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Ελενχηι  Προϖινχιαλι αδ Εσαυριµεντο 

ε χονσεγυεντε ινσεριµεντο 

νελλε γραδυατοριε δι χιρχολο ε δι ιστιτυτο 

περ ιλ χονφεριµεντο δι συππλενζε αλ περσοναλε Α.Τ.Α. 

− Προφιλο προφεσσιοναλε δι  �Αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε � − 
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ςιστα λα λεγγε 3.5.1999, ν. 124 πυββλιχατα νελλα Γαζζεττα Υφφιχιαλε 

10.5.1999, ν.107; 
ςιστο ιλ δ.λ.ϖο 28.2.2000, ν. 81, πυββλιχατο νελλα Γαζζεττα Υφφιχιαλε 

7.4.2000, ν. 82, χον παρτιχολαρε ριφεριµεντο αλλ�αρτ.4, χοµµα 1; 
ςιστο ιλ ∆.Μ. 13.12.2000, ν. 430 �ρεγολαµεντο ρεχαντε νορµε συλλε 

µοδαλιτ◊ δι χονφεριµεντο δελλε συππλενζε αλ περσοναλε 
αµµινιστρατιϖο, τεχνιχο αυσιλιαριο αι σενσι δελλ�αρτ. 4 δελλα λεγγε 
3.5.1999, ν. 124�, πυββλιχατο νελλα Γαζζεττα Υφφιχιαλε 24.1.2001 
ν. 19  

ςιστο ιλ ∆.Μ. 19.4.2001, ν. 75, ιν παρτιχολαρε λα φορµυλαζιονε δεγλι 
ελενχηι προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο περ λε συππλενζε δι 
ασσιστεντε αµµινιστρατιϖο, ασσιστεντε τεχνιχο, χυοχο, ινφερµιερε 
ε γυαρδαροβιερε; 

ςιστο ιλ Χοντραττο Χολλεττιϖο Ναζιοναλε δι Λαϖορο δελ χοµπαρτο 
σχυολα περ ιλ θυαδριεννιο νορµατιϖο 2002−2005,πυββλιχατο νελ 
συππλεµεντο αλλα Γαζζεττα Υφφιχιαλε 14.8.2003, ν.188 εδ ιν 
παρτιχολαρε λ�αλλεγατα Ταβελλα Β � Ρεθυισιτι χυλτυραλι περ 
λ�αχχεσσο αι προφιλι προφεσσιοναλι δελ περσοναλε ΑΤΑ − 

Χονσιδερατο χηε περ ιλ προφιλο προφεσσιοναλε δι �αδδεττο αλλε αζιενδε 
αγραριε� νον πυ∫ πι αππλιχαρσι λα παρτιχολαρε προχεδυρα δι 
ρεχλυταµεντο αι σενσι δελλ�αρτ.1, χοµµα 1 λεττ.β δελ ∆ΠΡ 
30.10.1996, ν. 693, ιν θυαντο ιλ ποσσεσσο δελ σολο διπλοµα δελλα 
σχυολα µεδια νον  συφφιχιεντε περ αχχεδερε αλ συδδεττο 
προφιλο; 

Αχχερτατο χηε ιλ ριχηιαµατο ΧΧΝΛ ριχηιεδε περ λ�αχχεσσο αλ προφιλο 
προφεσσιοναλε δι αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε  ι µεδεσιµι τιτολι 
χυλτυραλι περ ιλ προφιλο προφεσσιοναλε δι γυαρδαροβιερε, 
διϖερσιφιχανδο σολο νελλα σπεχιφιχιτ◊ δελλα θυαλιφιχα 
προφεσσιοναλε; 

Χονσιδερατο, θυινδι, χηε ι χριτερι εδ ι ϖαλορι εσπρεσσι νελλα ταβελλα δι 
ϖαλυταζιονε δει τιτολι περ ιλ προφιλο δι γυαρδαροβιερε, δι χυι αλλα 
Ταβελλα Α/3 αλλεγατα αλ ∆.Μ. 13.12.2000, ν. 430, σονο ανχηε 
ριχονδυχιβιλι αλ προφιλο προφεσσιοναλε δι αδδεττο αλλε αζιενδε 
αγραριε; 

Ριτενυτο, περταντο, λα νεχεσσιτ◊ δι αλλινεαρε λε προχεδυρε δι 
ρεχλυταµεντο περ ιλ προφιλο δι αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε αγλι 
αλτρι προφιλι προφεσσιοναλι δελ περσοναλε ΑΤΑ, γι◊ δισχιπλινατε 
χον ∆.Μ. 19.4.2001, ν. 75, ιντεγρανδο ιν ταλ σενσο ιλ πρεδεττο 
∆.Μ. 

 
 

∆ΕΧΡΕΤΑ: 
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Αρτ. 1 

 
Ρεθυισιτι δι αµµισσιονε περ λ�ινσεριµεντο νεγλι ελενχηι 

προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο 
 

1.1 Περ εσσερε ινσεριτι νεγλι ελενχηι προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο 
περ λε συππλενζε δι αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε οχχορρε προδυρρε 
απποσιτα δοµανδα δι ινσεριµεντο,  χον χονσεγυεντε ϖαλυταζιονε 
δελλ�ινσιεµε δει τιτολι ποσσεδυτι. 
Ηαννο τιτολο α προδυρρε δοµανδα δι ινσεριµεντο χολορο χηε, αλλα 
δατα δελλα δοµανδα, αββιανο σϖολτο αλµενο 30 γιορνι δι σερϖιζιο, 
ανχηε νον χοντινυατιϖο, νελ µεδεσιµο προφιλο προφεσσιοναλε. 
Τυττο ιλ περσοναλε δι χυι αλ πρεσεντε χοµµα, περ οττενερε 
λ�ινσεριµεντο νελλε γραδυατοριε δι ιστιτυτο (συχχεσσιϖο αρτ. 4 δελ 
πρεσεντε δεχρετο), δεϖε χοµυνθυε προδυρρε απποσιτα δοµανδα 
(σχηεδα Β/2). 

1.2 Ιλ σερϖιζιο δι χυι αλ πρεχεδεντε χοµµα 1 δεϖε εσσερε στατο 
πρεστατο ιν σχυολε σταταλι χον ραππορτο δι ιµπιεγο α τεµπο 
δετερµινατο διρετταµεντε χον λο Στατο. Αι φινι δελ πρεσεντε αρτιχολο ιλ 
σερϖιζιο πρεστατο νελλε σχυολε ιταλιανε αλλ�εστερο, χερτιφιχατο δαλλα 
χοµπετεντε αυτοριτ◊ δελ Μινιστερο δεγλι Αφφαρι Εστερι ,  εθυιπαρατο αλ 
χορρισπονδεντε σερϖιζιο πρεστατο ιν Ιταλια. 

1.3 Ιλ σερϖιζιο πρεστατο α παρτ−τιµε  χοµπυτατο περ ιντερο αι φινι 
δει 30 γιορνι ριχηιεστι περ λ�ινσεριµεντο ;αι φινι δελ πυντεγγιο  
ϖαλυτατο ιν προπορζιονε αλλα θυοτα δι πρεσταζιονε. 

1.4 Ι ρεθυισιτι εδ ι τιτολι ϖαλυταβιλι αι φινι δελ πρεσεντε δεχρετο 
δεϖονο εσσερε ποσσεδυτι αλλα δατα δι σχαδενζα δελλα δοµανδα  δι 
ινσεριµεντο. 

1.5 Ι χανδιδατι περ προδυρρε ϖαλιδαµεντε δοµανδα δι 
ινσεριµεντο δεϖονο, αλτρεσ, εσσερε ιν ποσσεσσο δελ τιτολο δι στυδιο 
πρεσχριττο δαλ ΧΧΝΛ δελ χοµπαρτο σχυολα περ ιλ θυαδριεννιο 2002−
2005, πυββλιχατο νελ συππλεµεντο αλλα Γαζζεττα Υφφιχιαλε 14.8.2003, ν. 
188: 

 
− Αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε: 

α) διπλοµα δι σχυολα µεδια υνιταµεντε αδ αττεστατο δι 
θυαλιφιχα σπεχιφιχα; 

β) διπλοµα δι θυαλιφιχα προφεσσιοναλε σπεχιφιχα. 

1.6 Περ χολορο χηε ηαννο πρεστατο ιλ σερϖιζιο ριχηιεστο περ 
λ�ινσεριµεντο νεγλι ελενχηι αδ εσαυριµεντο δι αδδεττο αλλε αζιενδε 
αγραριε σι πρεσχινδε δαλ ποσσεσσο δει τιτολι δι χυι αλ πρεχεδεντε πυντο 
1.5. 
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1.7 Γλι αττεστατι δι θυαλιφιχα ριλασχιατι αι σενσι δελλ�αρτ. 14 δελλα 
λεγγε ν. 845/78, δεϖονο εσσερε ιντεγρατι δα ιδονεα χερτιφιχαζιονε 
χοµπροϖαντε λε µατεριε χοµπρεσε νελ πιανο δι στυδιο. 

