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Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] 
[ΦΕΚ 515/8�10�2008] 
   
Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο 
  ΦΕΚ 515/8�10�2008 . Τα πτυχία αυτά είναι: 
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής  ή 
 Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  ή  
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής   ή  
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών   ή 
 Φιλοσοφίας ,  
 
ΚΩ∆ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΣ ΣΥΝ 

118 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 320  

122 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 300  

120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 170  

138 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200  

102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 200 1190 

 
ή Φιλολογίας  
ΚΩ∆ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΣ ΣΥΝ 

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330  

115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200  

109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330  

111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 230  

175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 250  

189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 100 1440 

 
 
ή Ελληνικής Φιλολογίας  

106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΘΡΑΚΗΣ 220 

 
ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή 
Ιστορίας−Αρχαιολογίας−Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας  ή Ιστορίας .  
 
ΚΩ∆ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΙΣ ΣΥΝ 
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 210  
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 320  
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 210  

116 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ( 
ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200  

177 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ( 
ΒΟΛΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 110  

104 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 120  

145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟΥ 140  

108 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 
(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΘΡΑΚΗΣ 210 1520 
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ή  ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο ειδικότητας της 
αλλοδαπής ή πτυχίο Φιλοσοφίας  ή 
 Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών  ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 
, του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. 
 
Οι παραπάνω πίνακες αναφέρουν τον αριθµό εισακτέων  για τους υποψηφίους των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2009. 
ΚΩ∆: Είναι ο κωδικός της Σχολής στο Μηχανογραφικό. 
 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι οι  συνολικές θέσεις εισακτέων στα Ελληνικά 

ΑΕΙ το  2009 είναι  :  4370 . 

Θέσεις στον ΑΣΕΠ 2008 για τον κλάδο ΠΕ02 :       480 [  ΦΕΚ 515/8�10�2008] 

Αναλογία θέσεων /συµµετεχόντων : 1 προς 32 

∆ηλαδή ποσοστό επιτυχίας περίπου  3%. 

Ο διορισµός εκπαιδευτικού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση γίνεται για  60% των θέσεων 
από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και το 40% των θέσεων από τον Ενιαίο Πίνακα. 
(Περισσότερα για τον τρόπο διορισµού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στις σελίδες 5#7. )  
Από τα παραπάνω προκύπτει  ότι εισάγονται  στα Πανεπιστήµια πάρα πολλοί φοιτητές  µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα ανεργίας µε δεδοµένο ότι  οι παραπάνω 
κλάδοι έχουν λίγους εναλλακτικούς δρόµους απασχόλησης πέραν του εκπαιδευτικού στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
 
Καλοδήµος ∆ηµήτρης 
Ειδικός Πληρόφορησης  
ΚΕΣΥΠ Λαµίας 
kalodimos@sch.gr 
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Στο site του ΟΑΕ∆ :: 
http://epagelmata.oaed.gr 
   

Για το Επάγγελµα: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Αναφέρεται: 
 
Περιγραφή Επαγγέλµατος: 
 
 
Συνθήκες Εργασίας: 
 
 
Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: 
 
 
Σπουδές: 
Σπουδές παρέχονται στα Τµήµατα Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ρεθύµνου, Κοµοτηνής, Πάτρας και Καλαµάτας, καθώς και στα 
Τµήµατα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Κύπρου, όπου η 
φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάµηνα και έχει τρεις κατευθύνσεις: Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή 
Φιλολογία και Λαογραφία, Νεοελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογία. Το πτυχίο που 
χορηγείται είναι ενιαίο, αλλά αναγράφεται η ειδικότητα που έχει ακολουθήσει ο 
απόφοιτος. Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων αυτών µπορούν να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σπουδές, επίσης, παρέχουν και τα Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών, που συνεργάζονται µε πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε την προ^πόθεση ότι οι 
παρεχόµενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ∆ΟΑΤΑΠ και το ΣΑΕΙΤΤΕ ως 
ισότιµοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων ή προσόντων στην αγορά εργασίας.  
 
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα: 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Φιλολόγου Ελληνικής Γλώσσας είναι τα αντίστοιχα του 
εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος. Όταν εργάζεται σε σχολεία της 
∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα προβλέπονται 
από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), τον ∆ηµοσιο^παλληλικό Κώδικα και 
τον ∆ιαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα 
επαγγελµατικά του δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 
167/τ. Α/1985), και από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και 
Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.  
 
Τοµείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Φιλολογίας µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δηµόσια 
και ιδιωτική εκπαίδευση, ως ερευνητές σε αρχεία, βιβλιοθήκες, ως επιµελητές � διορθωτές 
κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφηµερίδες κ.λπ. Επιπλέον µπορούν να συνεχίσουν σπουδές 
µεταπτυχιακού επιπέδου και να κάνουν ακαδηµα`κή καριέρα. Οι προοπτικές του 
επαγγέλµατος, αλλά και των συναφών µε του φιλολόγου είναι αρνητικές. Το ισοζύγιο του 
επαγγέλµατος του φιλολόγου είναι αρνητικό, εξαιτίας του µεγάλου όγκου των αδιόριστων 
καθηγητών µέσης εκπαίδευσης. Βέβαια, υπάρχουν επαγγελµατικές διέξοδοι, συνήθως 
µερικής ή προσωρινής απασχόλησης, σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα µαθήµατα.  
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Πηγές Πληροφόρησης: 

�  Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Καλαµάτα), Τµήµα Φιλολογίας: Παλαιό Στρατόπεδο 241 

00 Καλαµάτα, τηλ.: 27210�65114/65117, φαξ: 27210�65112, e�mail: phil�secr@uop.gr  

�  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών: Πανεπιστηµιούπολη, 157 84 

Ζωγράφου, τηλ.: 210/7277309�11, http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.html  

�  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστηµιούπολη, 54006, τηλ.: 

2310/995233�4, http://www.auth.gr/lit/  

�  Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων: ∆όµπολη 30, 45110 Ιωάννινα, τηλ.: 26510/41804, 

http://www.uoi.gr/profile_gr.html  

�  Πανεπιστήµιο Κρήτης: Περιβόλια Ρεθύµνου, 74100 Ρέθυµνο, τηλ.: 28310/77300�3, 

http://www.philology.uoc.gr  

�  Πανεπιστήµιο Κύπρου: Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357�22894000, φαξ: 

00357�22894463, htpp://www.ucy.ac.cy  

�  ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης: ∆ηµοκρίτου 17, 69100 Κοµοτηνή, τηλ.: 25310/39000, 

http://www.helit.duth.gr/  

�  Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων: Πολυτεχνείου 6, 104 33 Αθήνα, τηλ.: 210/5243433.  

�  ∆ΟΑΤΑΠ � Αθήνας (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµα`κών 

και Πληροφόρηρης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο: 210�5281000, fax: 210�

5239525, 210�5239679, e�mail: information@doatap.gr  

�  ∆ΟΑΤΑΠ � Θεσσαλονίκης (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδηµα`κών και Πληροφόρηρης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης � ∆ιοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 

2310�379371�2, fax: 2310�379374, e�mail: thessaloniki@doatap.gr.  

�  ΣΑΕΙΤΤΕ (Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης), Αθήνα Πανεπιστηµίου 67 (5ος όροφος), Τ.Κ. 105 64, τηλ: 210�3243923, fax: 

210�3316651, http://www.srpq.gr, e�mail: srpq@otenet.gr. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Οι µόνιµοι διορισµοί γίνονται ανά έτος µε τους εξής έξι (6) τρόπους: 

 

1) το 60% των θέσεων από τους διοριστέους του διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. (Ν.3255/2004) 

2) και το υπόλοιπο 40% από τον ενιαίο πίνακα των µόνιµων διορισµών. (Ν.3255/2004) 

Επιπλέον των παραπάνω διορισµών:  

3) όσοι συµπληρώνουν 24 µήνες πραγµατικής προ^πηρεσίας και έχουν λάβει τη 

βαθµολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισµό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. (το λεγόµενο 

24µηνο + επιτυχία Α.Σ.Ε.Π), διορίζονται από το σχολ. έτος 2008�2009 και εφεξής στον 

κλάδο επιτυχίας τους και µόνο, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και µε σειρά που 

εξαρτάται από τη θέση τους στον ενιαίο πίνακα των µόνιµων διορισµών (Ν.3687/2008) 

4) όσοι έχουν συµπληρώσει µέχρι την 30/6/2008 πραγµατική προ^πηρεσία τουλάχιστον 30 

µηνών (τους λεγόµενους 30µηνίτες στην αργκό) διορίζονται από το σχολ. έτος 2008�2009 

µέχρι και το σχολ. έτος 2012�2013, σε αναλογία που ορίζεται στο ένα πέµπτο (1/5) του 

συνολικού αριθµού των ως άνω εκπαιδευτικών και µε σειρά που εξαρτάται από τη θέση 

τους στον ενιαίο πίνακα των µόνιµων διορισµών (Ν.3687/2008) 

5) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (τους λεγόµενους Ι.∆.Α.Χ. στην αργκό) των οποίων τα 

τµήµατα που δίδασκαν σταµάτησαν τη λειτουργία τους (δηλ. έκλεισε το ιδιωτικό σχολείο 

στο οποίο δούλευαν), εγγράφονται σε σειρά που αντιστοιχεί στο σύνολο της προ^πηρεσίας 

τους στα ιδιωτικά σχολεία, και µετά την πάροδο δύο ετών αναπλήρωσης στα δηµόσια 

σχολεία διορίζονται ως µόνιµοι. 

6) οι πολύτεκνοι, δηλ. οι έχοντες τουλάχιστον 4 τέκνα, διορίζονται άµεσα (ανεξαρτήτως 

επιτυχίας στον ΑΣΕΠ ή προ^πηρεσίας) και µάλιστα σε σχολική µονάδα που επιλέγουν οι 

ίδιοι µε αίτησή τους.  Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί γονείς διορίζονται και οι δύο. 

Προσοχή υπάρχουν τρεις πίνακες:  

Ο ενιαίος πίνακας διορισµών και οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών (Β και Γ). 

