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Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων 

εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια 

εκπαίδευση 

Oι κενές θέσεις εκπαιδευτικών και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται από όσους συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω 

από τη βάση στο διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). 

Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 

Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο έτη διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα 

κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή 

τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ύστερα από αίτημα του 

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ποιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην 

πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς 

και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. 

Πως αποκτάται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών 

τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή 

περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα 

διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, ή 

β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει 

την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του 

οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή 

γ) Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι., ή 

δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 

επιστήμες της αγωγής, ή 

ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) ή της 

Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην Σχολής 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ παίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 



� Διορισμοί – Προσλήψεις εκπαιδευτικών | ΚΕΣΥΠ Φλώρινας – Ιούλιος 2011 | έκδοση 3.5 

http://kesyp.flo.sch.gr/www 

2 

Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά 

εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 

ενώ οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα της αλλοδαπής γίνονται 

δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και συνοδεύονται από 

βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. 

� Παράλληλα με τα παραπάνω θα ισχύουν για τον αμέσως επόμενο και μεθεπόμενο 

διαγωνισμό οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην παιδαγωγική και διδακτική 

επάρκεια. 

Ιδιωτική εκπαίδευση 

� Μετά τη λήξη μεταβατικής περιόδου που αφορά στον αμέσως επόμενο και 

μεθεπόμενο διαγωνισμό η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 

αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και στην 

ιδιωτική εκπαίδευση. 

Η βαθμολογική βάση 

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις θεματικές 

ενότητες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η βαθμολογική βάση επιτυγχάνεται εφόσον ο 

υποψήφιος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον πενήντα πέντε μονάδες με 

βαθμολογική κλίμακα από το ένα έως το εκατό και λαμβάνει τουλάχιστον πενήντα μονάδες 

σε κάθε θεματική ενότητα. 

Οι πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών (επετηρίδα) 

Στους πίνακες εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο 

διαγωνισμό ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς. 

Η σειρά κατάταξης στους πίνακες 

Η σειρά κατάταξης στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν 

στο διαγωνισμό, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών 

και από κοινωνικά κριτήρια. 

(α) Μονάδες από το διαγωνισμό: 

Υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στον τελευταίο 

διαγωνισμό ή σε έναν από τους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Αν ο 

υποψήφιος συγκέντρωσε τη βαθμολογική βάση σε περισσότερους διαγωνισμούς, 

λαμβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. 

(β) Ακαδημαϊκά κριτήρια: 
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Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) 

υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), 

καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η 

κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή. 

Η γλωσσομάθεια: δύο (2) μονάδες για την άριστη, μιάμιση (1,50) για την πολύ καλή και μία 

(1) μονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παρέχονται 

μονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό 

προσόν διορισμού. 

Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αποδεικνύεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ή οι 

πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

επιπέδου 1: μία (1) μονάδα. Δεν παρέχονται μονάδες για τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή που πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού. 

Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό 

με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυόμιση (2,50) μονάδες. 

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο 

γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο 

υποψήφιος: δύο (2) μονάδες. 

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη 

διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία 

διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: δυόμιση (2,50) μονάδες. 

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της 

ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες. 

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του 

κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της 

αγωγής: πέντε (5) μονάδες. 

Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο 

επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. 

(γ) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 

� Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα 

� Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα 

� Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα 

� Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα 

� Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα 

� Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα 
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Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες. 

Λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, 

όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 

188 Α΄) και της παραγράφου 34 του άθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύουν. 

Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε 

υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. 

(δ) Κοινωνικά κριτήρια: 

- Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η 

σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες 

- Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες 

- Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες 

- Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Σημείωση: Για τις μεταβατικές διατάξεις συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο του νόμου] 

 

Πηγή: Νόμος 3848/2010 

«Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και 

Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» 

 

http://kesyp.flo.sch.gr/www/attachments/article/352/nomos_3848_2010.pdf 
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Παράρτημα 1 

Πτυχία που οδηγούν στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού στην τυπική εκπαίδευση και στην 

ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

 

Α. Πτυχία Πανεπιστημιακών Τμημάτων  

Νηπιαγωγοί (ΠΕ60) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008  

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή 

Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή 

Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6005) ή 

Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστηµών Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού 

Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα ή 

πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τµηµάτων 

εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις 

παιδαγωγικές Ακαδηµίες, της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο 

της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής-Προδηµοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότερα για τα πτυχία 

της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 

όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία 

έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

Δάσκαλοι (ΠΕ70) 

ΑΣΕΠ 2Π/2008 

ΦΕΚ 515/8-10-2008 

Πτυχίο Παιδαγωγικού ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδηµίας (κωδ. 7003) 

ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας 

Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ηµεδαπής ή 

ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστηµών της Αγωγής - 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή 

Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής (κωδ. 7007). Ειδικότερα για 

τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται 

αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) 

ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

Νηπιαγωγοί ΕΑΕ (ΠΕ61) 

Νόμος 3699/2008, ΦΕΚ 199 

τ.Α, 2-10-2008 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με βασικές σπουδές σε παιδαγωγικά 

τμήματα ειδικής προσχολικής αγωγής ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής 

αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής 

ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
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β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, με 

βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τμήματα ειδικής προσχολικής 

αγωγής ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με κατεύθυνση 

Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή  

γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής, με βασικές σπουδές στα παιδαγωγικά τμήματα ειδικής 

προσχολικής αγωγής ή παιδαγωγικά τμήματα ειδικής αγωγής με 

κατεύθυνση Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή  

δ) Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με 

αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικά τμήματα 

ειδικής αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών παράλληλα με 

πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης στην 

ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται για την 

ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια 

των τετρακοσίων (400) ωρών ή 

ε) Πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 

με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με 

αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικά τμήματα 

ειδικής αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγών. 

* η περίπτωση δ καταργήθηκε με το νόμο 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α, 19-5-

2010, άρθρο 47, παρ. 5.  

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 61 τοποθετούνται με διορισμό, 

μετάθεση ή απόσπαση σε Νηπιαγωγεία ΕΑΕ, σε τμήματα πρώιμης 

παρέμβασης, σε τμήματα ένταξης νηπιαγωγείων, σε προγράμματα 

παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι. Επίσης όταν 

συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να 

τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ. 