1.8 Ι χανδιδατι δεϖονο εσσερε, αλτρεσ, ιν ποσσεσσο δει ρεθυισιτι 
γενεραλι δι αχχεσσο αλ πυββλιχο ιµπιεγο: 

1. χιτταδινανζα ιταλιανα (σονο εθυιπαρατι αι χιτταδινι γλι ιταλιανι 
νον αππαρτενεντι αλλα Ρεπυββλιχα) οϖϖερο χιτταδινανζα δι 
υνο δεγλι Στατι µεµβρι δελλ�Υνιονε Ευροπεα; 

2. ετ◊ νον ινφεριορε αδ αννι 18 ε νον συπεριορε αδ αννι 65 (ετ◊ 
πρεϖιστα περ ιλ χολλοχαµεντο α ριποσο δ�υφφιχιο); 

3. γοδιµεντο δει διριττι πολιτιχι, τενυτο ανχηε χοντο δι θυαντο 
δισποστο δαλλα λεγγε 18.1.1992, ν. 16, ρεχαντε νορµε ιν 
µατερια δι ελεζιονι ε νοµινε πρεσσο λε ρεγιονι ε γλι εντι λοχαλι; 

4. ιδονειτ◊ φισιχα αλλ�ιµπιεγο, τενυτο χοντο ανχηε δελλε νορµε δι 
τυτελα χοντενυτε νελλ�αρτ. 22 δελλα λεγγε ν. 104/1992, χηε 
λ�αµµινιστραζιονε ηα φαχολτ◊ δι αχχερταρε µεδιαντε ϖισιτα 
σανιταρια δι χοντρολλο νει χονφροντι δι χολορο χηε σι χολλοχηινο 
ιν ποσιζιονε υτιλε περ ιλ χονφεριµεντο δει ποστι; 

5. περ ι χιτταδινι ιταλιανι σογγεττι αλλ�οββλιγο δι λεϖα, ποσιζιονε 
ρεγολαρε νει χονφροντι δι ταλε οββλιγο (αρτ. 2 − χοµµα 4 − 
∆.Π.Ρ. 693/1996); 

 Αι σενσι δελλ�αρτ. 3 δελ δεχρετο δελ Πρεσιδεντε δελ Χονσιγλιο δει 
Μινιστρι 7.2.1994, ν. 174 ι χιτταδινι δεγλι Στατι µεµβρι 
δελλ�Υνιονε Ευροπεα δεϖονο, ινολτρε, ποσσεδερε ι σεγυεντι 
ρεθυισιτι: 
α) γοδερε δει διριττι χιϖιλι ε πολιτιχι ανχηε νεγλι Στατι δι 

αππαρτενενζα ο δι προϖενιενζα; 
β) εσσερε ιν ποσσεσσο, φαττα εχχεζιονε δελλα τιτολαριτ◊ δελλα 

χιτταδινανζα ιταλιανα, δι τυττι γλι αλτρι ρεθυισιτι πρεϖιστι περ ι 
χιτταδινι δελλα Ρεπυββλιχα. 

 Νον ποσσονο παρτεχιπαρε αλλα προχεδυρα ιν εσαµε: 
α) χολορο χηε σιανο εσχλυσι δαλλ�ελεττορατο αττιϖο πολιτιχο; 
β) χολορο χηε σιανο στατι δεστιτυιτι ο δισπενσατι δαλλ�ιµπιεγο 

πρεσσο υνα πυββλιχα αµµινιστραζιονε περ περσιστεντε 
ινσυφφιχιεντε ρενδιµεντο; 

χ) χολορο χηε σιανο στατι διχηιαρατι δεχαδυτι δα υν ιµπιεγο 
πρεσσο λα Πυββλιχα Αµµινιστραζιονε, περ αϖερ χονσεγυιτο 
λ�ιµπιεγο µεδιαντε λα προδυζιονε δι δοχυµεντι φαλσι ο ϖιζιατι 
δα ινϖαλιδιτ◊ νον σαναβιλε ο σιανο ινχορσι νελλε σανζιονι 
δισχιπλιναρι πρεϖιστε δαι ϖιγεντι χοντραττι χολλεττιϖι ναζιοναλι 
(λιχενζιαµεντο χον πρεαϖϖισο ε λιχενζιαµεντο σενζα 
πρεαϖϖισο); 

δ) χολορο χηε σι τροϖινο ιν υνα δελλε χονδιζιονι οστατιϖε δι χυι 
αλλα λεγγε 18.1.1992, ν. 16; 
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ε) χολορο χηε σιανο τεµπορανεαµεντε ιναβιλιτατι ο ιντερδεττι περ 
ιλ περιοδο δι δυρατα δελλ�ιναβιλιτ◊ ο δελλ�ιντερδιζιονε; 

φ) ι διπενδεντι δελλο στατο ο δι εντι πυββλιχι χολλοχατι α ριποσο ιν 
αππλιχαζιονε δι δισποσιζιονι δι χαραττερε τρανσιτοριο ο 
σπεχιαλε. 

1.9 Χολορο χηε χονσεγυονο λ�ινσεριµεντο νελλε γραδυατοριε 
περµανεντι περ λε ασσυνζιονι α τεµπο ινδετερµινατο (ιν ρυολο) σονο 
χανχελλατι δαγλι ελενχηι δι σεχονδα φασχια δι χιρχολο ε δι ιστιτυτο περ λε 
συππλενζε, ρελατιϖε αλ µεδεσιµο προφιλο προφεσσιοναλε, ιν χυι σιανο 
ινσεριτι. 
 

Αρτ. 2 
 

Τερµινι δι πρεσενταζιονε δελλα δοµανδα δι ινσεριµεντο 
−Αυτοριτ◊� Σχολαστιχα χυι προδυρρε λα δοµανδα− 

 
2.1 Λα δοµανδα δι ινσεριµεντο (Αλλ. Α1) δεϖε εσσερε προδοττα 

εντρο ιλ τερµινε περεντοριο δι 30 γιορνι α δεχορρερε δαλλα δατα δι 
πυββλιχαζιονε νελλα Γαζζεττα Υφφιχιαλε δελλ�αϖϖισο δελλ�αϖϖενυτα 
εµαναζιονε δελ πρεσεντε δεχρετο, χηε σαρ◊ αφφισσο αλλ�αλβο δεγλι Υφφιχι 
σχολαστιχι ρεγιοναλι ε χοντεστυαλµεντε αλλ�αλβο δελ Χεντρο Σερϖιζι 
Αµµινιστρατιϖι δι χιασχυνα προϖινχια νονχη πυββλιχατο συλ σιτο 
ιντερνετ δελ Μινιστερο δελλ�Ιστρυζιονε, δελλ�Υνιϖερσιτ◊ ε δελλα Ριχερχα, 
αλλ�ινδιριζζο �ωωω. ιστρυζιονε.ιτ�, σεζιονε ρεχλυταµεντο, ε συλλα ρετε 
ιντρανετ. 

2.2 Λα δοµανδα δι ινσεριµεντο δεϖε εσσερε προδοττα ιν 
υν�υνιχα προϖινχια α σχελτα δελ χανδιδατο, α πενα δι εσχλυσιονε δαλλα 
προχεδυρα δι χυι αλ πρεσεντε δεχρετο ε δεϖε εσσερε ινολτρατα 
εσχλυσιϖαµεντε αλ Χεντρο Σερϖιζι Αµµινιστρατιϖι δελλα προϖινχια ιν 
χυι σια ιστιτυιτο λ�οργανιχο χονχερνεντε ιλ προφιλο προφεσσιοναλε 
ριχηιεστο. 

2.3 Λα δοµανδα δι ινσεριµεντο , ινδιριζζατα αλλ�Υφφιχιο 
Σχολαστιχο Ρεγιοναλε χυι  αφφιδατο λ�ινχαριχο δι χυραρε λο σϖολγιµεντο 
δελλα προχεδυρα, πυ∫ εσσερε πρεσεντατα, α µανο, διρετταµεντε αλ 
Χεντρο Σερϖιζι Αµµινιστρατιϖι δελ χαπολυογο δελλα προϖινχια 
πρεσχελτα χηε νε ριλασχια ριχεϖυτα, οππυρε, σπεδιδα αλ Χεντρο Σερϖιζι 
Αµµινιστρατιϖι δελ χαπολυογο δελλα προϖινχια πρεσχελτα χον 
ραχχοµανδατα χον ριχεϖυτα δι ριτορνο. Ιν θυεστ�υλτιµο χασο, δελ 
τεµπεστιϖο ινολτρο δελλα δοµανδα, φα φεδε ιλ τιµβρο α δατα 
δελλ�Υφφιχιο ποσταλε αχχετταντε. 

2.4 Λε δοµανδε νον ποσσονο εσσερε ινολτρατε αλλε Αυτοριτ◊ 
Σχολαστιχηε δελλε προϖινχε δι Βολζανο, Τρεντο ε δελλα ρεγιονε ςαλλε 
∆�Αοστα ιν θυαντο δεττε Αυτοριτ◊ αδοττανο σπεχιφιχι εδ αυτονοµι 
προϖϖεδιµεντι περ ιλ ρεχλυταµεντο δελ περσοναλε αµµινιστρατιϖο, 
τεχνιχο εδ αυσιλιαριο δελλα σχυολα. 
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Αρτ. 3 
 

Φορµυλαζιονε δελλα δοµανδα δι ινσεριµεντο  ε ρελατιϖα 
δοχυµενταζιονε 

 
3.1 Λα δοµανδα δεϖε εσσερε ρεδαττα ιν χαρτα σεµπλιχε 

ριεµπιενδο λ�αλλεγατα σχηεδα (αλλ. Α1 εδ εϖεντυαλµεντε Α2), 
λιβεραµεντε ριπροδυχιβιλε: 

! ιλ χογνοµε ε ιλ νοµε 

! λα δατα ε ιλ λυογο δι νασχιτα 

! ιλ χοδιχε φισχαλε 

! λα ρεσιδενζα 

! ιλ Χεντρο Σερϖιζι Αµµινιστρατιϖι χυι λα δοµανδα  ριϖολτα 

! ιλ προφιλο προφεσσιοναλε νει χυι ελενχηι προϖινχιαλι περ λε 
συππλενζε ιλ χανδιδατο ιντενδε εσσερε ινσεριτο. 

