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ΘΕΜΑ: «Αίτημα Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής» 

  

Σε συνέχεια του από 12.7.2016 αιτήματός σας για την συμπερίληψη των επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής 

ήτοι πτυχιούχων των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 

Επιστήμης με Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), και Κοινωνικής 

και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ) σε προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων κλάδων ΠΕ 

Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών και ΠΕ Κοινωνιολόγων, σας γνωρίζουμε ότι :  

           Tο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, λειτουργεί ως ανεξάρτητη 

αρχή και ως αποκλειστική αρμοδιότητα έχει την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που διέπουν την επιλογή 

διοριστέων στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του  ν. 

2190/1994, όπως ισχύει. 

              Εκδίδει ή εγκρίνει προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μόνιμου ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

ή ορισμένου χρόνου για κλάδους/ειδικότητες που περιλαμβάνονται στους οικείους οργανισμούς των διαφόρων 

φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα διορισμού 

ορίζονται στις προκηρύξεις σύμφωνα με το Π.Δ.  50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ39Α), όπως ισχύει, σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα στους οργανισμούς ή 

κανονισμούς των φορέων και με τη ΔΟΑ/Φ.13/26502/27.12.2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο 

<<ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ>>. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου π.δ., για τους κλάδους ΠΕ μίας ή περισσότερων 

ειδικοτήτων των οποίων η ονομασία είναι ίδια με την ονομασία πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ, προσόν διορισμού 

ορίζεται το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής.  
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         Στις εν λόγω προκηρύξεις, όσον αφορά τους τίτλους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το πτυχίο του Τμήματος 

Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης είναι αποδεκτό 

για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Κοινωνιολόγων και ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού. Το πτυχίο του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι αποδεκτό για την πλήρωση 

θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. 

 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ανωτέρω π.δ., καθώς και με τα αναφερόμενα στις 

σχετικές προκηρύξεις γίνονται δεκτοί και άλλοι τίτλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αντίστοιχης ειδικότητας με 

το ζητούμενο από την προκήρυξη, με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του 

αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός 

στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την 

προκήρυξη.  

 

΄Οσον αφορά τον κλάδο ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών ορίζονται κάθε φορά 

σε συνεννόηση με τον φορέα, λαμβανομένων υπόψη των προς κάλυψη απαιτούμενων αναγκών του, όπου 

ενδεχομένως τα εν λόγω πτυχία δύνανται να είναι αποδεκτά.   

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή/και πρόσθετη πληροφορία.  

Με εντολή Προέδρου 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  

Διεύθυνσης Προκηρύξεων 
 
 
 
 

Δέσποινα Σιμιτζόγλου 
 

 