Δάσκαλοι ΕΑΕ (ΠΕ71) 

Νόμος 3699/2008, ΦΕΚ 199 

τ.Α, 2-10-2008 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με βασικές σπουδές σε Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμήματα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με 

κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, με 

βασικές σπουδές σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Ειδικής Αγωγής ή Τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με 
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κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά 

Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής ή 

γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής ή Τμήματα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 

Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και 

ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή  

δ) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής 

Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με 

κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά 

Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής παράλληλα με πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιων 

σεμιναρίων κατάρτισης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης 

διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας 

διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς 

φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται, για την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, 

ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια των τετρακοσίων (400) ωρών ή 

ε) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής 

Αγωγής ή Τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με 

κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Παιδαγωγικά 

Τμήματα Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλων, των Πανεπιστημίων 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής. 

* η περίπτωση δ καταργήθηκε με το νόμο 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α, 19-5-

2010, άρθρο 47, παρ. 5.  

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71 τοποθετούνται με διορισμό, 

μετάθεση ή απόσπαση σε δημοτικά σχολεία ΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης 

των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, 

παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε 

εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία 

σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις 

των ΚΕΔΔΥ. 

Θεολόγοι (ΠΕ01) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Θεολογίας (κωδ. 0101) ή Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 0102) ή 

Ποιµαντικής (κωδ. 0103) ή Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (κωδ. 

0104) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης 
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(κωδ. 0105). 

Φιλόλογοι (ΠΕ02) 

ΑΣΕΠ 2Π/2008 

ΦΕΚ 515/8-10-2008 

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τµήµατος Φιλοσοφικής Σχολής (κωδ. 0201) ή 

Φιλολογίας (κωδ. 0202) ή Ελληνικής Φιλολογίας (κωδ. 0203) ή Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας (κωδ. 0204) ή Ιστορίας και Εθνολογίας (κωδ. 0205) ή 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας µε κατευθύνσεις 

Ιστορίας (κωδ.0206) και Αρχαιολογίας (κωδ.0207) ή Ιστορίας (κωδ.0208) 

ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (κωδ. 0209) ή Φιλοσοφίας 

και Παιδαγωγικής (κωδ. 0210) ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

(κωδ. 0211) ή Φιλοσοφίας (κωδ. 0212), ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της 

ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο 

Φιλοσοφίας (κωδ. 0213) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας (κωδ. 0214) ή 

Κλασσικών Σπουδών (κωδ. 0215) ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών (κωδ. 0216), του Πανεπιστηµίου της Κύπρου. Ειδικότερα για τα 

πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία 

(π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα 

πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

ΦΕΚ Τεύχος Α 13/09-02-2010 – Π.Δ. 9/2010 Οι απόφοιτοι του Τμήματος 

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02  

Φιλολόγων.  

Μαθηματικοί (ΠΕ03) 

ΑΣΕΠ 2Π/2008 

ΦΕΚ 515/8-10-2008 

Πτυχίο Μαθηµατικών (κωδ. 0301) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της 

ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο 

Μαθηµατικών (κωδ. 0302) ή Μαθηµατικών και Στατιστικής του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0303) ή πτυχίο της Σχολής 

Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του 

Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών 

(κωδ. 0304) ή πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης (κωδ. 0305). Ειδικότερα για τα πτυχία της 

Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 

όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία 

έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση 

απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

Φυσικοί (ΠΕ04.01), Χημικοί 

(ΠΕ04.02), Φυσιογνώστες 

(ΠΕ04.03), Βιολόγοι 

(ΠΕ04.04), Γεωλόγοι (ΠΕ04.05) 

ΑΣΕΠ 2Π/2008 

ΦΕΚ 515/8-10-2008 

(i) Για την ειδικότητα των Φυσικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.01] Πτυχίο Φυσικής 

(κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές 

Επιστήµες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρµοσµένων 

Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος 

Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα 

για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται 

αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) 

ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της 
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στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

(ii) Για την ειδικότητα των Χηµικών: [Κωδικός: ΠΕ 04.02] Πτυχίο Χηµείας 

(κωδ. 0421) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπήςή ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χηµείας του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0422). 

Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν 

απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 

367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την 

ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

(iii) Για την ειδικότητα των Βιολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.04] Πτυχίο 

Βιολογίας (κωδ. 0441) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή του 

Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστηµίου 

Ιωαννίνων (κωδ. 0442) ή (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ν. 3794/ΦΕΚ 156/Α/2009).ή 

Φυσιογνώστου (κωδ. 0443) ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής. 

(iv) Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο 

Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή του 

Τµήµατος Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του 

Τµήµατος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου (κωδ. 0453) ή 

ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0501) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0601) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής (κωδ. 0602) ή Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0602). Ειδικότερα για 

τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται 

αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) 

ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 0701) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Ιταλικής Γλώσσας (ΠΕ34) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 3401) ή 

τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας µε 

κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (κωδ. 3402) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

Ισπανικής Γλώσσας (ΠΕ40) Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Τμήματος 
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Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση 

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 

ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή 

πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. (ΦΕΚ 1802 τ. Β/31-08-2009). 

Πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του 

Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 

και της Διδακτικής της ως Ξένης» (ΚΥΑ 139864/Δ2, (ΦΕΚ 1802/Β' /17-11-

2010) 

Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 

(ΠΕ08) 

ΑΣΕΠ 2Π/2008 

ΦΕΚ 515/8-10-2008 

Πτυχίο Καλών Τεχνών (κωδ. 0801) ή Εικαστικών Τεχνών (κωδ. 0802) ή 

Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση Ζωγραφικής 

(κωδ. 0803), Γλυπτικής (κωδ. 0804), ή Χαρακτικής (κωδ. 0805) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Επιπλέον, για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ηµεδαπή απαιτείται 

και πιστοποιητικό ευδόκιµης παρακολούθησης Θεωρητικών και 

Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 

ειδικά µαθήµατα για τη διδασκαλία της τέχνης στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν προκύπτει 

από τον τίτλο σπουδών. 

Οικονομολόγοι (ΠΕ09) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών (κωδ. 0901) ή Οικονοµικής Επιστήµης 

(κωδ. 0902) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών - Οικονοµικών 

Σπουδών(κωδ.0903)ή ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων αι Ανάπτυξη 

ς(κωδ.0904) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρ. ∆ιεθνών και 

Ευρωπαϊκών-Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών) µε κατεύθυνση τις 

∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές Σπουδές (κωδ. 0905) ή Οργάνωσης 

και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 0906) ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

(κωδ. 0907) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (κωδ. 0908) ή 

Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής (κωδ. 0909) ή Αστικής 

και Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0910) ή Οικονοµικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 0911) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και 

Μάρκετινγκ (κωδ. 0912) ή Ναυτιλιακών Σπουδών (κωδ. 0913) ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (κωδ. 0914) ή Στατιστικής 

(κωδ. 0915) ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης (κωδ. 0916) 

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Ν. 

