
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΥ 
ΤΙΤΛΟΙ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

101 
ΠΕ21 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
ΛΟΓΟΥ 

201 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή 
Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (Speech 
and language pathologist) ή Θεραπείας 
Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

ή 

310 

Βεβαίωση ότι πληροί τις 
νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του 
επαγγέλματος του 
Λογοθεραπευτή 
σύμφωνα με το Π.Δ. 
176/2014 όπως 
τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το 
Π.Δ  49/2016. 

202 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος 
ΑΕΙή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον 
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον 
φοίτησης στη Λογοθεραπεία 

ή 

203 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Λογοθεραπείας 
ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος  της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής  

και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο 
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

102 
ΠΕ22 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

204 

Πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας-
Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών 
Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής 
Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής και 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. 

  

103 ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 205 

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. (για 
απόφοιτους πριν το 1993) με μεταπτυχιακό 
στην Ψυχολογία. 

311 

΄Αδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ή 
Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την 
άσκηση του 
επαγγέλματος του 
Ψυχολόγου 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΥ 
ΤΙΤΛΟΙ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

104 
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

206 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) 
ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας,  

και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο 
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

312 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 
Νοσηλευτή - 
Νοσηλεύτριας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την 
άσκηση του 
επαγγέλματος 
Νοσηλευτή - 
Νοσηλεύτριας 

207 

 

ή 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής 
ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο 
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

και 

 

 

 

 

 

 

 

313 

 

 

 

 

 

 

 

 

και Ταυτότητα μέλους 
της Ένωσης 
Νοσηλευτών/τριών 
Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία 
να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση Ανανέωσης 
Εγγραφής  στην Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος 
(ΕΝΕ) του τρέχοντος 
έτους ή Βεβαίωση 
εγγραφής στην Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδας 
(ΕΝΕ), για όσους 
εγγράφονται για πρώτη 
φορά, η οποία είναι σε 
ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από 
την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4, 
παρ.5 του ν.3252/2004 
(132 Α΄) 

208 

ή 

Τυπικά προσόντα Επισκεπτών Υγείας 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και 
Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

 

και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο 
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

314 

ή 

α) Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 
Επισκέπτη / τριας 
Υγείας  (ΤΕ) 
ή  Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την 
άσκηση του 
επαγγέλματος 

και 

 

 

 

 

 

 

 

315 

 

 

 

 

 

και β) Ταυτότητα μέλους 
του Πανελληνίου  
Συλλόγου Επισκεπτών 
Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η 
οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση εγγραφής 
στον  Π.Σ.Ε.Υ. για 
όσους εγγράφονται για 
πρώτη φορά, η οποία 
να είναι σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του 
επομένου έτους από την 
έκδοσή της, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. 
Γ4α/ΓΠ 100714/12-12-
2014(ΦΕΚ 3477 Β΄) 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΥ 
ΤΙΤΛΟΙ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

105 
ΠΕ28 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
209 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 
Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο 
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

 

καιπτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο 
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

316 

 

 

 

 

 

 

 

 

και 

α) Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 
Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) 
ή  Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την 
άσκηση του 
επαγγέλματος του 
Φυσικοθεραπευτή, και 

317 

β) Ταυτότητα μέλους του 
Πανελλήνιου Συλλόγου 
Φυσιοθεραπευτών 
(Π.Σ.Φ), η οποία να 
είναι σε ισχύ μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από 
την έκδοσή της, 
σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 
του ν. 3599/2007 (176 
Α΄) ή Βεβαίωση 
εγγραφής στον Π.Σ.Φ 
για όσους εγγράφονται  
για πρώτη φορά, η 
οποία ισχύει μέχρι το 
τέλος του έτους που 
εκδόθηκε ή Βεβαίωση 
ανανέωσης εγγραφής 
στον Π.Σ.Φ. του 
τρέχοντος έτους 

106 

ΠΕ29 
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΩΝ / 
ΕΡΓΟΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΩΝ 

210 

Πτυχίο ή δίπλωμα 
τμήματος  Εργοθεραπείας ΤΕΙ  ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο 
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

318 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 
Εργοθεραπευτή (ΤΕ) ή 
βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την 
άσκηση του 
επαγγέλματος του 
Εργοθεραπευτή 



ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΙ 
ΚΩΔ. 

ΤΙΤΛΟΥ 
ΤΙΤΛΟΙ 

ΚΩΔ. 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 
ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

107 
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

211 

 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση 
Κοινωνικής Εργασίας  ή Κοινωνικής 
Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - 
Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση 
Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής 
Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας 

319 

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 
Κοινωνικής Εργασίας ή 
Κοινωνικού Λειτουργού 
ή Βεβαίωση ότι πληροί 
όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την 
άσκηση του 
επαγγέλματος του 
Κοινωνικού Λειτουργού 
ή Κοινωνικής εργασίας 

 

212 

ή 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής 
Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 
Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

 

και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο 
που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

320 

Και 

Ταυτότητα μέλους του 
Συνδέσμου Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος 
(ΣΚΛΕ), η οποία να είναι 
σε ισχύ ή Βεβαίωση 
εγγραφής – υποβολής 
ετήσιας δήλωσης 
στοιχείων Κοινωνικού 
Λειτουργού στον ΣΚΛΕ 
(άρθρα 78 & 110 του ν. 
4488/2017 (Α΄137), η 
οποία να είναι σε ισχύ 
μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από 
την έκδοσή της. 

108 

ΠΕ31 
Εξειδικευμένου: 

α)Στον 
Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό 
των Τυφλών 

β)στην 
Κινητικότητα, τον 
Προσανατολισμό 
και τις δεξιότητες 

καθημερινής 
διαβίωσης των 

Τυφλών 

γ)στη Νοηματική 
Γλώσσα των 

Κωφών. 

213 

Ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής: 
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής 
Αγωγής Α.Ε.Ι. ή του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με 
κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας ή παιδαγωγικών τμημάτων 
Δημοτικής εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή 
των τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας ή των τμημάτων Φιλοσοφίας 
και Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων 
Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών 
Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

321 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
στον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό των 
Τυφλών ή στην 
Κινητικότητα των 
Τυφλών ή στην 
Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα 

ή 

322 

Επιμόρφωση που 
αναγνωρίζεται επίσημα 
από το Κράτος, 
τουλάχιστον ετήσιας 
διάρκειας στον 
Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό των 
Τυφλών ή στην 
Κινητικότητα των 
Τυφλών ή στην 
Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα 

Και 

αντίστοιχη 
επαγγελματική εμπειρία 
τριών τουλάχιστον ετών 

 

 

 



Σημείωση: 

1. Για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη 

σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή διδακτορικού 

διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με 

εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων 

στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης. 

Τα κριτήρια συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το 

αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας καθορίζονται με την αριθμ. 52425/Ζ1/4.4.2019 

(ΦΕΚ 1152 Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών 

και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.».  

2. Για τον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: 

α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών 

β) Στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

των Τυφλών 

γ) Στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών, δεν λογίζονται ως τυπικό προσόν διορισμού 

του κλάδου ΠΕ31 τα σεμινάρια ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) 

 

3. Για την υποστήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων 

μαθητών διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα μέλη ΕΕΠ που 

διαθέτουν πιστοποιημένη επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ) ή στην 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 


