. Είτε µε οµοίου περιεχοµένου βεβαίωση αρµοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής 

δηµόσιας αρχής. 
γ. Είτε µε όµοια βεβαίωση νοµικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 

και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. 
δ. Είτε µε όµοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 
ε. Εάν από την προσκοµιζόµενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν 

προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον 
βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 
1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75 Α), σε συνδυασµό πάντοτε και µε το βιβλιάριο κύριας 
ασφάλισης. 

 
Η προβλεπόµενη από το άρθρο 27 παρ. 1 γνώση χειρισµού Η/Υ, διαπιστώνεται µε 
έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
α. 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.), µε βάση τη διεθνή επί του θέµατος 
πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδοµές, το λογισµικό, τις µεθόδους και τη 
διαδικασία. 

β. Τίτλους σπουδών, τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του διατάγµατος αυτού. 

γ. Τίτλους σπουδών, πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την 
αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει 
τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή 
χειρισµού Η/Υ. 

Μεταβατικά και το αργότερο ως την 31-12-2005, η γνώση Πληροφορικής ή 
χειρισµού Η/Υ αποδεικνύεται και µε τους ακόλουθους τρόπους: 
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(i) Με εµπειρία έξι τουλάχιστον µηνών στα αντικείµενα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 27 του παρόντος διατάγµατος ή 

(ii) Με πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται 
από φορείς πιστοποίησης συµβεβληµένους µε φορείς εκτέλεσης 
προγραµµάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή 

(iii) Με εξέταση που διενεργείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Στην παραπάνω εξέταση 
υποβάλλονται όσοι από τους περιλαµβανόµενους σε πίνακα διοριστέων δεν 
αποδεικνύουν τη γνώση χειρισµού Η/Υ µε ένα από τους προαναφερόµενους 
τρόπους. Σε περίπτωση αποτυχίας διαγράφονται από τον πίνακα διοριστέων. 

 
Η απαιτούµενη εµπειρία αποδεικνύεται µε ένα από τους οριζόµενους στην παρούσα 
παράγραφο τρόπους. 
 
7. Εµπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται µόνο 

εφόσον η σχετική ειδικότητα έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψήφιου, ενώ 
στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική 
εµπειρία  αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και µετά. 

 
8. Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείµενες διατάξεις άδεια άσκησης του 

αντίστοιχου επαγγέλµατος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Το 
επίπεδο  ή η τάξη της κατά περίπτωση άδειας, εφόσον δεν καθορίζεται µε τον 
οργανισµό ή κανονισµό, ορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. Αν η 
άδεια άσκησης του αυτού επαγγέλµατος χορηγείται σε κατόχους διαφορετικών 
πτυχίων ή διπλωµάτων ή απολυτηρίων τίτλων της ηµεδαπής, τότε αυτά αποτελούν 
τυπικό προσόν διορισµού στον οικείο κλάδο ή ειδικότητα µε την προϋπόθεση όµως 
της ισοτιµίας των τίτλων αυτών. 

 
9. Όπου µε το παρόν ως προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής, περιλαµβάνονται και τα οµώνυµα ή αντίστοιχης 
ειδικότητας πτυχία ή διπλώµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Α.Ε.Ι., 
και των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ηµεδαπής, 
αντίστοιχα. 
Για τη διαπίστωση της απαιτούµενης αντιστοιχίας αυτής εφαρµόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 2. 

 
10. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων είναι δυνατό να περιορίζονται, για 

θέσεις συγκεκριµένων κλάδων ή ειδικοτήτων, οι τίτλοι σπουδών που 
απαιτούνται σύµφωνα µε το παρόν ή τους κανονισµούς ή τους οργανισµούς, σε 
ορισµένους µόνο τίτλους από τους προβλεπόµενους ή να ορίζονται τίτλοι 
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σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί (παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2880/2001, Φ.Ε.Κ. 
9 Α΄). 

 
11. Για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων Π.Ε. ή Τ.Ε. κατηγορίας, γίνονται 

επίσης δεκτοί: 
α. κάτοχοι πτυχίων ή διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν 
αποκτηθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο του 
άρθρου 10 του Π. ∆. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και 
β. κάτοχοι τίτλων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε 
χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το 
δικαίωµα άσκησης νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε 
σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που χορηγείται από 
την αρµόδια αρχή του άρθρου 13 του Π.∆. 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 178 Α΄). 