3794/ΦΕΚ 156/Α/2009) ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών 

(κωδ. 0917) ή ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (κωδ. 0918) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής 

(ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας, όπως µετονοµάστηκε) (κωδ. 

0919) ή πτυχίο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - 

∆ιοικητική Επιστήµη (κωδ. 0920) ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ ∆ιοίκησης (κωδ. 0921) ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστικής (κωδ. 0922) ή ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου της Κύπρου (κωδ. 0923) ή πτυχίο ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Ε.Α.Π. (κωδ. 0924). Ειδικότερα για τα 

πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία 
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(π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα 

πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία. 

Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Κοινωνιολογίας (κωδ. 1001) ή Κοινωνικής Πολιτικής και 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (κωδ. 1002) ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

(κωδ. 1003) ή Κοινωνικής Πολιτικής (κωδ. 1004) ή Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (κωδ. 1005) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα 

της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Επίσης 

οι πτυχιούχοι των τμημάτων Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ν. 

3794/ΦΕΚ 156/Α/2009) 

Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (κωδ. 

1101) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο της Εθνικής Ακαδηµίας Σωµατικής 

Αγωγής (κωδ. 1102). 

Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ 

(ΠΕ11.01) Νόμος 3699/2008, 

ΦΕΚ 199 τ.Α, 2-10-2008 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στην ειδική φυσική αγωγή, με 

βασικές σπουδές στα ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στην ειδική φυσική αγωγή, 

με βασικές σπουδές στα ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή  

γ) Πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την 

«ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική 

Αγωγή−Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική 

Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε 

χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία», παράλληλα με πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης στην ΕΑΕ από 

Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται, για 

την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, ως ισότιμα με τα ανωτέρω 

σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών ή 

δ) Πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο 

ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την 

«ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική 

Αγωγή−Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική 

Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε 

χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία». 
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* η περίπτωση γ καταργήθηκε με το νόμο 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α, 19-5-

2010, άρθρο 47, πσρ. 5. Ισχύει όμως μέχρι την ολοκλήρωση του 

πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ εφόσον τα σχετικά 

πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων αποκτήθηκαν 

έως τις 31.8.2010. 

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11.01 τοποθετούνται με διορισμό, 

μετάθεση ή απόσπαση σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ προσχολικής, 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε προγράμματα 

παράλληλης στήριξης κατά τη γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ και όχι 

πάνω από δύο (2) ώρες για κάθε μαθητή την εβδομάδα, σε 

προγράμματα παροχής διδασκαλίας στο σπίτι κατ’ εξαίρεση κατόπιν 

γνωμάτευσης του οικείου ΚΕΔΔΥ και όχι πάνω από δύο (2) ώρες σε κάθε 

μαθητή την εβδομάδα και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε 

εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία, 

μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των 

ΚΕΔΔΥ, για την παροχή αποκλειστικά υποστηρικτικού έργου στο 

μαθητικό πληθυσμό της αρμοδιότητας του ΚΕΔΔΥ. 

Νομικοί και Πολιτικοί 

Επιστήμονες (ΠΕ13) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο Νοµικής (κωδ. 1301) ή Πολιτικής Επιστήµης (κωδ. 1302) ή 

Πολιτικών Επιστηµών (κωδ. 1303) ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (κωδ. 1304) ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σπουδών 

(κωδ. 1305) ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας (κωδ. 1306) ή ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (κωδ. 1307) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (κωδ. 1308) 

ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών µε 

κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και ∆ιπλωµατία (κωδ. 1309) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης οι υποψήφιοι που 

απέκτησαν το πτυχίο του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου 

Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984 (Γνωµοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 

107/03). 

Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ15) 

ΑΣΕΠ 2Π/2008 

ΦΕΚ 515/8-10-2008 

Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας (κωδ. 1501) ή Οικιακής Οικονοµίας και 

Οικολογίας (κωδ. 1502) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή 

πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονοµίας ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Πολιτικοί Μηχανικοί 

(ΠΕ12.01), Αρχιτέκτονες 

(ΠΕ12.02) και Τοπογράφοι 

(ΠΕ12.03) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών (κωδ. 1211), ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

(κωδ. 1212), ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (κωδ. 1213) ΑΕΙ 

πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Μηχανολόγοι (ΠΕ12.04), 

Ναυπηγοί (ΠΕ12.07) και 

Μηχανικοί Παραγωγής και 

Διοίκησης (ΠΕ12.11) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών (κωδ. 1241), ή Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών (κωδ. 1242), ή Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης (κωδ. 1243), ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

(κωδ. 1244), ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (κωδ. 1245) ή 

Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ πανεπιστημιακού 

τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

(ΠΕ12.05) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008  

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (κωδ. 1251), ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1252), ή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (κωδ. 1253) ΑΕΙ 

πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

(ΠΕ12.06) & Φυσικών 

Ραδιοηλεκτρολόγων 

(ΠΕ12.10) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008  

Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών (κωδ. 1261) ή Ηλεκτρονικής και 

Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1262), ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 1263) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της 

ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ή πτυχίο 

τμήματος Φυσικής και ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών 

Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας (κωδ. 1264), ή ηλεκτρονικού 

αυτοματισμού (κωδ. 1265), ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα 

παραπάνω ενδεικτικά (κωδ. 1266) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα της 

ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Χημικοί Μηχανικοί, 

Μεταλλειολόγοι (ΠΕ12.08) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Χημικών Μηχανικών (κωδ. 1281), ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών (κωδ. 

1282), ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (κωδ. 1283), ή 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (κωδ. 1284) ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα 

της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  

Περιβαλλοντολόγων 

(ΠΕ12.13)  

Πτυχίο τμήματος Περιβάλλοντος, Μηχανικού Περιβάλλοντος, 

Σχεδιασμού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας 

(Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας) (Π.Σ.Ε.), Επιστημών και Πολιτισμού-

Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.) ανωτάτου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής και πιστοποιητικό 

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. «Αριθμ. 23987/Δ2/25-02-2008 

(ΦΕΚ 328/τ.Β΄/28-02-08) κ.υ.α. αντικαθιστά τη παράγραφο γ΄ του 

άρθρου 2 της υπ΄ αρίθμ. 13934/Δ2/12-02-2001 (ΦΕΚ 204/τ.Β΄/02-03-01) 

κ.υ.α.» 