3.2 Λα δοµανδα δεϖε εσσερε δατατα ε σοττοσχριττα δαλ χανδιδατο 
(νον οχχορρε αλχυνα αυτεντιχαζιονε). 

3.3 Νελλα δοµανδα ιλ χανδιδατο δεϖε, ινολτρε, ινδιχαρε ιλ 
ποσσεσσο δει ρεθυισιτι ριχηιεστι  περ λ�ινσεριµεντο νεγλι ελενχηι 
προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο δι χυι αλ πρεχεδεντε αρτ. 1.  

3.4 Ιλ χανδιδατο δεϖε ινολτρε σπεχιφιχαρε νελλα δοµανδα ι τιτολι δι 
χυι χηιεδε λα ϖαλυταζιονε αι φινι δελ πυντεγγιο (ΑΛΛ. Β); δελλε 
πρεφερενζε ε/ο δελλε ρισερϖε (ΑΛΛ. Χ) . 

3.5 Λ�ιδονειτ◊ φισιχα αλλ�ιµπιεγο δι χυι αλ πρεχεδεντε αρτ. 1 � 
χοµµα 9 � πυντο 4 δεϖε εσσερε δοχυµεντατα µεδιαντε χερτιφιχατο 
µεδιχο ριλασχιατο δαλλα χοµπετεντε αυτοριτ◊ σανιταρια αλ µοµεντο 
δελλ�ασσυνζιονε. 

3.6 Φαττο σαλϖο θυαντο δισποστο αλ πρεχεδεντε χοµµα 5, ι 
ρεθυισιτι περ λ�ινσεριµεντο  νεγλι ελενχηι αδ εσαυριµεντο, νονχη ι 
τιτολι δι χυλτυρα, δι σερϖιζιο, δι πρεφερενζα, δι ρισερϖα  ποσσονο εσσερε 
ογγεττο δι διχηιαραζιονε σοστιτυτιϖα ριλασχιατα δαλ χανδιδατο σοττο λα 
προπρια ρεσπονσαβιλιτ◊; δι αυτοχερτιφιχαζιονε ιν φοτοχοπια χον λα 
διχιτυρα �χοπια χονφορµε αλλ�οριγιναλε ιν µιο ποσσεσσο� χυι σεγυε λα 
δατα ε λα φιρµα δελ χανδιδατο; δι χερτιφιχαζιονε περ ριφεριµεντο α 
δοχυµεντι γι◊ ιν ποσσεσσο δελλ�Υφφιχιο Σχολαστιχο Προϖινχιαλε χυι  
ριϖολτα λα δοµανδα, πυρχη σιανο φορνιτε τυττε λε ινδιχαζιονι 
νεχεσσαριε περ λα λορο ινδιϖιδυαζιονε εδ αχθυισιζιονε αλλα προχεδυρα 
ιν εσαµε. 
Ιλ χανδιδατο πυ∫, αλτρεσ, προδυρρε χερτιφιχαζιονι ριλασχιατε δαλλα 
χοµπετεντε αυτοριτ◊ αµµινιστρατιϖα. Ιν ταλε υλτιµο χασο ι σερϖιζι 
σχολαστιχι δεϖονο εσσερε χερτιφιχατι δαλλα χοµπετεντε αυτοριτ◊ δελλα 
σχυολα ιν χυι σονο στατι πρεστατι. 
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3.7 Λε αυτοδιχηιαραζιονι µενδαχι ο λ�αυτοφορµαζιονε δι 

χερτιφιχαζιονι φαλσε ο χοµυνθυε λα προδυζιονε δι δοχυµενταζιονι 
φαλσε χοµπορτανο λ�εσχλυσιονε δαλλα προχεδυρα δι χυι αλ πρεσεντε 
δεχρετο περ τυττε λε γραδυατοριε ο ελενχηι δι ριφεριµεντο ο λα 
δεχαδενζα δαλλε µεδεσιµε γραδυατοριε ο ελενχηι σε ινσεριτι ε 
χοµπορτανο, ινολτρε, σανζιονι πεναλι χοµε πρεσχριττο δαγλι αρττ. 75 ε 
76 δελ ∆. Λ.ϖο 28.12.2000, ν. 443 πυββλιχατο νελλα Γ.Υ. ν. 42 δελ 
20.2.2001. 
Λ�Αµµινιστραζιονε προχεδερ◊ αδ υν χοντρολλο α χαµπιονε δελλε 
αυτοδιχηιαραζιονι ε δελλε αυτοχερτιφιχαζιονι. 

3.8 Ε� αµµεσσα λα ρεγολαριζζαζιονε δελλα δοµανδα πρεσεντατα ιν 
φορµα ινχοµπλετα ο παρζιαλε. Ιν ταλ χασο λα χοµπετεντε αυτοριτ◊ 
ασσεγνα αλλ�ασπιραντε υν βρεϖε τερµινε περεντοριο περ λα 
ρεγολαριζζαζιονε. 

3.9 Λ�αλλεγατα σχηεδα Α1, χοµπιυταµεντε φορµυλατα νελλε παρτι 
χηε ιλ χανδιδατο  τενυτο α χοµπιλαρε, σοττοσχριττα ε δατατα δαλ 
µεδεσιµο,  ϖαλιδα α τυττι ι φινι χοµε αυτοδιχηιαραζιονε εφφεττυατα 
σοττο λα προπρια ρεσπονσαβιλιτ◊ περ θυαντο ιν εσσα ραππρεσεντατο δαλ 
χανδιδατο. 
 

Αρτ. 4 
 

∆οµανδα δι ινσεριµεντο νελλε γραδυατοριε δι χιρχολο ο δ�Ιστιτυτο 
περ λε συππλενζε τεµπορανεε δα παρτε δι χολορο χηε  χηιεδονο  

λ�ινσεριµεντο  νεγλι ελενχηι προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο 
 

4.1 Χολορο  χηε ηαννο τιτολο αδ εσσερε ινσεριτι  νεγλι ελενχηι 
προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο περ ιλ  προφιλο προφεσσιοναλε δι χυι αλ 
πρεσεντε δεχρετο, ηαννο τιτολο α ριχηιεδερε λ�ινσεριµεντο νελλα 
σεχονδα φασχια δελλε χορρισπονδεντι γραδυατοριε δι χιρχολο ο δι ιστιτυτο 
περ ιλ χονφεριµεντο δελλε συππλενζε. 

4.2 Χοντεστυαλµεντε αλλα χοµπιλαζιονε δελλα δοµανδα  δι 
ινσεριµεντο νεγλι ελενχηι δι χυι αλ πρεσεντε δεχρετο ι χανδιδατι χηε 
δεσιδερανο εσσερε ινσεριτι ανχηε νελλε χορρισπονδεντι γραδυατοριε δι 
χιρχολο ο δι ιστιτυτο περ λε συππλενζε τεµπορανεε δελλα µεδεσιµα εδ 
υνιχα προϖινχια δεββονο χοµπιλαρε λ�απποσιτα σχηεδα (αλλ. Α2). 

4.3 Ποσσονο εσσερε ινδιχατε χοµπλεσσιϖαµεντε νον πι δι τρεντα 
ιστιτυζιονι    σχολαστιχηε περ ιλ  προφιλο προφεσσιοναλε δι χυι αλ πρεσεντε 
δεχρετο. 

4.4 Τυττι γλι ασπιραντι σονο ινχλυσι σεχονδο λα γραδυαζιονε 
δεριϖαντε δαλλ�αυτοµατιχα τρασποσιζιονε δελλ�ορδινε δι πυντεγγιο χον 
χυι φιγυρανο νελ χορρισπονδεντε ελενχο προϖινχιαλε αλ εσαυριµεντο. 
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4.5 Λ�ινσεριµεντο νελλε γραδυατοριε περ λε συππλενζε 
τεµπορανεε ε λε ρελατιϖε ασσυνζιονι αϖϖερραννο σεχονδο θυαντο 
σταβιλιτο δαγλι αρττ.6 ε 7 δελ � Ρεγολαµεντο Συππλενζε � αππροϖατο 
χον ∆.Μ. 13 διχεµβρε 2000, ν. 430 νονχη δαλλε ρελατιϖε νορµε 
αττυατιϖε χηε σαραννο εµανατε. 
 

Αρτ. 5 
 

Ιναµµισσιβιλιτ◊ δελλα δοµανδα 
Εσχλυσιονε δελλα προχεδυρα 

 
5.1 Σονο ιναµµισσιβιλι λε δοµανδε πριϖε δελλα σοττοσχριζιονε 

δελ χανδιδατο ο ινολτρατε αλ δι φυορι δελ τερµινε ινδιχατο νελ 
πρεχεδεντε αρτ. 2 − χοµµα 1, νονχη λε δοµανδε δα χυι νον  
ποσσιβιλε εϖινχερε λε γενεραλιτ◊ δελ χανδιδατο ο λα προχεδυρα ο ιλ 
προφιλο προφεσσιοναλε χυι σονο ριφεριτε. 

5.2 Λ�Αµµινιστραζιονε δισπονε λ�εσχλυσιονε δει χανδιδατι χηε: 
α) αββιανο προδοττο δοµανδα ιν πι προϖινχιε; 
β) ρισυλτινο πριϖι δι αλχυνο δει ρεθυισιτι δι χυι αλ πρεχεδεντε αρτ. 1; 
χ) νον αββιανο ιντεγρατο λα δοµανδα νελ τερµινε περεντοριο δι χυι 

αλ πρεχεδεντε αρτ. 3, χοµµα 8; 
δ) αββιανο εφφεττυατο αυτοδιχηιαραζιονι µενδαχι ο αββιανο 

προδοττο χερτιφιχαζιονι ο αυτοχερτιφιχαζιονι φαλσε. 
5.3 Λα προδυζιονε δι δοµανδε ιν πι προϖινχε χοµπορτα, ολτρε 

αλλα εσχλυσιονε δαλλα προχεδυρα ιν εσαµε, ανχηε λ�εσχλυσιονε  δα τυττι 
γλι ελενχηι προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο ριχηιεστι ε λα δεχαδενζα δαλλε 
χορρελατε γραδυατοριε δι χιρχολο ο δ�ιστιτυτο περ λε συππλενζε 
τεµπορανεε. 