 
 

Άρθρο  27ο 
Πρόσθετα  προσόντα  διορισµού 

 
1. Για όλες τις ειδικότητες κλάδων Π.Ε. και Τ.Ε. ως πρόσθετο προσόν διορισµού 

ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α. επεξεργασίας 
κειµένων, β. υπολογιστικών φύλλων, γ. υπηρεσιών διαδικτύου. Για ειδικότητες 
κλάδων ∆.Ε. ο φορέας µπορεί, µε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει ως 
πρόσθετο προσόν διορισµού, τη γνώση χειρισµού Η/Υ, σε όλα ή ορισµένα από τα 
παραπάνω αντικείµενα. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση 
συγκεκριµένου προγράµµατος σχετικού µε την κατά περίπτωση ειδικότητα, αυτή 
καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη και αποδεικνύεται µε τους τρόπους 
που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 26. 

 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισµών ή κανονισµών των οικείων 

φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις 
διορισµού, µπορεί να καθορίζονται µε τη σχετική προκήρυξη κατόπιν 
αποφάσεως του οικείου φορέα (παρ. 10, άρθρο 10, Ν. 3051/2002, Φ.Ε.Κ. 220 Α΄). 

 
3. Για την διαπίστωση των πρόσθετων προσόντων και προϋποθέσεων των 

προηγούµενων παραγράφων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 
και 28 αντίστοιχα. 

 
4. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µπορεί να ορίζεται ότι, στην περίπτωση 

κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων µε τα προσόντα της 
παραγράφου 1 και 2, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους και χωρίς τα 
προσόντα αυτά». 
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Άρθρο 28ο 

Γνώση ξένης γλώσσας  και απόδειξη αυτής 
 
1. Η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν 

διορισµού, ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα: 
α. Άριστη γνώση (άριστα) 
β. Πολύ καλή γνώση (λίαν καλώς) 
γ. Καλή γνώση (καλώς) 
δ. Μέτρια γνώση (µετρίως) 

 
Η απαιτούµενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο 
της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε µε τους οργανισµούς είτε µε την προκήρυξη 
πλήρωσης των θέσεων. 
 
2. Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται µε το 

οικείο κατά περίπτωση γλώσσας: 
(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο 
σχολών της αλλοδαπής 
(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα 
οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής 
(iii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 
(iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 
έξι ετών στην αλλοδαπή 
(v) Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης 
γλώσσας και που αναγνωρίζονται από τον αρµόδιο φορέα πιστοποίησης 
γλωσσοµάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 
Μεταβατικά και µέχρι τον καθορισµό των συγκεκριµένων τίτλων ή 

πιστοποιητικών της παραπάνω περίπτωσης (v) από τον αρµόδιο φορέα του 
Υπουργείου Παιδείας, η γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο αποδεικνύεται 
και µε τίτλους ή πιστοποιητικά, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής: 
 
Α. Για την Αγγλική γλώσσα: 
(i) Πιστοποιητικό PROFICIENCY πανεπιστηµίων Cambridge ή Michigan ή άλλων 
πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα. 
Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή 
ιδρυόµενα από κρατικούς φορείς ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα µε 
την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ∆ιοίκησης της οικείας χώρας. 
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Β. Για την Γαλλική γλώσσα: 
(i) ∆ίπλωµα ALLIANCE FRANCAISES 
(ii) Πιστοποιητικό DALF, του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας 
(iii) DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISE (SORBONNE II), 
του πανεπιστηµίου των Παρισίων. 
 
Γ. Για την Γερµανική γλώσσα: 
(i) Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, του πανεπιστηµίου 
Ludwig – Maximilian του Μονάχου. 
 
∆. Για την Ιταλική γλώσσα: 
(i) DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA, του Ιταλικού 
Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας. 
(ii) DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE, του Ιταλικού 
Ινστιτούτου Αθήνας. 
(iii) CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA – 
LIVELLO 5 (Celi 5), του πανεπιστηµίου της Perugia. 
 