Ιατροί (ΠΕ14.01), 

Οδοντιατρικής (ΠΕ14.02) 

Φαρμακοποιοί (ΠΕ14.03) και 

Νοσηλευτικής (ΠΕ14.06) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Ιατρικής (κωδ. 1411) ή Οδοντιατρικής (κωδ. 1412) ή 

Φαρµακευτικής (κωδ. 1413) ή Νοσηλευτικής (κωδ.1414) ΑΕΙ 

Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Γεωπόνοι (ΠΕ14.04), 

Δασολόγοι και Φυσικού 

Περιβάλλοντος (ΠΕ14.05) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (πρ. 

Φυτικής Παραγωγής) (κωδ.1442) ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 

Υδατοκαλλιεργειών (πρ. Ζωικής Παραγωγής) (κωδ.1443) ή Γεωπονίας 

Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ.1444) ή ∆ασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος (κωδ.1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ.1446) ή 

Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (κωδ.1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης 

(κωδ.1448) ή ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

(κωδ.1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 

(κωδ.1450) ή Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (κωδ. 1451) ή 

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος  πρώην (Γεωπονίας 

Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος) (κωδ.1452) ή 

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 
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(κωδ.1453) ή ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 

Πόρων (κωδ.1454) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  

Πληροφορικής 

Πανεπιστημίων (ΠΕ19) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών 

Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών 

Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (ή Ψηφιακών 

Συστημάτων, όπως μετονομάστηκε με το π. δ. 151/2009/ΦΕΚ 194 Α΄). ή 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή Πληροφορικής του ΕΑΠ ή 

Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με 

κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους ΑΕΙ 

Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την 

πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως 

τροποποιήθηκε µε το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν 

χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται 

ισοτιµία και αντιστοιχία. 

Με βάση το ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και 

τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

(2009) εντάσσονται στο ΠΕ 19 οι πτυχιούχοι ή πτυχίο ή δίπλωμα 

Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή 

Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοΐατρική ή του Προγράμματος 

Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση 

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους» Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών 

αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.» 

Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο τµήµατος Θεατρικών Σπουδών (κωδ. 3201) ή Θεάτρου (κωδ. 

3202) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής 

Μεθοδολογίας Ιστορίας και 

Θεωρίας της Επιστήμης 

(ΠΕ33) ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008 

Πτυχίο τµήµατος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης 

(κωδ. 3301) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµο 

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Μουσικής (ΠΕ16.01) 

Νόμος 3475/2006 ΦΕΚ 146 τ. 

Α΄ και ΑΣΕΠ 1Π/2008 ΦΕΚ 267, 

3-6-2008 

Ο νόμος πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και 

τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 

ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι 

προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. 
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Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή  Πτυχίο 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πτυχίο Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ή Πτυχίο Τμήματος 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή 

Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τα 

παρακάτω πτυχία της αλλοδαπής τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τις 

Αρμόδιες Αρχές ως πτυχία ισότιμα με ΑΕΙ χωρίς αντιστοιχία ειδικότητας: 

Μουσικής Τεχνολογίας, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Ακορντεόν, Όμποε, 

Σαξόφωνου, Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Κοντραμπάσο, 

Τρομπέτας, Κλαρινέτου, Κρουστών Οργάνων, Διεύθυνσης Χορωδίας και 

Παιδαγωγικής της Εκπαίδευσης Μουσικής. 

Μουσικής (ΠΕ16.02) 

Νόμος 3475/2006 ΦΕΚ 146 τ. 

Α΄ 

Πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και 

αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον 

συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 

14 του ν. 1566/1985 

Πτυχία Τμημάτων ΤΕΙ & Ανωτέρων σχολών 

Πολιτικοί ΑΣΠΑΙΤΕ  (ΠΕ17.01), 

Πολιτικοί ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ 

(ΠΕ17.05), και Τοπογράφοι 

ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.11) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-

ΣΕΛΕΤΕ) (κωδ. 1711), ή Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΕΙ τεχνολογικού 

τομέα (κωδ. 1712), ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΕΙ τεχνολογικού 

τομέα (κωδ. 1713), ή Τοπογραφίας ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1714), 

ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Τεχνολόγων Πετρελαίου και 

Φυσικού Αερίου (ΠΕ17.12) 

62978/Δ2/01-06-2009 (ΦΕΚ 

1068, τ. Β΄) κ.υ.α. 

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών 

της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής 

και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 του 

άρθρου 6 του ν.  2525/1997 (ΦΕΚ 188/23.9.1997 τ. Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

Μηχανολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ 

(ΠΕ17.02), Μηχανολόγοι ΤΕΙ – 

Ναυπ. ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.06) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008  

Πτυχίο εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην 

ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) (κωδ. 1721), ή Μηχανολογίας ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα 

(κωδ. 1722), ή Ναυπηγικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1723), ή 

Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (ή Ενεργειακής 

Τεχνολογίας ΤΕΙ, όπως μετονομάστηκε) (κατεύθυνση Ενεργειακού 

Μηχανολόγου) (κωδ. 1724), ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής, ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Ηλεκτρολόγοι ΑΣΠΑΙΤΕ 

(ΠΕ17.03), Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ –

ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.07) και 

Τεχνολόγοι Ενεργειακής 

Τεχνικής (ΠΕ17.10) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ (κωδ. 

1731), ή Ηλεκτρολογίας ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1732), ή 

Ενεργειακής Τεχνικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα, (ή Ενεργειακής 

Τεχνολογίας ΤΕΙ, όπως μετονομάστηκε) (κατεύθυνση Ενεργειακού 

Ηλεκτρολόγου) (κωδ. 1733), ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής, ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 
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Ηλεκτρονικοί ΑΣΠΑΙΤΕ 

(ΠΕ17.04), Ηλεκτρονικοί ΤΕΙ – 

ΚΑΤΕΕ (ΠΕ17.08) και 

Τεχνολόγοι Ιατρικών 

Οργάνων (ΠΕ17.09) 

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ (κωδ. 

