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Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής  
(άρθρο 5 – Π.Δ. 50/2001, Π.Δ. 47/2003, Π.Δ. 44/2005) 

 
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 Δικτύων 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών 
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) 
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 

ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής. 
Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται εξειδικεύσεις της ειδικότητας 

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 ΑΕΙ 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. 

 

  



Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής  
(άρθρο 5 – Π.Δ. 50/2001, Π.Δ. 47/2003, Π.Δ. 44/2005) 

 

Κλάδος ΤΕ 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 Διοίκησης  

- Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ)  

- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  

- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία  

- Διαχείρισης Πληροφοριών  
ΤΕΙ 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 ΤΕΙ 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 ΤΕΙ 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. 