5.4 Λε αυτοδιχηιαραζιονι µενδαχι ο λ�αυτοφορµαζιονε δι 
χερτιφιχαζιονι φαλσε ο χοµυνθυε λα προδυζιονε δι δοχυµενταζιονι 
φαλσε χοµπορτανο λ�εσχλυσιονε δαλλα προχεδυρα δι χυι αλ πρεσεντε 
δεχρετο, νονχη λα δεχαδενζα δαλλε χορρελατε γραδυατοριε δι χιρχολο ο 
δ�ιστιτυτο περ λε συππλενζε τεµπορανεε ιν χυι ιλ χανδιδατο σια ινσεριτο 
ε χοµπορτανο, ινολτρε, λε σανζιονι πεναλι χοµε πρεσχριττο δαγλι αρττ.75 
ε 76 δελ ∆Λ.ϖο 28.12.2000,ν.443,πυββλιχατο νελλα Γ.Υ.ν.42 δελ 
20.2.20001. 
 

Αρτ. 6 
 

Ριχορσι 
 

6.1 Αϖϖερσο ι προϖϖεδιµεντι χον ι θυαλι ϖιενε διχηιαρατο 
λ�ιναµµισσιβιλιτ◊ ο λα νυλλιτ◊ δελλα δοµανδα ο ϖιενε δισποστα 
λ�εσχλυσιονε  αµµεσσο ριχορσο στραορδιναριο αλ Πρεσιδεντε δελλα 
Ρεπυββλιχα εντρο 120 γιορνι δαλλα συα νοτιφιχα οππυρε ριχορσο 
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γιυρισδιζιοναλε αλ ΤΑΡεντρο 60 γιορνι.Αϖϖερσο λα γραδυατορια 
προϖϖισορια πυ∫ εσσερε προδοττο ρεχλαµο εντρο διεχι γιορνι δαλλα 
πυββλιχαζιονε. 

6.2 ∆εχισι ι ρεχλαµι εδ εφφεττυατε λε χορρεζιονι δεγλι ερρορι 
µατεριαλι λ�αυτοριτ◊ χοµπετεντε αππροϖα λα γραδυατορια ιν ϖια 
δεφινιτιϖα. 

6.3 Αϖϖερσο λα γραδυατορια, αππροϖατα χον δεχρετο δελ 
χοµπετεντε ∆ιρεττορε Γενεραλε Ρεγιοναλε, τραττανδοσι δι αττο 
δεφινιτιϖο,  αµµεσσο ριχορσο γιυρισδιζιοναλε αλ ΤΑΡ εντρο 60 γιορνι, 
οππυρε ριχορσο στραορδιναριο αλ Πρεσιδεντε δελλα Ρεπυββλιχα εντρο 120 
γιορνι δαλλα δατα δι πυββλιχαζιονε. 

6.4 Ι χανδιδατι χηε αββιανο πρεσεντατο ριχορσο αϖϖερσο ι 
προϖϖεδιµεντι δι ιναµµισσιβιλιτ◊ ο νυλλιτ◊ δελλα δοµανδα ο δι 
εσχλυσιονε, νελλε µορε δελλα δεφινιζιονε δελ ριχορσο στεσσο, σονο 
αµµεσσι χονδιζιοναταµεντε αλλα προχεδυρα ε ϖενγονο ισχριττι χον 
ρισερϖα νελλα γραδυατορια. 

6.5 Λ�ισχριζιονε χον ρισερϖα νελλα γραδυατορια νον χοµπορτα ιλ 
διριττο δελ ριχορρεντε αδ οττενερε λα προποστα δι χοντραττο α τεµπο 
δετερµινατο. 
 

Αρτ. 7 
 

Φορµαζιονε δεγλι ελενχηι προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο 
 

7.1 Γλι ελενχηι  προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο σονο φορµυλατι α 
χυρα δελλ�αυτοριτ◊ χοµπετεντε, ασσεγνανδο λε πρεφερενζε ε λε ρισερϖε 
δι χυι αλλ� αλλεγατο Χ ε ι πυντεγγι, περ λ�ινσιεµε δει τιτολι δαλ 
χανδιδατο προδοττι ε/ο διχηιαρατι δι χυι αλλ�αλλεγατο Β, σεχονδο ι 
χριτερι ε ι ϖαλορι εσπρεσσι νελλα Ταβελλα δι ϖαλυταζιονε δει τιτολι περ ιλ 
προφιλο δι γυαρδαροβιερε δι χυι αλλα Ταβελλα Α/3 αλλεγατα αλ ∆.Μ. 
13.12.2000, ν. 430. 

7.2 Ιν αππλιχαζιονε δελ πρεσεντε δεχρετο λα χιτατα ταβελλα Α/3 
ριπορτερ◊ λα διζιονε �αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε� λαδδοϖε  
ριπορτατα λα διζιονε �γυαρδαροβιερε� ο �αιυταντε γυαρδαροβιερε�. 

7.3 Τυττι ι χανδιδατι σονο ινσεριτι νελλ�ελενχο προϖινχιαλε αδ 
εσαυριµεντο σεχονδο ιλ πυντεγγιο χοµπλεσσιϖο δεχρεσχεντε ε χον 
λ�ινδιχαζιονε δελλε εϖεντυαλι πρεφερενζε ε/ο ρισερϖε. 
 

Αρτ. 8 
 

Ασσυνζιονε ε ραππορτο δι λαϖορο 
 

8.1 Λε συππλενζε αννυαλι ε λε συππλενζε φινο αλ τερµινε 

δελλ�αττιϖιτ◊ διδαττιχα σονο χονφεριτε χον πρεχεδενζα αι χανδιδατι 

ινσεριτι νελλε γραδυατοριε περµανεντι δι χυι αλλ�αρτ. 554 δελ ∆. Λ.ϖο 
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297/94 χηε νε φαραννο ριχηιεστα νελ θυαδρο δελλα ρελατιϖα προχεδυρα 

χονχορσυαλε ε, συχχεσσιϖαµεντε, αι χανδιδατι υτιλµεντε χολλοχατι  νεγλι 

ελενχηι  δι χυι αλ πρεσεντε δεχρετο σεχονδο λ�ορδινε δι γραδυαζιονε, 

τενενδο χοντο δελλε πρεφερενζε ε δελλε ρισερϖε δι χυι αλλ�αλλεγατα 

σχηεδα (Α1).  

8.2 Ι χανδιδατι, περ οττενερε λα νοµινα συ ποστι δισπονιβιλι νελλε 

σχυολε χον ινσεγναµεντο ιν λινγυα σλοϖενα δελλε προϖινχε δι Τριεστε ε 

Γοριζια, δεββονο ποσσεδερε αλµενο υνα χονοσχενζα δι βασε δελλα 

λινγυα σλοϖενα, χοµπροϖατα δαλ ποσσεσσο δι υν τιτολο δι στυδιο 

χονσεγυιτο ιν υνα ιστιτυζιονε σχολαστιχα χον ινσεγναµεντο ιν λινγυα 

σλοϖενα, οππυρε αχχερτατα χον απποσιτο χολλοθυιο. 
8.3 Ιλ τρατταµεντο εχονοµιχο δελ ραππορτο δι λαϖορο χοσ 

ινσταυρατο ε λε ρελατιϖε µοδαλιτ◊ σονο θυελλι σταβιλιτι δαλ Χοντραττο 
Χολλεττιϖο Ναζιοναλε δι Λαϖορο δελ χοµπαρτο σχυολα περ ιλ 
θυαδριεννιο νορµατιϖο 2002−2005. 

8.4 Περ θυαντο νον δισποστο δαλ πρεσεντε δεχρετο σι ρινϖια αλ 
ρεγολαµεντο αππροϖατο χον ∆.Μ. 13.12.2000, ν. 430 αρτ. 1; 2; 4; 7 . 
 