1741), ή Ηλεκτρονικής ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1742), ή 

Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα (κωδ. 1743), ή 

αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Τεχνολόγων Μουσικής 

Τεχνολογίας και Ακουστικής 

(ΠΕ17.13) 

ΦΕΚ 1382/13-07-2009 

Πτυχίο τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής της Σχολής 

Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 

ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο 

ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 

188 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 

μαθήματα της ειδικότητάς τους Αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία) 

Τεχνολόγων Τεχνολογίας 

Ήχου και Μουσικών Οργάνων 

(ΠΕ17.14) 

ΦΕΚ 1382/13-07-2009 

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων της Σχολής 

Μουσικής Τεχνολογίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 

ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο 

ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997(ΦΕΚ 

188Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 

μαθήματα της ειδικότητάς τους Αποκλειστικά σε μουσικά σχολεία) 

Γραφικών Τεχνών (ΠΕ18.01), 

Γραφιστικής (ΠΕ18.26), 

Διακοσμητικής (ΠΕ18.27) και 

Συντήρησης Έργων Τέχνης και 

Αρχαιολογικών Ευρημάτων 

(ΠΕ18.28) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών (κωδ.1811), ή Γραφιστικής (κωδ. 

1812) ή ∆ιακοσµητικής (κωδ. 1813) ή Συντήρησης Έργων Τέχνης και 

Αρχαιολογικών Ευρηµάτων (κωδ.1814) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή 

αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(ΠΕ18.02), Λογιστικής 

(ΠΕ18.03), Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΠΕ18.35) και 

Εμπορίας και Διαφήμισης 

(Marketing) (ΠΕ18.40)  

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (κωδ. 1821), ή Λογιστικής (κωδ. 1822), ή 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (κωδ. 1823), ή Τουριστικών Επαγγελμάτων 

(κωδ. 1824), ή Εμπορίας και Διαφήμισης (κωδ. 1825) ΑΕΙ τεχνολογικού 

τομέα, ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής, ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Φυτικής Παραγωγής 

(ΠΕ18.12), Ζωικής Παραγωγής 

(ΠΕ18.13), Ιχθυοκομείας – 

Αλιείας (ΠΕ18.14), Γεωργικών 

Μηχανών και Αρδεύσεων 

(ΠΕ18.15),  Δασοπονίας 

(ΠΕ18.16), Διοίκησης 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

(ΠΕ18.17) και 

Θερμοκηπιακών 

Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 

Πτυχίο ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (κωδ.1831) ή 

ΓεωργικώνΜηχανών και Αρδεύσεων (κωδ.1832) ή Γεωργικής 

Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων (κωδ.1833) ή Ζωϊκής Παραγωγής 

(κωδ.1834) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ.1835) ή ∆ασοπονίας (κωδ. 

1836), ή ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

(κωδ.1837) ή Ιχθυοκοµίας-Αλιείας (κωδ.1838) ή Θερµοκηπιακών 

Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας (κωδ.1839) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή 

αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 
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(ΠΕ18.30)  

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Νοσηλευτικής (ΠΕ18.10) και 

Μαιευτικής (ΠΕ18.11) και 

Επισκεπτών Υγείας (ΠΕ18.39) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Νοσηλευτικής (κωδ. 1891) ή Μαιευτικής (κωδ.1892) ή 

Επισκεπτών Υγείας (κωδ.1893) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής. 

Εργασιοθεραπείας (ΠΕ18.24) 

και Φυσικοθεραπείας 

(ΠΕ18.25) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Εργασιοθεραπείας (κωδ. 1881) ή 

Φυσιοθεραπείας/Φυσικοθεραπείας (κωδ.1882) ή Εργοθεραπείας 

(κωδ.1883) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της 

ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. . 

Ναυτικών Μαθημάτων - 

Πλοίαρχοι (ΠΕ18.23) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Πλοιάρχων (κωδ.1862) ή Ραδιοτηλεγραφητών (κωδ.1863) ή 

∆οκίµων Αξιωµατικών καταστρώµατος (κωδ.1864) ή ∆οκίµων 

Αξιωµατικών Ασυρµάτου (κωδ.1865) της Ανώτερης ∆ηµόσιας Σχολής 

Εµπορικού Ναυτικού (ΑΣ∆ΕΝ) ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής.  

Μηχανικοί Εμπορικού 

Ναυτικού (ΠΕ18.31)  

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής (ΑΕΝ, ΑΣΕΝ) (κωδ. 1866) ή 

ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Οδοντοτεχνικής (ΠΕ18.08) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Οδοντοτεχνικής (κωδ.1873) ή Οδοντικής Τεχνολογίας (κωδ.1874) 

ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή 

ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Οχημάτων (ΠΕ18.18)  

ΑΣΕΠ 5Π/2008 

ΦΕΚ 530/15-10-2008 

Πτυχίο Οχημάτων (κωδ. 1852) ΑΕΙ τεχνολογικού τομέα, ή αντίστοιχο 

πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής, ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της 

αλλοδαπής. 

Βρεφονηπιοκόμοι (ΠΕ18.33) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Βρεφονηπιοκοµίας (κωδ.1875) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή 

αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης 

ειδικότητας της αλλοδαπής. 

Τεχνολόγοι Τροφίμων  – 

Διατροφής – Οινολογίας και 

Τεχνολογίας Ποτών (ΠΕ 18.36) 

Πτυχίο Τεχνολογίας, Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή 

Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ. 

Τεχνολόγοι Ιατρικών 

Εργαστηρίων (ΠΕ18.07) 
Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ 

Αισθητικής (ΠΕ18.04) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Αισθητικής (κωδ. 1841) ή Αισθητικής και Κοσµητολογίας 

(κωδ.1842) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της 

ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 

(iii)Ειδικότητα Οδοντοτεχνικής [Κωδικός: ΠΕ18.72] 
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Πληροφορικής ΤΕΙ (ΠΕ20) 

ΑΣΕΠ 3Π/2008 

ΦΕΚ 516/8-10-2008  

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών 

Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 

Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και 

Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή 

Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή 

αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της 

αλλοδαπής. 

Mε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 181 (τεύχος ΦΕΚ 244/1-12-2008, 

τεύχος Α) οι πτυχιούχοι του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΤΕΙ) έχουν το δικαίωμα εργασίας σε όλες τις 

βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.  

Κλωστοϋφαντουργίας -

Σχεδιασµού και Παραγωγής 

Ενδυµάτων (ΠΕ18.20) 

ΑΣΕΠ 4Π/2008 

ΦΕΚ 531/15-10-2008 

Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας (κωδ.1802) ή Σχεδιασµού και Παραγωγής 

Ενδυµάτων (κωδ.1803) ΑΕΙ Τεχνολογικού τοµέα ή αντίστοιχο πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  

Δραματικής Τέχνης (ΠΕ18.41) 

Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπ/κού Ιδρύματος αντίστοιχης ειδικότητας ή 

πτυχίο σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής αναγνωρισμένου από 

το ΙΤΕ ως ισοτίμου με ανώτερη ή ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης (αριθμ. 

