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Ταχ. ∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  Προς: 
1) Όλα τα Υπουργεία  
∆/νσεις ∆ιοικητικού 
2) Όλες τις Περιφέρειες 
∆/νσεις ∆ιοίκησης 
3) ΑΣΕΠ 
 
Κοιν.: 
1. Γενική Γραµµατεία της 
Κυβέρνησης 
2. Συνήγορο του Πολίτη 
υπόψη Βοηθού Συνηγόρου Πολίτη  
κ. Καλ. Σπανού 
(Η αποστολή µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο) 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
FAX: 213-1313.117 
Πληροφορίες: Σοφία Σιδέρη, 

Αντιγόνη Γρατσία 
Τηλέφωνα: 213-1313.109 & 129 
E – mail: doa@ypes.gov.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: Απόδειξη της γνώσης χειρισµού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος διορισµού 
στο ∆ηµόσιο, µε τίτλους σπουδών ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης 
από αυτήν για την οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη.  
 
Σχετ.: Οι εγκύκλιοι της υπηρεσίας µας ∆ΟΑ/Φ.13/26502/27-12-2005, 
∆ΟΑ/Φ.13/39/οικ.8388/18-4-2006 και ∆ΟΑ /Φ.13/70/οικ.16570/20-7-2006. 

 
 

Με αφορµή το αριθ. 18282.08.8/26-10-2009 Πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, 
µε το οποίο διαπιστώθηκε µη νόµιµος αποκλεισµός υποψηφίων από διαδικασίες 
πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ∆Ε που έγιναν κατά το έτος 2008, στο πλαίσιο της µε 
αριθµό 7923/21306/25.08.2008 σχετικής προκήρυξης, µε το επιχείρηµα της κατάθεσης εκ 
µέρους τους δικαιολογητικών απόδειξης γνώσης πληροφορικής, αποκτηθέντων από ΑΕΙ 
και ΤΕΙ, φορείς ανώτερης δηλαδή βαθµίδας εκπαίδευσης από την κατηγορία για την 
οποία είχαν υποβάλει υποψηφιότητα και προκειµένου να µην επαναληφθούν ανάλογα 
φαινόµενα στο µέλλον, η υπηρεσία µας έκρινε σκόπιµη την ενηµέρωση όλων των 
υπηρεσιών και φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ως ακολούθως: 

 
Στο «Προσοντολόγιο» (Π.∆. 50/2001, όπως ισχύει), προβλέπονται αναλυτικά οι 

τρόποι µε τους οποίους οι υποψήφιοι προς διορισµό µπορούν να πιστοποιήσουν την 
απαιτούµενη, ως πρόσθετο προσόν, γνώση χειρισµού Η/Υ. 



 

 
Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του «Προσοντολογίου» ορίζεται 

ότι η εν λόγω γνώση διαπιστώνεται, µεταξύ άλλων, και µε τίτλους σπουδών, 
τριτοβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, καθώς και µε τίτλους σπουδών, πανεπιστηµιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθµολογία των οποίων προκύπτει ότι οι 
κάτοχοι αυτών έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον µαθήµατα, υποχρεωτικά ή 
κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ.   

 
Αναφορικά µε τους παραπάνω τρόπους απόδειξης, στην αριθ. πρωτ. 

∆ΟΑ/Φ.13/70/οικ.16570/20-7-2006 εγκύκλιο της υπηρεσίας µας διευκρινίζεται ότι ο 
κάτοχος περισσότερων του ενός τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι. και 
απολυτήριο Λυκείου), µπορεί να αποδεικνύει την εν λόγω γνώση και µε τίτλο 
διαφορετικό από αυτόν που επικαλείται για διορισµό στο ∆ηµόσιο.  

 
Επιπλέον, έγινε δεκτό ότι καθένα από τα τέσσερα µαθήµατα Πληροφορικής ή 

χειρισµού Η/Υ µπορεί να έχει πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου 
σπουδών είτε πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, είτε µεταπτυχιακού ή 
διδακτορικού τίτλου και ο σχετικός υπολογισµός των µαθηµάτων γίνεται αθροιστικά.    