Αρτ. 9 
 

Αδεµπιµεντι δεγλι Υφφιχι σχολαστιχι ρεγιοναλι 
 

9.1 Λ�Υφφιχιο Σχολαστιχο Ρεγιοναλε αδοττα ι προϖϖεδιµεντι 
ριγυαρδαντι λα προχεδυρα δισχιπλινατα δαλ πρεσεντε δεχρετο 
µινιστεριαλε εδ ιν παρτιχολαρε: 

α) ασσιχυρα λα πυββλιχαζιονε δελ πρεσεντε δεχρετο αλλ�αλβο 
δελλ�Υφφιχιο ε, χοντεστυαλµεντε, αλλ�αλβο δελ Χεντρο Σερϖιζι 
Αµµινιστρατιϖι χοµπετεντε περ τερριτοριο, νονχη λα µασσιµα 
διφφυσιονε τρα λε ιστιτυζιονι σχολαστιχηε; 

β) χυρα λ�εσαµε δελλε δοµανδε περ θυαντο αττιενε αι ρεθυισιτι δι 
αµµισσιονε, αλλα ρεγολαριτ◊ φορµαλε δελλε δοµανδε στεσσε ε 
δελλα δοχυµενταζιονε, νονχη λα λορο εϖεντυαλε 
ρεγολαριζζαζιονε δα παρτε δει χανδιδατι σεχονδο λε 
δισποσιζιονι δελ πρεσεντε δεχρετο; 

χ) διχηιαρα λα ιναµµισσιβιλιτ◊ ο λα νυλλιτ◊ δελλα δοµανδα ε 
δισπονε λ�εσχλυσιονε δαλλα προχεδυρα; 

δ) φορµυλα γλι ελενχηι προϖινχιαλι ασσεγνανδο λε πρεφερενζε ε λε 
ρισερϖε, νονχη ι πυντεγγι περ λ�ινσιεµε δει τιτολι δαλ 
χανδιδατο προδοττι ε/ο διχηιαρατι; 

ε) χον δεχρετο δεφινιτιϖο αππροϖα λα γραδυατορια, ασσιχυρανδονε 
λα πυββλιχαζιονε µεδιαντε αφφισσιονε αλλ�αλβο δελλ�Υφφιχιο 
Σχολαστιχο Ρεγιοναλε ε δει Χεντρι Σερϖιζι Αµµινιστρατιϖι 
χοµπετεντι περ τερριτοριο. 
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Αρτ.10 
 

Νορµε φιναλι ε δι ρινϖιο 
 

10.1 Αι φινι δελ πρεσεντε δεχρετο, ιλ σερϖιζιο πρεστατο νει 
πρεχεδεντι προφιλι προφεσσιοναλι δελ περσοναλε ΑΤΑ ο νελλε πρεχεδεντι 
θυαλιφιχηε δελ περσοναλε νον δοχεντε  χονσιδερατο χοµε πρεστατο νει 
ϖιγεντι χορρισπονδεντι προφιλι προφεσσιοναλι. 

10.2 Περ θυαντο νον εσπρεσσαµεντε πρεϖιστο δαλ πρεσεντε 
δεχρετο σι αππλιχανο ,πυρχη χοµπατιβιλι, λε δισποσιζιονι συλλο 
σϖολγιµεντο δει χονχορσι περ γλι ιµπιεγατι χιϖιλι δελλο Στατο. 

 
 
 
Ροµα, λ  24 µαρζο 2004 
 

                                                                                             Ιλ Μινιστρο 
           Λετιζια Μοραττι 
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Αλλεγατο Α/1 

 
∆οµανδα δι ινσεριµεντο νεγλι ελενχηι προϖινχιαλι αδ εσαυριµεντο 

περ ιλ προφιλο δι Αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε. 
 

Υτιλιζζαρε ιλ µοδυλο πρεδισποστο 
 



Παγινα 1 δι 7 

 
 

ΧΟΝΦΕΡΙΜΕΝΤΟ ΣΥΠΠΛΕΝΖΕ ΑΝΝΥΑΛΙ Ε ΦΙΝΟ ΑΛ ΤΕΡΜΙΝΕ ∆ΕΛΛΕ ΑΤΤΙςΙΤℵ ∆Ι∆ΑΤΤΙΧΗΕ ∆ΕΛ 

ΠΕΡΣΟΝΑΛΕ ΑΜΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ, ΤΕΧΝΙΧΟ Ε ΑΥΣΙΛΙΑΡΙΟ 

 
∆ΟΜΑΝ∆Α ∆Ι ΙΝΣΕΡΙΜΕΝΤΟ ΝΕΛΛ�ΕΛΕΝΧΟ ΠΡΟςΙΝΧΙΑΛΕ Α∆ ΕΣΑΥΡΙΜΕΝΤΟ ∆Ι 

Α∆∆ΕΤΤΟ ΑΛΛΕ ΑΖΙΕΝ∆Ε ΑΓΡΑΡΙΕ 
Αϖϖερτενζα : 

 Λα χοµπιλαζιονε δελ πρεσεντε µοδυλο δι δοµανδα αϖϖιενε σεχονδο λε δισποσιζιονι πρεϖιστε δαλ ∆.Π.Ρ. 28 διχεµβρε 2000, ν. 445, �ΤΕΣΤΟ 

ΥΝΙΧΟ ∆ΕΛΛΕ ∆ΙΣΠΟΣΙΖΙΟΝΙ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΕ ΡΕΓΟΛΑΜΕΝΤΑΡΙ ∆Ι ∆ΟΧΥΜΕΝΤΑΖΙΟΝΕ ΑΜΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ�. 

Ιν παρτιχολαρε: 
   −   Ι δατι ριπορτατι δαλλ�ασπιραντε ασσυµονο ϖαλορε δι διχηιαραζιονι σοστιτυτιϖε δι χερτιφιχαζιονε ρεσε αι σενσι δελλ�αρτιχολο 46; ϖιγονο, αλ 

ριγυαρδο, λε δισποσιζιονι δι χυι αλλ�αρτιχολο 76 χηε πρεϖεδονο χονσεγυενζε δι χαραττερε αµµινιστρατιϖο ε πεναλε περ λ�ασπιραντε χηε ριλασχι 

διχηιαραζιονι νον χορρισπονδεντι α ϖεριτ◊. 

   −  Αι σενσι δελλ�αρτιχολο 39 λα σοττοσχριζιονε δελ µοδυλο δι δοµανδα νον  σογγεττα αδ αυτεντιχαζιονε. 

   −   ∆υραντε ιλ περιοδο δι ϖαλιδιτ◊ δελλε γραδυατοριε δι χυι αλλα πρεσεντε προχεδυρα δι ρεχλυταµεντο, ιν οχχασιονε δελ χονσεγυιµεντο, δα παρτε 

δελλ�ασπιραντε, δελ πριµο ραππορτο δι λαϖορο α τεµπο δετερµινατο, ι χοµπετεντι υφφιχι δελλ�αµµινιστραζιονε σχολαστιχα δισπονγονο γλι αδεγυατι 

χοντρολλι συλλε διχηιαραζιονι ρεσε δαλλ�ασπιραντε σεχονδο θυαντο πρεϖιστο δαγλι αρτιχολι 71 ε 72. 

   −   Ι δατι ριχηιεστι νελ µοδυλο δι δοµανδα σονο αχθυισιτι αι σενσι δελλ�αρτ. 16 ιν θυαντο στρετταµεντε φυνζιοναλι αλλ�εσπλεταµεντο δελλα 

πρεσεντε προχεδυρα δι ρεχλυταµεντο ε ασσυµονο ιλ χαραττερε δι ρισερϖατεζζα πρεϖιστο δαλλα λεγγε 31 διχεµβρε 1996, ν. 675. 

ΑΛΛ�ΥΦΦΙΧΙΟ ΣΧΟΛΑΣΤΙΧΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ 
 
ΧΕΝΤΡΟ ΣΕΡςΙΖΙ ΑΜΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΙ ∆ΕΛΛΑ ΠΡΟςΙΝΧΙΑ ∆Ι :  (1) 
 
 
  
                                                                                                                       

ΡΙΣΕΡςΑΤΟ ΑΛΛ�ΥΦΦΙΧΙΟ ΧΟΜΠΕΤΕΝΤΕ 
 
ΠΡΟΤ. Ν��������.. 
 
∆ΕΛ���./���./���.. 

Σπαζιο ρισερϖατο αλλ�ιδεντιφιχατιϖο ασσεγνατο δαλ σιστεµα ινφορµατιχο : (2) !! / !!!!!! 
��λ�.σοττοσχριττ.� 
Σεζιονε Α �∆ατι Αναγραφιχι 
 
ΧΟΓΝΟΜΕ (3) 
 
 
ΝΟΜΕ 
 
ΝΑΤΟ/Α  ΙΛ                                     ΠΡΟςΙΝΧΙΑ 
                       γιορνο            µεσε           αννο 
 
ΧΟΜΥΝΕ       
 
 
ΣΕΣΣΟ            ΧΟ∆ΙΧΕ  ΦΙΣΧΑΛΕ  (4)  

                              

                    

          

                         

                 

 
 
ΡΕΣΙ∆ΕΝΖΑ 
 
                                                                                                   ινδιριζζο                                      

 

                                                                                                                                   χοµυνε 
     

     προϖ.                                          χ.α.π.                                                                            τελεφονο 

 

 

 

 

 

���./����../�������                                         ΦΙΡΜΑ����������������� 

 

Αλλεγατο   Α1 



Παγινα 2 δι 7 

 

 

 

 

 

 
Πρεσεντα δοµανδα δι ινσεριµεντο νελλ�ελενχο προϖινχιαλε αδ εσαυριµεντο δι Α∆∆ΕΤΤΟ ΑΛΛΕ ΑΖΙΕΝ∆Ε ΑΓΡΑΡΙΕ 

 
Αι φινι δελλ�ινσεριµεντο νελ�ελενχο προϖινχιαλε ∆ΙΧΗΙΑΡΑ, αι σενσι δελλα λεγγε ν. 15/1968 ε συχχεσσιϖε µοδιφιχαζιονι, δι: 

 

Σεζιονε  Β  − Μοδαλιτ◊ δι Αχχεσσο 
 
 
δι αϖερε διριττο, σεχονδο θυαντο σπεχιφιχατο νελλα συχχεσσιϖα σεζιονε Χ, αλλ�ινσεριµεντο νελλ�ελενχο προϖινχιαλε αδ εσαυριµεντο 
δι αδδεττο αλλε αζιενδε αγραριε περ αϖερ πρεστατο  νελλα σχυολα σταταλε αλµενο 30 γιορνι δι σερϖιζιο α τεµπο δετερµινατο ανχηε 

νον χοντινυατιϖι,νελ µεδεσιµο προφιλο προφεσσιοναλε ε χον ραππορτο δι λαϖορο διρετταµεντε χον λα Στατο. 

