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ΘΕΜΑ:  «Πτυχίο τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων». 

Σχετ.: Το από 27.09.2021 e-mail σας. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού e-mail σας, όσον αφορά στο πτυχίο του τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη συμμετοχή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων του κλάδου ΠΕ 

Πληροφορικής,  σας γνωρίζομε ότι:  

Το Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή κατά το άρθρο 101Α και την παρ. 7 του άρθρου 103 του 

Συντάγματος. Αποστολή του είναι η  εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για διαδικασίες που αφορούν στο 

ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών του Δημοσίου με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας, και 

ιδίως η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαδικασίες προσλήψεων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων 

για κάθε θέση υποψηφίων στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 του ν. 

4765/2021 (Α΄6). 

Ειδικότερα, εκδίδει ή εγκρίνει προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μονίμου 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, στους οποίους γίνεται καταγραφή της 

κατηγορίας, του κλάδου και της ειδικότητας. Τα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα διορισμού καθορίζονται στις 

προκηρύξεις σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

δημόσιου τομέα» (Α΄39), όπως ισχύει. 

Στις προκηρύξεις/ανακοινώσεις που εκδίδει ή εγκρίνει το ΑΣΕΠ, το πτυχίο του τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού ιδρύματος ΑΕΙ από το οποίο κτήθηκε, περιλαμβάνεται μεταξύ των 

αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  
 

             Με εντολή Προέδρου 
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης     
           Επιλογής Προσωπικού 
 
 
 
 
               Δέσποινα Σιμιτζόγλου 
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