__Ο ενιαίος πίνακας των µόνιµων διορισµών από προCπηρεσία.__ 

Οι µόνιµοι διορισµοί, από τους έχοντες προ^πηρεσία, γίνονται από τον ενιαίο πίνακα 

µονίµων διορισµών, για να καλύψουν: 

το 40% των θέσεων ανά έτος – τους 30µηνίτες – τους έχοντες 24µηνο + επιτυχία Α.Σ.Ε.Π. και 

τέλος τους Ι.∆.Α.Χ..  

Η σειρά των υποψηφίων στον πίνακα µονίµων διορισµών καθορίζεται ΜΟΝΟΝ µε την 

προσµέτρηση των µορίων προ^πηρεσίας τους ως εξής: 1 µόριο για κάθε µήνα προ^πηρεσίας.  
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Στον ενιαίο πίνακα µόνιµων διορισµών (του 40% � του 30µηνου � του 24µηνο + επιτυχία 

Α.Σ.Ε.Π και των Ι∆ΑΧ ) ∆ΕΝ µετρούν καθόλου τα µόρια από τους διαγωνισµούς του 

ΑΣΕΠ. 

Αυτός είναι και ο πίνακας µονίµων διορισµών, αφού σύµφωνα µε αυτόν θα γίνουν οι 

προσλήψεις τού  40%.  

 Η προ^πηρεσία που παρασχέθηκε έως και 30/06/05, όπου και αν παρασχέθηκε, σε 

οιονδήποτε κλάδο, µεταφέρθηκε στον κλάδο που δήλωσε ο κάθε υποψήφιος. Με αυτόν τον 

τρόπο  πολλοί µετέφεραν προ^πηρεσία που απέκτησαν από πληροφορική, κοµµωτική, 

αισθητική σε αυτήν του βασικού τους πτυχίου π.χ Θεολόγος (ΠΕ02)  µε προ^πηρεσία στη 

πληροφορική µετέφερε την προ^πηρεσία στο κλάδο ΠΕ02 

 

__Οι ενιαίοι πίνακες των αναπληρώσεων (Β και Γ).__ 

 

Οι πίνακες των υποψήφιων αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται 

ως Β και Γ (προηγούνται οι εγγεγραµµένοι του πίνακα Β), στους οποίους:  

Στον πίνακα Β κατατάσσονται ύστερα από αίτησή τους όσοι:  

� έχουν προ^πηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου, µε 1 µόριο για κάθε µήνα προ^πηρεσίας  

� είναι επιτυχόντες του τελευταίου Α.Σ.Ε.Π., µε 1 µόριο για κάθε µονάδα πάνω από την 

βαθµολογική βάση  

� είναι επιτυχόντες του προτελευταίου Α.Σ.Ε.Π., µε 0,5 µόριο για κάθε µονάδα πάνω από 

την βαθµολογική βάση  

Σε αυτόν τον πίνακα:  

� Τα µόρια από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ µετράνε για µια διετία και έπειτα γίνονται µισά 

για την επόµενη διετία.  

� Τα µόρια που προκύπτουν από την προ^πηρεσία σε µέρη που θεωρούνται 

δυσπρόσιτα, µετράνε διπλά.  

� Επίσης, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων τα τµήµατα που δίδασκαν 

σταµάτησαν τη λειτουργία τους, εγγράφονται σε σειρά που αντιστοιχεί στο σύνολο 

της προ^πηρεσίας τους στα ιδιωτικά σχολεία, και µετά την πάροδο δύο ετών 

αναπλήρωσης στα δηµόσια σχολεία διορίζονται ως µόνιµοι.  

Στον πίνακα Γ κατατάσσονται ύστερα από αίτησή τους όλοι οι πτυχιούχοι που δεν 

έχουν προ^πηρεσία ή επιτυχία στους δυο τελευταίους διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π. µε 

βάση την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου τους.  
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Προσοχή: 

Το 20% του συνολικού αριθµού των αναπληρωτών που προσλαµβάνονται είναι 

τρίτεκνοι σύµφωνα µε το Νόµο 3454/2006 (Άρθρο 2, παράγραφος 4) «Ενίσχυση της 

οικογένειας και άλλες διατάξεις»:  

4. α. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται περίπτωση γ΄ 

ως εξής: 

« γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 – 2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη 

των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από 

τον πίνακα που συντάσσεται µε βάση την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε 

προσλαµβανόµενων αναπληρωτών, προσλαµβάνεται από τους εγγεγραµµένους στον 

πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της 

παρούσας περίπτωσης, για το διορισµό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών 

σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 

167 Α΄), προσλαµβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς 

αυτό. 

Η πρόσληψη γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον 

έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι 

προσλήψεις. Αν οι εγγεγραµµένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη 

συµπλήρωση του ποσοστού προσλαµβάνονται υποψήφιοι χωρίς προ^πηρεσία από 

συµπληρωµατικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες µε βάση την 

ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύµπτωσης της ηµεροµηνίας 

αυτής µε το βαθµό του πτυχίου τους. Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που 

αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη 

ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της 

ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης 

µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη.» 