Α 

 

 
Χηιεδε λ�ινσεριµεντο νελ σεγυεντε ελενχο προϖινχιαλε αδ εσαυριµεντο ρελατιϖο α ποστι δι: 

 

Σεζιονε Χ  − Ριχηιεστα Ινσεριµεντο 
 

 
Α∆∆ΕΤΤΟ ΑΛΛΕ ΑΖΙΕΝ∆Ε ΑΓΡΑΡΙΕ 
Τιτολο δι αχχεσσο (5)�..�����������������������.χονσεγυιτο νελλ�αννο 
σχολαστιχο����/��� 

Πρεσσο������������������������������..ϖοταζιονε ριπορτατα������������� 
Αττεστατο δι θυαλιφιχα (6) ��.����������������������.���������...χονσεγυιτο ιλ��./��/�� 
Πρεσσο������������������������������������� 

ΧΡ 

 

 
Αι φινι δελλα ϖαλυταζιονε ∆ΙΧΗΙΑΡΑ δι ποσσεδερε ι σεγυεντι ΤΙΤΟΛΙ, ϖαλιδι αι σενσι δελλα ταβελλα δι ϖαλυταζιονε αλλεγατα αλ ∆.Μ. 
 

   Σεζιονε  ∆ � Τιτολι Χυλτυραλι  (7) 
 
ΤΙΤΟΛΙ  ΧΥΛΤΥΡΑΛΙ 
 
 
Τιτολο δι στυδιο (διϖερσο δαλλ�αχχεσσο)���������������������χονσεγυιτο νελλ�αννο σχολαστιχο���./���. 
 
Πρεσσο������������������������������������.�ϖοταζιονε ριπορτατα ����../����. 
 
 
∆ιπλοµα δι µατυριτ◊ χηε χονσεντε λ�αχχεσσο αγλι στυδι υνιϖερσιταρι�������������������������χονσεγυιτο  
 
 
νελλ� α.σ����../���Πρεσσο�������������������������������������������� 
 
Ιδονειτ◊ ιν χονχορσο πυββλιχο περ λ�αχχεσσο αλ προφιλο προφεσσιοναλε δι�����������χονσεγυιτα ιλ �����..,χονχορσο ι 
 
 
ινδεττο δα�������������������������������. 
 
 
Αττεστατο δι θυαλιφιχα προφεσσιοναλε (διϖερσο δαλλ�αχχεσσο) αι σενσι δελλ�αρτ.14 λεγγε  845/78 ριλασχιατο  ιλ����./����/����  
 
 
δα��������������������������������������������������������� 
 
 
Ματεριε χοµπρεσε νελ πιανο δι στυδι������������������������������������������. 
����������������������������������������������������������. 
 
 
Αλτρο τιτολο ποσσεδυτο������������������������������������������������.. 
�����������������������������������������������������������. 
 

 
 

 
∆ατα����./����./�������..                                      ΦΙΡΜΑ���������������� 



Παγινα 3 δι 7 

 
 
 
 
 
 
 
Αι φινι δελλα ϖαλυταζιονε ∆ΙΧΗΙΑΡΑ δι ποσσεδερε ι σεγυεντι ΤΙΤΟΛΙ δι ΣΕΡςΙΖΙΟ, ϖαλιδι αι σενσι δελλα ταβελλα δι ϖαλυταζιονε αλλεγατα αλ ∆.Μ.  
 
 
Σεζιονε  −  Ε  − Τιτολι δι Σερϖιζιο (8) 

 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?         

  

ΣΙ ΝΟ 

 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?         

  

ΣΙ ΝΟ 

 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?         

  

ΣΙ ΝΟ 

 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?         

  

ΣΙ ΝΟ 

 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?        

  

ΣΙ ΝΟ 
  

 
 
 
∆ατα���./���./����                              ΦΙΡΜΑ���������������.. 



Παγινα 4 δι 7 

 
Σεγυε Σεζιονε  − Ε  − Τιτολι δι Σερϖιζιο (8) 

 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?        

  

ΣΙ ΝΟ 
 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?        

  

ΣΙ ΝΟ 
 
Σερϖιζιο πρεστατο ιν θυαλιτ◊ δι����������������       σταταλε νον σταταλε περ  ορε����������.. 
 
δαλ����.αλ���..νελλ�α.σ.�.�../��... περ  γιορνι������νελλα σχυολα��������������������..��.. 
 
ςια/Πιαζζα������������������������..�Χοµυνε�����������������Προϖινχια��� 
 
Περιοδο δι ρετριβυζιονε δαλ������..αλ�����.�.;        ασσενζα δαλ σερϖιζιο σενζα ρετριβυζιονε δαλ�����αλ������ 
 

Ιλ σερϖιζιο πρεστατο ηα δατο λυογο α πενσιονε ?        

  

ΣΙ ΝΟ 
 
ΝΕΛ ΧΑΣΟ ΙΝ ΧΥΙ ΛΟ ΣΠΑΖΙΟ ΝΟΝ ΣΙΑ ΣΥΦΦΙΧΙΕΝΤΕ, ΙΝ∆ΙΧΑΡΕ ∆Ι ΣΕΓΥΙΤΟ ΧΗΕ Λ�ΕΛΕΝΧΑΖΙΟΝΕ ΠΡΟΣΕΓΥΕ ΣΥ ΦΟΓΛΙΟ Α ΠΑΡΤΕ  ∆ΑΤΑΤΟ Ε 

ΣΟΤΤΟΣΧΡΙΤΤΟ.  ΙΛ ΦΟΓΛΙΟ, ∆Α ΑΛΛΕΓΑΡΕ ΑΛ ΠΡΕΣΕΝΤΕ ΜΟ∆ΕΛΛΟ ∆Ι ∆ΟΜΑΝ∆Α, ∆ΟςΡℵ ΡΙΠΟΡΤΑΡΕ ΠΕΡ ΧΙΑΣΧΥΝ ΣΕΡςΙΖΙΟ ΤΥΤΤΕ ΛΕ 

ΙΝΦΟΡΜΑΖΙΟΝΙ ΡΙΧΗΙΕΣΤΕ ΝΕΛ ΠΡΕΣΕΝΤΕ ΡΙΘΥΑ∆ΡΟ. 
 

 
∆ιχηιαρα, αλτρεσ , δι αϖερ διριττο αλλα ρισερϖα ιν ϖιρτ δει σεγυεντι τιτολι: 
ΤΙΤΟΛΙ ∆Ι ΡΙΣΕΡςΑ (βαρραρε λε ϖοχι χηε ιντερεσσανο) 
Σεζιονε  −  Φ  −  Τιτολι δι Ρισερϖα 

 
Συπερστιτι δι ϖιττιµε δελ δοϖερε/ινϖαλιδι ο φαµιλιαρι δεγλι ινϖαλιδι   Ορφανο ο ϖεδοϖα δι γυερρα, περ σερϖιζιο ε περ λαϖορο 

Ο δεχεδυτι περ αζιονι τερροριστιχηε. 

 
 
Ινϖαλιδο δι γυερρα.                                                                   Ινϖαλιδο χιϖιλε 
 
 
Ιινϖαλιδο χιϖιλε δι γυερρα ο προφυγο.                                     Σορδοµυτο 

 
 
Ινϖαλιδο περ σερϖιζιο                                                               Μιλιταρε ιν φερµα δι λεϖα προλυνγατα ο εθυιπαρατι. 
 
Ινϖαλιδο περ λαϖορο ο εθυιπαρατι 

 
 
Εστρεµι δελ δοχυµεντο χον χυι  στατο ριχονοσχιυτο ιλ τιτολο χηε δ◊ λυογο αλλα ρισερϖα: 
Εντε����������δατα ε νυµερο δελλ�αττο��./��../�������������.. 
Εϖεντυαλε γραδο δι ινϖαλιδιτ◊ φιναλιζζατο αλ ριχονοσχιµεντο δελλα ρισερϖα, αι σενσι δελλ�αρτ. 1 χοµµα 1 δελλα λεγγε ν. 68 δελ 
12/3/1999��������..%. 
 

Α Μ 

Β Ν 

Χ Π 

∆ Ρ 

Ε 

  

 
 
 
∆ΑΤΑ���./���./���.                                       ΦΙΡΜΑ��������������������� 
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∆ιχηιαρα, αλτρεσι�, δι αϖερ διριττο αλλε πρεφερενζε ιν βασε αι σεγυεντι τιτολι: 
ΤΙΤΟΛΙ ∆Ι ΠΡΕΦΕΡΕΝΖΑ (βαρραρε λε ϖοχι χηε ιντερεσσανο) 
Σεζιονε  Γ  − Τιτολι δι Πρεφερενζα 

 
Ινσιγνιτο δι µεδαγλια αλ ϖαλορ µιλιταρε                                 Φιγλιο δι µυτιλατο ο ινϖαλιδο περ φαττο δι 
                                                                                                                                          γυερρα 

 
Μυτιλατο ο ινϖαλιδο δι γυερρα εξ χοµβαττεντειλιταρε                         Φιγλιο δι µυτιλατο ο ινϖαλιδο περ σερϖιζιο  
                                                                                                                                                                       νελ σεττορε  πυββλιχο ε πριϖατο 

 
Μυτιλατο ο ινϖαλιδο περ φαττο δι  γυερρα                           Γενιτορι ϖεδοϖι  νον ρισποσατι ε σορελλε ε  φρατελλι 
                                                                                                                                                                      ϖεδοϖι ο νον σποσατι δει χαδυτι ιν  γυερρα 

