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ΘΕΜΑ:  «Ένταξη πτυχίου τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

Σχετ.: Το από 04.02.2022 e-mail σας 

Σε απάντηση του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  σας, όσον αφορά στον κλάδο 

στον οποίο εντάσσεται το πτυχίο του τμήματος Φυσικής, σας γνωρίζομε ότι:  

Το Α.Σ.Ε.Π. λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή κατά τα άρθρα 101Α και 103 παρ. 7 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). 

Εκδίδει ή εγκρίνει προκηρύξεις/ανακοινώσεις 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. 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» (Φ.Ε.Κ. 39Α΄), όπως ισχύει. 

Σημειώνεται ότι τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ορίζονται κάθε φορά κατόπιν 

συνεργασίας/συνεννόησης με τον εκάστοτε φορέα, ανάλογα με τις λειτουργικές του ανάγκες, στο πλαίσιο των 

προβλεπομένων στον Οργανισμό ή Κανονισμό Λειτουργίας του σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ανωτέρω 

προεδρικού διατάγματος.  

Επισημαίνεται ότι, το πτυχίο του τμήματος Φυσικής, περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για 

την πλήρωση θέσεων ομώνυμων ή συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, καθώς και του κλάδου ΠΕ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ (ενδεικτικά Προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ). Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος 

αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του 

κλάδου ΠΕ.ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ (ενδεικτικά 2ΓΕ/2019 & 3ΕΑ/2022 προκηρύξεις 
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αντίστοιχα), καθώς και για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 

όταν από την προκήρυξη ορίζεται ως προσόν διορισμού «Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής». 

Σε κάθε περίπτωση, το ΑΣΕΠ παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης και 

στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή για την αναμόρφωση του 

προσοντολογίου, όπου γίνεται επανεκτίμηση των υφιστάμενων κλάδων/ειδικοτήτων καθώς και απαιτούμενων 

τίτλων σπουδών για κάθε κλάδο/ειδικότητα.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  

 

 
Με εντολή Προέδρου 

Η Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού 

 
 
 
 
 

Δέσποινα Σιμιτζόγλου 
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