 
Η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων µαθηµάτων αποδεικνύεται είτε µε την 

αναλυτική βαθµολογία σπουδών, είτε µε σχετική βεβαίωση του οικείου Τµήµατος του 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., µε την οποία πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε επιτυχώς, σε 
προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα εξαµηνιαία µαθήµατα, που κατά την 
εκτίµηση του Τµήµατος εµπίπτουν στο  γνωστικό αντικείµενο της Πληροφορικής ή του 
χειρισµού Η/Υ.  

 
Από τις παραπάνω διευκρινίσεις, προκύπτει ότι οι υποβαλλόµενοι, προς απόδειξη 

της γνώσης Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, όταν αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν, 
τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης  κατηγορίας από την κατηγορία για την 
οποία θέτει κάποιος υποψηφιότητα σε προκήρυξη, εφόσον πληρούν και τις λοιπές 
προϋποθέσεις εγκυρότητας, πρέπει να γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, δεδοµένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το 
«Προσοντολόγιο», αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για 
συγκεκριµένο σκοπό (πιστοποίηση γνώσης Η/Υ) και όχι για τη διεκδίκηση θέσης 
ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόµενης.   

   
Για παράδειγµα, υποψήφιος για διορισµό σε θέση κλάδου ∆Ε κατηγορίας µε 

τυπικό προσόν διορισµού απολυτήριο Λυκείου, έχει τη δυνατότητα απόδειξης της εν 
λόγω γνώσης και µε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (είτε ειδικότητας Πληροφορικής, είτε µε τέσσερα 
µαθήµατα). Αντίστοιχα, υποψήφιος για διορισµό σε θέση κλάδου ΠΕ κατηγορίας µε 
τυπικό προσόν διορισµού πτυχίο ΑΕΙ, έχει τη δυνατότητα απόδειξης της γνώσης αυτής 
και µε  πτυχίο ΤΕΙ (είτε ειδικότητας Πληροφορικής, είτε µε τέσσερα µαθήµατα), αλλά και 
µε τίτλους σπουδών µεταδευτεροβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικότητας 
Πληροφορικής.  

 
Κατά συνέπεια, αποδεκτή ερµηνεία του σχετικού θεσµικού πλαισίου είναι ότι για 

κάθε κατηγορία προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε) λαµβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση 
γνώσης Πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ, όταν αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν 
διορισµού, όχι µόνο οι αντίστοιχοι ως προς την κατηγορία τίτλοι σπουδών, αλλά και οι 
τυχόν προσκοµιζόµενοι ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας από αυτήν της 
προκηρυσσόµενης θέσης. Κάθε αντίθετη ερµηνεία είναι µη νόµιµη.   



 

 
Περισσότερα στοιχεία σχετικά µε το θέµα αυτό, αλλά και γενικότερα ζητήµατα 

του «Προσοντολογίου» µπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, www.gspa.gr, στη 
διαδροµή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση – Οργάνωση – Νέο Προσοντολόγιο. Στη θέση αυτή της 
ιστοσελίδας της υπηρεσίας µας θα αναρτηθεί και η παρούσα εγκύκλιος. 

 
Παρακαλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να διαβιβάσουν την εγκύκλιο 

αυτή στους φορείς που εποπτεύουν. 
 
Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, η υπηρεσία µας είναι στη 

διάθεσή σας.  
 

 
                                                                                  

Ο Υφυπουργός  
 
 

                                                                                    Γεώργιος Ντόλιος 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
 

• Γραφείο Υπουργού  
• Γραφεία Υφυπουργών  
• Γραφεία Γενικών Γραµµατέων  και Ειδικού Γραµµατέα 
• Γενικούς ∆ιευθυντές Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆. 
• ∆ιευθυντές Γ.Γ.∆.∆. & Η.∆. 

 