Δ2/13934/12-02-2001 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 204 τ. Β’ σε συνδυασμό με την αριθμ. 

2578/12-9-2008 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων). 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

Ξύλου και Επίπλου (ΠΕ18.44) 

Πτυχίο του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων 

σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό 

παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά 

της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει [αριθμ. 20778/Δ2/3-5-2010 (ΦΕΚ 696 Β΄) κ.υ.α.] 

Δραματικής Τέχνης- Ανώτερης 

Εκπαίδευσης (ΠΕ42) 

Τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο ορίζονται τα εξής: α) πτυχίο 

Ιδιωτικής Δραματικής Σχολής αναγνωρισμένης ως ισότιμης με ανώτερη 

βαθμίδα εκπαίδευσης από το Υπουργείο πολιτισμού ή από το Ι.Τ.Ε, ή 

πτυχίο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας και του Εθνικού 

Θεάτρου και β) πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. 

(ΦΕΚ 1861/22-12-06) 

Κλάδοι ΠΕ – Δευτεροβάθμιας 

ΕΑΕ όλων των ειδικοτήτων, με 

τον ισχύοντα κωδικό τους και 

προέκταση .50 

Νόμος 3699/2008, ΦΕΚ 199 

τ.Α, 2-10-2008 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής ή 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, με 

βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο 

ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή  
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γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

δ) Πτυχίο από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον τριετή 

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ παράλληλα με πιστοποιητικό 

παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης στην ΕΑΕ από 

Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται, για 

την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, ως ισότιμα με τα ανωτέρω 

σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών ή 

ε) Πτυχίο από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον τριετή 

αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. 

* η περίπτωση δ καταργήθηκε με το νόμο 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α, 19-5-

2010, άρθρο 47, πσρ. 5. Ισχύει όμως μέχρι την ολοκλήρωση του 

πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ εφόσον τα σχετικά 

πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων αποκτήθηκαν 

έως τις 31.8.2010. 

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) 

όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « 

.50», τοποθετούνται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση σε αυτοτελείς 

ΣΜΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα 

εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(ΕΕΕΕΚ), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής 

διδασκαλίας στο σπίτι. Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε 

θέσεις των ΚΕΔΔΥ. 

Πτυχία Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού [Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199 τ.Α, 2-10-2008] 

Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί 

ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ61) 
Υπάρχει σχετική αναφορά στις σελίδες 5,6 και 7. 

ΠΕ21 & ΠΕ26 (Θεραπευτών 

Λόγου) 

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

 

 

Για τον κλάδο ΠΕ21 απαιτείται: α) πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή β) πτυχίο Παιδαγωγικού 

Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός 

τίτλος με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου αναγνωρισμένος από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ ή γ) πτυχίο Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή 

ΦΠΨ και μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου 

αναγνωρισμένος από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. 
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Για τον κλάδο ΠΕ26 απαιτείται  πτυχίο  Θεραπευτών του Λόγου 

ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (ΤΕΙ ) της ημεδαπής ή ισότιμο και 

αντίστοιχο  της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΙΤΕ. 

Η κατανομή των θέσεων των δύο κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26 θα γίνεται 

ισόποσα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων σε έναν από τους δύο 

κλάδους, η πρόσληψη μπορεί να γίνεται από τον άλλο κλάδο. 

ΠΕ23 (Ψυχολόγων)  

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής, με προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής ή Σχολικής 

Ψυχολογίας  και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Για τους αποφοίτους 

ΦΠΨ πριν το 1993 απαιτείται μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία και άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος. 

Επισήμανση 1η: Ειδίκευση νοείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών στην Παιδαγωγική ή Σχολική Ψυχολογία. 

Επισήμανση 2η: Μεταξύ υποψηφίων κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων 

προτιμώνται οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Σχολικής ή 

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας μόνο στην περίπτωση  που ισοβαθμούν  σε 

αριθμό μορίων με κατόχους Μεταπτυχιακών Τίτλων άλλης ειδίκευσης 

Ψυχολογίας (π.χ, Κλινικής, Κοινωνικής κ.λ.π.). Σε κάθε άλλη περίπτωση 

προηγείται ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια ασχέτου ειδικότητας 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

ΠΕ24  (Παιδοψυχιάτρων) 

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική 

ΠΕ25  (Σχολικών 

Νοσηλευτών) 

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος Τριτοβάθμιας 

Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής 

και α) πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 

κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑΤΕΣ /ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό 

παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την ΑΣΠΑΙΤΕ. 

ΠΕ28 (Φυσικοθεραπευτών) 

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 

ΠΕ29 (Εργασιοθεραπευτών) 

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης 

της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής. 

ΠΕ30 (Κοινωνικών 

Λειτουργών) 

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της 

ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο  της αλλοδαπής. 

 

ΕΙΔΙΚΑ για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ26 Θεραπευτών λόγου, 

ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ30 

Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ απαιτείται και πτυχίο της 
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ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών 

τμημάτων Δημοτικής Εκπ/σης 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 ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή 

πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ. της 

αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους. 

Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα 

πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται των 

υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα. 

ΠΕ 31 εξειδικευμένου: αα) 

Στον Επαγγελματικό 

προσανατολισμό των 

Τυφλών, ββ) στην 

κινητικότητα, τον 

προσανατολισμό και τις 

δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης των Τυφλών και 

γγ) στη Νοηματική γλώσσα 

των Κωφών. 

71103/Γ6/18-6-2010 

Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. 

 

Για τους κλάδους ΠΕ 31, ως τυπικά προσόντα ορίζονται τα εξής: Πτυχίο 

τμήματος ειδικής αγωγής ΑΕΙ ή παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής 

εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή tων τμημάτων Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ή των τμημάτων Φιλοσοφίας και 

Κοινωνικών σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας, ή των τμημάτων 

Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 

και αντίστοιχο της αλλοδαπής και εξειδίκευση : αα) στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των Τυφλών ή ββ ) στην κινητικότητα των τυφλών ή γγ) 

στη Νοηματική γλώσσα των Κωφών. Η εξειδίκευση προκύπτει από 

ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή από 

επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών 

τουλάχιστον ετών. 

 Επισήμανση: Ως επιμόρφωση λογίζεται αυτή που αναγνωρίζεται 

επίσημα από το κράτος και είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Η 

επαγγελματική εμπειρία των τριών τουλάχιστον ετών επειδή αποτελεί 

προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. 