3. Όπου ως τυπικό προσόν για τον διορισµό προβλέπεται γνώση ξένης γλώσσας σε 

επίπεδο κατώτερο του αρίστου (πολύ καλή γνώση, ή καλή γνώση, ή µέτρια 
γνώση) ο τρόπος απόδειξης της γνώσης αυτής πιστοποιείται µε τίτλους ή 
πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται από τον αρµόδιο φορέα πιστοποίησης 
γλωσσοµάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 
Μεταβατικά και µέχρι τον καθορισµό των πιστοποιητικών αυτών από την αρµόδια 
υπηρεσία πιστοποίησης γλωσσοµάθειας του Υπουργείου Παιδείας, ο τρόπος 
απόδειξης της γνώσης αυτής εξακολουθεί να καθορίζεται µε την προκήρυξη 
πλήρωσης κενών θέσεων. 
 
4. Για τους πολίτες χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επίπεδο της 

απαιτούµενης Ελληνοµάθειας προσδιορίζεται µε την προκήρυξη πλήρωσης 
κενών θέσεων και διαπιστώνεται µε πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής 
γλώσσας που χορηγείται είτε κατά τον Ν. 2413/1996, Φ.Ε.Κ. 124 Α΄ (άρθρο 10, 
παρ. 3), είτε από σχολή ή σχολείο Ελληνικής γλώσσας». 

 
 

Άρθρο  29ο 
Αλλοδαποί τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 

 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για το 

διορισµό πρέπει να είναι κυρωµένοι από δηµόσια αρχή της ηµεδαπής ή της χώρας 
έκδοσής τους και επίσηµα µεταφρασµένοι. 
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Άρθρο  30ο 
 
1. Για οποιονδήποτε κλάδο, είναι δυνατό µε τη σχετική κάθε φορά προκήρυξη, να 

καθορίζεται η πλήρωση συγκεκριµένου αριθµού θέσεων, µε προσωπικό ειδικοτήτων 
άλλων από εκείνη ή εκείνες του οικείου κατά περίπτωση κλάδου, σύµφωνα µε τις 
υπηρεσιακές ανάγκες, µε την προϋπόθεση ότι στον οικείο Οργανισµό δεν 
προβλέπεται αντίστοιχος κλάδος. 

 
2. Ιδιαίτερες ρυθµίσεις που αναφέρονται στα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 37α΄/1987 (Φ.Ε.Κ. 

11/Α΄) και 22/1990 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄) και σχετίζονται µε προσόντα διορισµού ειδικών 
κατηγοριών προσωπικού των Ο.Τ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
 

Άρθρο  31ο 
 

Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων είναι δυνατό να ορίζονται ως προσόντα 
διορισµού και πτυχία ή διπλώµατα αντίστοιχων ειδικοτήτων τµηµάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. 
ή Τ.Ε.Ι. ή σχολών ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ. που δεν περιλαµβάνονται στο 
παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα. Για τη διαπίστωση της αντιστοιχίας ειδικοτήτων 
εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26. 

 
Με την ίδια προκήρυξη µπορεί επίσης, ως προσόντα διορισµού να ορίζονται 

επικουρικώς και πτυχία ή διπλώµατα συναφών ειδικοτήτων, τα οποία λαµβάνονται 
υπόψη µόνο στην περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε οµώνυµα 
ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχία. 
 
 

Άρθρο  32ο 
Μεταβατικές  διατάξεις 

 
1. Προκειµένου για µετάταξη υπαλλήλων σε κλάδους της υπηρεσίας τους, για τους 

οποίους απαιτείται ως πρόσθετο προσόν η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, η απόδειξη 
της γνώσης αυτής µπορεί να γίνεται µε εξέταση από Επιτροπή που καθορίζει το 
Υπηρεσιακό Συµβούλιο, εφόσον οι υπάλληλοι υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος 
του Π.∆. 194/1988 (Φ.Ε.Κ. 84 Α). 

 
2 .  Προκηρύξεις προσλήψεων προσωπικού που έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του 

παρόντος, ολοκληρώνονται, όσον αφορά τα αναγκαία προσόντα, µε βάση το 
καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσής τους. 
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Άρθρο  33ο 
Καταργούµενες διατάξεις 

 
1. Από της ισχύος του παρόντος, καταργούνται τα Π.∆/τα :  

α. Π.∆. 194/1988, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23,  
β. Π.∆. 172/92 (Φ.Ε.Κ. 81 Α),  
γ. Π.∆. 368/92 (Φ.Ε.Κ. 186 Α). 

 
2. Παραποµπές ή αναφορές στις διατάξεις των καταργούµενων Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων και του Ν. 1943/91, άρθρο 25 παρ. 2 (Φ.Ε.Κ. 50 Α), νοούνται εφεξής 
ως παραποµπές ή αναφορές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. 

 
 
 
 


