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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στην Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/13.7.2018 απόφαση του
Υπουργού Υγείας, του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2607/4-7-2018 (τ.Β'), γίνονται οι εξής διορθώσεις:
1) Στη σελίδα 28721 στη δεύτερη στήλη,
διορθώνεται το εσφαλμένο:
«2) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί
αναφέρονται κατωτέρω.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως
ισχύει)».
Στο ορθό:
«2) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας
Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί
αναφέρονται κατωτέρω.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως
ισχύει).
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης,
από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει
ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί
στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης
είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος
και υπολογίζονται αθροιστικά.
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4. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη
την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις
οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς,
σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4)
εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του
τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής
ή του χειρισμού Η/Υ. Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών
ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος,
εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω
τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο,
αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ.
5. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους.
Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον
ΟΕΕΚ μέχρι και 31/12/2008 παρατείνεται έως 30/6/2014».
2) Στη σελίδα 28722 στο κριτήριο Προϋπηρεσία/εμπειρία,
διορθώνεται το εσφαλμένο:
«Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά
μήνα και έως εξήντα (60) μήνες, και ως τέτοια θεωρείται
η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος
σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου
βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις
για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος,
μετά τη λήψη της άδειας.
Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα
και τον εργοδότη τους.».
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Στο ορθό:
«Η εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα
και έως εξήντα (60) μήνες, και ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο
ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα
ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου
σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας
Οι υποψήφιοι / υποψήφιες θα πρέπει να καταθέσουν
ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη τους. Σε περίπτωση
αδυναμίας εύρεσης βεβαίωσης προϋπηρεσίας εργοδότη υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση
(άρθρο 8 ν. 1599/1986).».
3) Στη σελίδα 28722 στο «Ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ»,
διορθώνεται το εσφαλμένο:
«Είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα και έως 24 μήνες (έως
και 408 μονάδες)».
Στο ορθό:
«Είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα και έως 24 μήνες (έως
και 480 μονάδες)».
4) Στη σελίδα 28724 στο κριτήριο Υποψήφιος/α γονέας
μονογονεϊκής οικογένειας,
διορθώνεται το εσφαλμένο:
«Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη μονογονεϊκότητα είναι:
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α) διαζευκτήριο ή σε περίπτωση πολιτικού γάμου
αμετάκλητη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου (σε
περίπτωση πολιτικού γάμου) και τελεσίδικη δικαστική
απόφαση που ρυθμίζει την επιμέλεια/ή συμβολαιογραφική πράξη έκδοσης συναινετικού διαζυγίου,
ή
β) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την
επιμέλεια,
ή
γ) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την
επιμέλεια,».
Στο ορθό:
«Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη μονογονεϊκότητα είναι:
α) Βεβαίωση/πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα οποία προκύπτει η μονογονεϊκότητα,
β) διαζευκτήριο ή σε περίπτωση πολιτικού γάμου
αμετάκλητη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου (σε
περίπτωση πολιτικού γάμου) και τελεσίδικη δικαστική
απόφαση που ρυθμίζει την επιμέλεια/ή συμβολαιογραφική πράξη έκδοσης συναινετικού διαζυγίου,
ή
γ) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την
επιμέλεια,
ή
δ) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει
την επιμέλεια,».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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