ΠΕ 35 (Παιδιάτρων με 

εξειδίκευση στην 

παιδονευρολογία ή 

Νευρολόγων με εξειδίκευση 

στην παιδονευρολογία) 

α) Πτυχίο από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής στις αναφερόμενες 

ειδικότητες και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Το προσωπικό του κλάδου ΠΕ 35 μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του εφόσον είναι απαραίτητο λόγω γεωγραφικής κατανομής και 

διασποράς μαθητικού πληθυσμού, σε περισσότερες από μία ΣΜΕΑΕ ή 

και ΚΕΔΔΥ. 

Το προσωπικό του κλάδου ΠΕ 35 προσλαμβάνεται από τις αρμόδιες 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με σύμβαση έργου ιδιωτικού 

δικαίου. Η τοποθέτηση και κατανομή τους γίνεται από τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους κατά 

τόπους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με τους κατά τόπους Σχολικούς 

Συμβούλους ΕΑΕ και με τους Συμβούλους ΕΕΠ. Έργο τους είναι η 

διάγνωση, η θεραπευτική παρέμβαση, η χορήγηση φαρμακευτικής 

αγωγής, η παραπομπή παιδιών σε νοσηλευτικές μονάδες, η ενημέρωση 

των γονέων, η συνεργασία μαζί τους και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων, 

για κάθε μαθητή που παρακολουθείται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 
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ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευτών) 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στη μουσικοθεραπεία, με πτυχίο 

μουσικοθεραπείας ή ΕΑΕ ή μουσικής ή πτυχίο Τμήματος Παιδαγωγικών, 

Φιλοσοφικών, Ιατρικών, Κοινωνικών, Νομικών ή άλλων συναφών 

επιστημών, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή με δίπλωμα ωδείου 

αναγνωρισμένου από το κράτος με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή στο 

ωδείο έγινε πριν από την έναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημιακών 

τμημάτων μουσικών σπουδών στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 

1985 − 1986 ή 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη μουσικοθεραπεία, με πτυχίο 

μουσικοθεραπείας ή ΕΑΕ ή πτυχίο Τμήματος Παιδαγωγικών, 

Φιλοσοφικών, Ιατρικών, Κοινωνικών, Νομικών ή άλλων συναφών 

επιστημών, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή με δίπλωμα ωδείου 

αναγνωρισμένου από το κράτος με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή στο 

ωδείο έγινε πριν από την έναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημιακών 

τμημάτων μουσικών σπουδών στην Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 

1985 − 1986 ή 

γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαιδεύσεως στη μουσικοθεραπεία 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και 

ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, με πτυχίο μουσικοθεραπείας ή ΕΑΕ ή 

μουσικής ή πτυχίο Τμήματος Παιδαγωγικών, Φιλοσοφικών, Ιατρικών, 

Κοινωνικών, Νομικών ή άλλων συναφών επιστημών, από Πανεπιστήμια 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής ή με δίπλωμα ωδείου αναγνωρισμένου από το κράτος με την 

προϋπόθεση ότι η εγγραφή στο ωδείο έγινε πριν από την έναρξη 

λειτουργίας των Πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικών σπουδών στην 

Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985 − 1986 ή 

δ) Πτυχίο μουσικοθεραπείας ή ΕΑΕ ή μουσικής ή πτυχίο Τμήματος 

Παιδαγωγικών, Φιλοσοφικών, Ιατρικών, Κοινωνικών, Νομικών ή άλλων 

συναφών επιστημών, από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 

παράλληλα με πιστοποιητικό παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων 

κατάρτισης στη μουσικοθεραπεία από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης 

διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας 

διάρκειας στη μουσικοθεραπεία, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται, για 

την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, ως ισότιμα με τα ανωτέρω 

σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών ή 

ε) Πτυχίο από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 

αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής στη μουσικοθεραπεία ή  

στ) Με δίπλωμα ωδείου αναγνωρισμένου από το κράτος με την 

προϋπόθεση ότι η εγγραφή στο ωδείο έγινε πριν από την έναρξη 

λειτουργίας των Πανεπιστημιακών  τμημάτων μουσικών σπουδών στην 
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Ελλάδα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985 − 1986. 

* η περίπτωση δ καταργήθηκε με το νόμο 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α, 19-5-

2010, άρθρο 47, πσρ. 5. Ισχύει όμως μέχρι την ολοκλήρωση του 

πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ εφόσον τα σχετικά 

πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων αποκτήθηκαν 

έως τις 31.8.2010. 

Το ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ 36 τοποθετείται με διορισμό, μετάθεση ή 

απόσπαση σε αντίστοιχες με την ειδικότητά του θέσεις σε αυτοτελείς 

ΣΜΕΑΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε 

θέσεις των ΚΕΔΔΥ, για την παροχή αποκλειστικά υποστηρικτικού έργου 

στο μαθητικό πληθυσμό της αρμοδιότητας του ΚΕΔΔΥ. 

ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών 

Ενηλίκων) 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, με πτυχίο Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή με πτυχίο 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική 

Πολιτική», Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ, με πτυχίο Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Συνεχής Εκπαίδευση» ή με πτυχίο 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική 

Πολιτική», Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής ή 

γ) Πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση 

«Συνεχής Εκπαίδευση» ή με πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική», Πανεπιστημιακών 

Τμημάτων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο 

πτυχίο της αλλοδαπής παράλληλα με πιστοποιητικό παρακολούθησης 

ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από 

αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης 

διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σεμινάρια ετήσιας 

διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς 

φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αναγνωρίζονται, για την ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό, 

ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών ή 

δ) Πτυχίο Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση 

«Συνεχής Εκπαίδευση» ή πτυχίο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

με κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική», Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της 

αλλοδαπής. 

* η περίπτωση γ καταργήθηκε με το νόμο 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α, 19-5-

2010, άρθρο 47, πσρ. 5. Ισχύει όμως μέχρι την ολοκλήρωση του 

πρώτου και του επόμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ εφόσον τα σχετικά 

πιστοποιητικά παρακολούθησης ετήσιων σεμιναρίων αποκτήθηκαν 
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έως τις 31.8.2010. 

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 72 τοποθετούνται με διορισμό, 

μετάθεση ή απόσπαση στα ΕΕΕΕΚ και απασχολούνται στην υλοποίηση 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων πολιτών με ή 

χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που σχεδιάζονται 

και εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή από 

οποιονδήποτε άλλον επίσημο κρατικό φορέα έχει την ευθύνη 

σχεδιασμού και εκπόνησης ανάλογων προγραμμάτων. 