 
Μυτιλατο ο ινϖαλιδο περ σερϖιζιο νελ σεττορε                    Γενιτορι ϖεδοϖι νον ρισποσατι ε σορελλε  
 πυββλιχο ε πριϖατο                                                                                                                                                                              ε φρατελλι ϖεδοϖι ο νον σποσατι δει χαδυτι περ φαττο 

                                                                                                                                          δι γυερρα 
 

Ορφανο δι γυερρα                                                                        Γενιτορι ϖεδοϖι νον ρισποσατι ε σορελλε  
                                                                                                                                            ε φρατελλι ϖεδοϖι ο νον σποσατι δει χαδυτι περ 

                                                                                                                                          σερϖιζιο νελ σεττορε πυββλιχο ε πριϖατο 
 

Ορφανο δι χαδυτο περ φαττο δι  γυερρα                                                                        Αϖερ πρεστατο σερϖιζιο µιλιταρε χοµε χοµβαττεντε 
 

 
Ορφανο δι χαδυτο περ σερϖιζιο νελ σεττορε πυββλιχο ε πριϖατο                                                                        Αϖερ πρεστατο λοδεϖολε σερϖιζιο, α θυαλυνθυε τιτολο, 
                                                                         περ νον µενο δι υν αννο αλλε διπενδενζε δελ 

                                                                                                                                  Μινιστερο δελλ�Ιστρυζιονε, δελλ�Υνιϖερσιτ◊ ε δελλα Ριχερχα 
 

Φεριτο ιν χοµβαττιµεντο                                                                        Χονιυγατο ε νον Χονιυγατο χον ριγυαρδο αλ νυµερο 
                                                                                                                                         δει φιγλι α χαριχο 

 
Ινσιγνιτο δι χροχε δι γυερρα ο δι αλτρα αττεσταζιονε σπεχιαλε δι     Ινϖαλιδο ο µυτιλατο χιϖιλε 
µεριτο δι γυερρα ο χαπο δι φαµιγλια νυµεροσα                                                                                                                                            

 
 
  

Φιγλιο δι µυτιλατο  ο ινϖαλιδο δι γυερρα  εξ χοµβαττεντε     Μιλιταρι ϖολονταρι δελλε Φορζε αρµατε χονγεδατι  
                                                                                                              σενζα δεµεριτο αλ τερµινε δελλα φερµα ο ραφφερµα 

 
Εστρεµι δελ δοχυµεντο/ι  χον χυι  στατο ριχονοσχιυτο ιλ τιτολο χηε δ◊ λυογο αλλα πρεφερενζα ( χον εσχλυσιονε δελλε πρεφερενζε Θ ε Ρ) 
 
Εντε����������������������..δατα ε νυµερο δελλ�αττο����������������������.. 
 

Α Κ 

Β Λ 

Χ Μ 

∆ Ν 

Ε  Ο 

Φ  Π 

Γ  Θ 

Η  Ρ 

Ι  Σ 

ϑ  Τ 

 
      Αλτρε   Ινφορµαζιονι ( βαρραρε ε/ο χοµπλεταρε λε ϖοχι χηε ιντερεσσανο) 

 

δι αϖερε α χαριχο, ιν ρελαζιονε αλλα πρεφερενζα �Ρ�, ν. φιγλι   !! 
 
∆ι αϖερ πρεστατο λοδεϖολε σερϖιζιο νελα σεγυεντε αµµινιστραζιονε πυββλιχα: 

��������������������������������������..! 
 

δι εσσερε αππαρτενεντε αλλε χατεγοριε πρεϖιστε δαλλ�αρτ. 21 δελλα λεγγε ν. 104/92                ! 
 
Εστρεµι δελ δοχυµεντο δι ριχονοσχιµεντο δελλ�αππαρτενενζα αλλε χατεγοριε πρεϖιστε δαλλ�αρτ. 21 δελλα λεγγε ν. 104/92: 
 
Εντε���������������.δατα ε νυµερο δελλ�αττο������������������������..  

 

 

 

 

∆ατα��../��../��..                                          Φιρµα�������������������������. 

 



Παγινα 6 δι 7 

 

 

 

 

 

Περταντο ριτιενε, αι σενσι δελλα ταβελλα δι ϖαλυταζιονε ( Αλλ.  )  ιν αλλεγατο αλ ∆.Μ,. δι αϖερ διριττο αλλα σεγυεντε ϖαλυταζιονε: 

 
Σεζιονε  −  Η  ςαλυταζιονε τιτολι 

Προφιλο Μοδαλιτ◊ δι 
αχχεσσο 

Πυντεγγιο       
πρεχεδεντε 

Πυντεγγιο τιτολι 
χυλτυραλι 

Πυντεγγιο 
σερϖιζι 

Πυντεγγιο 
τοταλε (9) 

ΧΡ Α Νον 
Χοµπιλαρε 

   

 

 

∆ιχηιαραζιονι δελλ�ασπιραντε 
 
Σεζιονε  − Ι �Αλτρε διχηιαραζιονι 

 
�..λ�..σοττοσχριττ�..διχηιαρα 
 
α.   δι εσσερε χιτταδιν�.ιταλιαν�., οϖϖερο χιτταδιν�. ∆ελ σεγυεντε παεσε δελλα Υνιονε Ευροπεα: 

������������������������������������������� 
β.   δι εσσερε ισχριττ�.νελλε λιστε ελεττοραλι δελ Χοµυνε δι�����������., οϖϖερο δι νον 

εσσερε  σχριττ�.νελλε λιστε ελεττοραλι περ ιλ σεγυεντε µοτιϖο������..�, οϖϖερο δι εσσερε στατ�.   
χανχελλατ       δαλλε λιστε ελεττοραλι α χαυσα 
δι������������������������������������������. 

χ.   δι νον αϖερ ριπορτατο χονδαννε πεναλι οϖϖερο δι αϖερ ριπορτατο λε σεγυεντι χονδαννε πεναλι 
����������������������������������������.�(10) 

δ.   δι νον αϖερ προχεδιµεντι πεναλι πενδεντι οϖϖερο δι αϖερ ι σεγυεντι προχεδιµεντι πεναλι 
πενδεντι�������������������������������������.(10) 

ε.   δι εσσερε νελλα σεγυεντε ποσιζιονε νει χονφροντι δεγλι οββλιγηι δι λεϖα�������...�(11) 
φ.    δι νον αϖερ προδοττο δοµανδα δι ινσεριµεντο ιν αλτρε προϖινχε περ ιλ µεδεσιµο προφιλο 
γ.   δι νον εσσερε στατο δεστιτυιτο ο δισπενσατο, δι νον εσσερε δεχαδυτο δαλλ�ιµπιεγο ο χολλοχατο 

α ριποσο 
η.   δι ποσσεδερε λ�ιδονειτ◊ φισιχα αλλ�ιµπιεγο 
ι.    σπαζιο περ εϖεντυαλι διχηιαραζιονι δελλ�ιντερεσσατο�������������������.. 

�������������������������������������������. 
�������������������������������������������. 

  

 

ΑΛΛΕΓΑ ( βαρραρε λα ϖοχε σοττοσταντε σε δι ιντερεσσε) 

! αι φινι δελλ�ασσυνζιονε χον χοντραττο α τεµπο δετερµινατο ιν βασε αλλε γραδυατοριε δι ιστιτυτο λ�αλλεγατο  Α2 δεβιταµεντε 

χοµπιλατο. 
 

 
�.λ� σοττοσχροττ�.αι σενσι δελλα λεγγε ν. 675 δελ 31/12/1996, αυτοριζζα Λ�Αµµινιστραζιονε σχολαστιχα αδ υτιλιζζαρε ι δατι 
περσοναλι διχηιαρατι σολο περ φινι ιστιτυζιοναλι ε νεχεσσαρι περ λ�εσπλεταµεντο δελλα προχεδυρα χονχορσυαλε δι χυι αλλα πρεσεντε 
δοµανδα 

 

∆ατα��../��../��..                          Φιρµα�����������������. 
 
 
Ρεχαπιτο πρεσσο ιλ θυαλε λ�ασπιραντε ιντενδε ριχεϖερε εϖεντυαλι χοµυνιχαζιονι(∆α χοµπιλαρε σολο σε διϖερσο δαλλα ρεσιδενζα) 
 
Ινδιριζζο : 

 
Χοµυνε: 

 
Προϖ.                        Χ.α.π.                             τελεφονο  



Παγινα 7 δι 7 

 
 
 
 
Ν Ο Τ Ε 
 
 
(1)   Περ Χεντρο Σερϖιζι Αµµινιστρατιϖι σ�ιντενδε λ�εξ Προϖϖεδιτορατο αγλι Στυδι. 
 
(2)   Λ�ιδεντιφιχατιϖο ϖερρ◊ φορνιτο δαλ σιστεµα ινφορµατιϖο ε δοϖρ◊ εσσερε ρεγιστρατο συλ µοδυλο 
δοµανδα. 
 
(3)   Λε χονιυγατε ινδιχηεραννο ιλ σολο χογνοµε δι νασχιτα. 
 
(4)   Σι ραχχοµανδα δι πορρε παρτιχολαρε αττενζιονε νελλ�ινδιχαζιονε δελ χοδιχε φισχαλε ιν    θυαντο 

ιλ δατο σαρ◊ χονφροντατο χον λε ινφορµαζιονι ιν ποσσεσσο δελλ�αναγραφε τριβυταρια. 
(5)   Περ τιτολο δι αχχεσσο ινδιχαρε ιλ τιτολο δι στυδιο ρελατιϖο αλλ�αρτ. 1.5 οππυρε 1.6 δελ ∆Μ. 
 
(6)   Ινδιχαρε λ�εϖεντυαλε τιτολο προφεσσιοναλε. 
 
(7)   Ινδιχαρε περ χιασχυν τιτολο χυλτυραλε δα ϖαλυταρε, τυττε λε ινφορµαζιονι ριχηιεστε. 
 
(8)   ∆αλλα διχηιαραζιονε ρεσα δαλλ�ασπιραντε δεϖονο ρισυλταρε ιν µοδο αναλιτιχο ι περιοδι δι 

σερϖιζιο πρεστατι περ χιασχυν αννο σχολαστιχο, λα σχυολα ιν χυι ιλ σερϖιζιο  στατο πρεστατο ε ιλ 
ρελατιϖο ινδιριζζο, σε ιλ σερϖιζιο  στατο πρεστατο ιν σχυολε σταταλι ο νον σταταλι ε ιλ προφιλο ιν 
χυι ιλ σερϖιζιο  στατο πρεστατο.Θυαλορα ιλ σερϖιζιο σια στατο πρεστατο ιν σχυολε νον σταταλι 
λ�ασπιραντε δεϖε διχηιαραρε ( σεζιονε Ι, πυντο Ι ) χηε σια στατα ασσολτα λα πρεσταζιονε 
χοντριβυιτιϖα πρεϖιστα δαλλε δισποσιζιονι ϖιγεντι ιν µατερια. Θυαλορα ιλ σερϖιζιο σια στατο 
ρεσο α τεµπο ιντερο λ�ασπιραντε δεϖε διχηιαραρε 36 ορε ; θυαλορα ιλ σερϖιζιο σια στατο ρεσο α 
τεµπο παρζιαλε λ�ασπιραντε δεϖε διχηιαραρε ιλ νυµερο δελλε ορε σεττιµαναλι πρεστατε. 

 
(9)   Πυντεγγιο δεριϖαντε δαλλα σοµµα δελλε δυε χολοννε πρεχεδεντι. 
 
(10) Νελ χασο ιν χυι λ�ασπιραντε αββια ριπορτατο χονδαννε πεναλι ε/ο αββια προχεδιµεντι πεναλι 

πενδεντι λα διχηιαραζιονε δεϖε ινδιχαρε  λα δατα δελ προϖϖεδιµεντο ε λ�αυτοριτ◊ γιυδιζιαρια 
χηε λο ηα εµεσσο. ∆εϖονο εσσερε ινδιχατε ανχηε λε χονδαννε πεναλι περ λε θυαλι σια στατα 
χονχεσσα αµνιστια, ινδυλτο,χονδονο ο περδονο γιυδιζιαλε. 

 
(11)  Σολο περ γλι ασπιραντι δι σεσσο µασχηιλε. 
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Αλλεγατο Α/2 
 

∆οµανδα δι ινσεριµεντο νελλε γραδυατοριε δι σεχονδα φασχια δι 
χιρχολο ο δ�ιστιτυτο 

 
Υτιλιζζαρε ιλ µοδυλο πρεδισποστο 

 



Allegato   A2 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO INCLUSO NEGLI ELENCHI PROVINCIALI AD 

ESAURIMENTO DI ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE. 
 

MODULO PER L’INDICAZIONE DELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CUI SI RICHIEDE  

L’INCLUSIONE IN GRADUATORIE D’ISTITUTO 
 
Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che chiede l’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze può 
contestualmente presentare domanda di inserimento in graduatorie d’istituto in una sola provincia  per un massimo di 30 istituzioni  
scolastiche. Detta provincia coincide con quella prescelta per l’attribuzione di rapporti a tempo determinato annuali e fino al termine 
delle attività didattiche. Si ricorda che nelle assunzioni per supplenze temporanee non trovano applicazione le riserve ai sensi della 
legge 12.3.1999, n. 68. 

 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI  (1)  
 
 
……………………………………………………………………..  

 

SISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE 
 

PROT. N……………………………….. 
 
DEL………/……………/……………. 

(1) Per “Centro Servizi Amministrativi “ s’intende l’ex Provveditorato agli Studi 

 
….l….sottoscritt 
 
Sezione A – Dati   Anagrafici 
 

 
 
COGNOME 
 
 
NOME 
 
NATO/A  IL                                     PROVINCIA 
                               giorno                 mese                  anno 

 
COMUNE       
 
 
S ESSO            CODICE  FISCALE  

                              

                    

          

                         

                 

 
 
RESIDENZA 
 
                                                                                                   indirizzo                                      

 

                                                                                                                                   COMUNE 

     

     prov.                                          c.a.p.                                                                                                   telefono 
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CHIEDE L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DELLE SEGUENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 
SEZIONE B – ISTITUZIONI  SCOLASTICHE (2) 

 
                                   CODICE  ISTITUZIONE  SCOLASTICA                                                                                  DENOMINAZIONE  ISTITUZIONE  SCOLASTICA       
 
 
1                                                    …………………………………………………………………………………. 

 
 
2               …………………………………………………………………………………. 
 
 
3             ………………………………………………………………………………….. 
 
 
4             ………………………………………………………………………………….. 
 
 
5              …………………………………………………………………………………. 
 
 
6               …………………………………………………………………………………. 
 
 
7           …………………………………………………………………………………. 
 
 
8              …………………………………………………………………………………. 
 
 
9             ………………………………………………………………………………….. 
 
 
10           ………………………………………………………………………………….. 
 
 
11             ………………………………………………………………………………….. 
 
 
12        ………………………………………………………………………………….. 
 
 
13        ………………………………………………………………………………….. 
 
 
14             ………………………………………………………………………………….. 
 
 
15        ………………………………………………………………………………….. 
 
 
16        ………………………………………………………………………………….. 
 
 
17             ………………………………………………………………………………….. 
 
 
18         ………………………………………………………………………………… 
 
 
19         ………………………………………………………………………………… 
 
 
20         ………………………………………………………………………………… 
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     SEZIONE   B  - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - seguito 

                          CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA                                                                                DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
21           ……………………………………………………………………………….. 
 
 
22           ……………………………………………………………………………….. 
 
 
23        ……………………………………………………………………………….. 
 
 
24          ……………………………………………………………………………….. 
 
 
25          ……………………………………………………………………………….. 
 
 
26        ………………………………………………………………………………... 
 
 
27        ………………………………………………………………………………... 
 
 
28          ………………………………………………………………………………… 
 
 
29         ………………………………………………………………………………… 
 
 
30         ………………………………………………………………………………… 
 

 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
(2) I codici sono rappresentati dalle sedi dei capi d’istituto presenti nei Bollettini Ufficiali delle scuole  con le eventuali modifiche e 
integrazioni effettuate successivamente alla pubblicazione dei bollettini medesimi.Non possono essere indicati codici di succursali, sedi 
coordinate e sezioni associate. 
 

…..  l  ….. sottoscritt….. ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

 
RECAPITO PRESSO IL QUALE L’ASPIRANTE INTENDE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  ( Da compilare solo se diverso dalla residenza ) 
 
 

                              
                                                                   indirizzo 

                              
                                                                   Comune 
  

        
 

     Prov.                                              c.a.p.                                                                                     telefono                                                   
 
 

                     

 
 
DATA……/……/………..                                            FIRMA……………………………………… 
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Αλλεγατο Β 
 

Ταβελλα δι ϖαλυταζιονε δει τιτολι 
Ε� ιντεγραλµεντε ριχηιαµατα λα Ταβελλα Α/3  δι χυι αλ ∆.Μ. 13.12.2000, 

ν. 430 
 



Tabella A/3  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI 
CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL 
PERSONALE APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI GUARDAROBIERE. 

A) Titoli di cultura: 

1) titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla 
valutazione: si valuta la media dei voti rapportata a decimi ( ivi compresi i centesimi) 
escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la 
valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: 
sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. Ove siano stati prodotti più titoli fra 
quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2); 

2) diploma di maturità che consenta l'accesso agli studi universitari (2): punti 3; 

3) diploma di qualifica (2): punti 2; 

4) idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti 
di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere) . 

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: 
punti 2. 

B) Titoli di servizio: 

5) servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in: a) Scuole 
materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e 
Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate 
sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali 
pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane 
all'estero, nelle istituzioni convittuali (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 6; 

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50; 

6) servizio prestato nelle scuole di cui al punto 6); nelle istituzioni scolastiche e culturali 
italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti 
nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di 
insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (6) (7), per ogni anno: punti 
1,80; 

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindi giorni: 

punti 0,15; 

7) servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei 
patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4), per ogni 
anno: punti 0,60; 

per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,05. 
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Αλλεγατο Χ 
 

πρεφερενζε − ρισερϖε 
ΣΧΗΕ∆Α/1 

 
Λε πρεφερενζε ε λε ρισερϖε σονο θυελλε ινδιχατε νελ ρελατιϖο σπαζιο 
δελλα σχηεδα Α1. Λε ρισερϖε σπεττανο εσχλυσιϖαµεντε α χολορο χηε 
σονο ινσεριτι νεγλι απποσιτι ελενχηι σπεχιαλι δεγλι Υφφιχι Προϖινχιαλι δελ 
Λαϖορο. Σεχονδο ιλ ϖιγεντε ορδιναµεντο λε ρισερϖε σονο διϖισε ιν δυε 
γρυππι δι βενεφιχιαρι: βενεφιχιαρι χον ριδοττε χαπαχιτ◊ λαϖορατιϖε ε 
βενεφιχιαρι νον δισαβιλι. Λα ρισερϖα  ρισπεττιϖαµεντε δελ 7% ε δελλ�1% 
δελ περσοναλε ιν σερϖιζιο. Οϖϖιαµεντε σε ταλι χοντινγεντι σονο γι◊ 
χοπερτι νον σι εφφεττυανο υλτεριορι ασσυνζιονι περ ρισερϖα 
 
 