Επίσης με το Προεδρικό Διάταγμα 66/2009 (ΦΕΚ Α Αρ. 89/11-6-2009) κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά 

δικαιώματα του προγράμματος σπουδών "Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό", "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό 

πολιτισμό" και "Ισπανική γλώσσα και πολιτισμός" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Οι 

πτυχιούχοι του προγράμματος "Σπουδές στον ευρωπαϊκό πολιτισμό" και του προγράμματος "Ισπανική 

γλώσσα και πολιτισμός" μπορούν να απασχολούνται στη δημόσια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί. Το ίδιο 

όμως δεν ισχύει για τους πτυχιούχους του προγράμματος "Σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό 

 

 

 

Σημειώσεις: 

Κωδικοποίηση: Παπαχαρίσης Σπύρος, Υπεύθυνος ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ Φλώρινας, Ιούλιος 2011 

(Για την σύνταξη του παραρτήματος έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα από τους τελευταίους 

διαγωνισμούς ΑΣΕΠ  καθώς και τις προκηρύξεις αναπληρωτών – ωρομισθίων.  

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα αντίστοιχα τμήματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας για να λαμβάνουν επίκαιρη πληροφόρηση.  

 

-------------------------------------------- 

ΝΕΟ 

Το δεύτερο παράτημα (Παράρτημα 2) αποτελεί συνοδευτικό της 75266/Δ2/6 Ιουλίου 2011 

πρόσκλησης υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη 

στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 

του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α’) και περιλαμβάνει όλους του κλάδους των εκπαιδευτικών 

και τα προσόντα που απαιτούνται για την ένταξη στον καθένα. 

 

 

 

 

 



� Διορισμοί – Προσλήψεις εκπαιδευτικών | ΚΕΣΥΠ Φλώρινας – Ιούλιος 2011 | έκδοση 3.5 

http://kesyp.flo.sch.gr/www 

25 

 

 

ΚΩΔ. 

ΟΜΑΔ. 

ΕΙΔΙΚ. 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. 

ΟΜΑΔ. 

ΕΙΔΙΚ. 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 61 ΠΕ18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

2 ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 62 ΠΕ18 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

3 ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 63 ΠΕ18 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 

4 ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ 64 
ΠΕ19- 

ΠΕ20 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ 

5 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 22 ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

6 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 24 ΠΕ33 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 

7 ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 42 ΤΕ01 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 

8 ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 43 ΤΕ01 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

9 ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 45 ΤΕ01 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

10 ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 53 ΤΕ01 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

11 ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 55 ΤΕ01 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 

12 ΠΕ12 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. 60 ΤΕ01 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

13 ΠΕ12 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & 

ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ 
65 ΤΕ01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 

14 ΠΕ12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 66 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 

15 ΠΕ12 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. 

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 
67 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

16 ΠΕ12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 68 ΤΕ01 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 

17 ΠΕ12 ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 69 ΤΕ01 ΔΟΜΙΚΟΙ 

18 ΠΕ12 ΜΗΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 70 ΤΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

19 ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 71 ΤΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

20 ΠΕ14 
ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
72 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

23 ΠΕ14 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 
73 ΤΕ01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

25 ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 74 ΤΕ01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

26 ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 75 ΤΕ01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 

27 ΠΕ17 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-

ΚΑΤΕΕ 
77 ΤΕ01 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

28 ΠΕ17 

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΤ.ΕΜΠ.Ν. ΑΣΕΤΕΜ-

ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

78 ΤΕ01 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ 

29 ΠΕ17 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 
79 ΤΕ01 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

30 ΠΕ17 
ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
80 ΤΕ01 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

21 ΠΕ18 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 81 ΤΕ01 ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 

31 ΠΕ18 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 82 ΤΕ01 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

32 ΠΕ18 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

(MARKETING) 
83 ΤΕ01 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ 

33 ΠΕ18 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. 

ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

84 ΤΕ01 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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34 ΠΕ18 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

85 ΤΕ01 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

35 ΠΕ18 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 86 ΤΕ01 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

36 ΠΕ18 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  87 ΤΕ01 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

37 ΠΕ18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 88 TE01 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ 

38 ΠΕ18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 76 ΔΕ01 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 

39 ΠΕ18 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 89 ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

40 ΠΕ18 

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

& ΑΝΘ/ΜΙΑΣ 

90 ΔΕ01 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 

41 ΠΕ18 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ 91 ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

44 ΠΕ18 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 92 ΔΕ01 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 

46 ΠΕ18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 93 ΔΕ01 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 

47 ΠΕ18 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 94 ΔΕ01 ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ 

48 ΠΕ18 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 95 ΔΕ01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

49 ΠΕ18 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 96 ΔΕ01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) 

50 ΠΕ18 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ 97 ΔΕ01 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 

51 ΠΕ18 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) 98 ΔΕ01 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 

52 ΠΕ18 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. 99 ΔΕ01 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

54 ΠΕ18 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 100 ΔΕ01 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 

56 ΠΕ18 ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 101 ΔΕ01 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 

57 ΠΕ18 ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 102 ΔΕ01 ΕΜΠΕΙΡ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 

58 ΠΕ18 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 103 ΔΕ01 ΕΜΠΕΙΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 

59 ΠΕ18 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 104 ΔΕ01 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 

61 ΠΕ18 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ   
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Παράρτημα 2 

Κλάδοι εκπαιδευτικών και προσόντα ένταξης σε 

αυτούς σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα του 

Υπουργείο Παιδείας 



ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                        

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και

Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού

Νηπιαγωγών ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ

Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο και

αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον κατέχουν ΚΑΙ το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.

Α΄). 

Όσον αφορά σε τίτλους αλλοδαπής χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται επιπρόσθετα και Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης για τέσσερα (4)

ακαδημαϊκά εξάμηνα σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου. Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκιμασιών

για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για

όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31.7.1995 απαιτείται Βεβαίωση παρακολούθησης Ειδικού

Προγράμματος Επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε παιδαγωγικό τμήμα ελληνικού Πανεπιστημίου. Από τις ρυθμίσεις αυτές

εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου

Αμερικής καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων των κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Για τους υποψήφιους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι

οποίοι παλινόστησαν από 1.1.1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστημίων.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή

ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής, ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της Ανωτέρας

Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον κατέχουν ΚΑΙ το απαιτούμενο πτυχίο

εξομοίωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ. Α΄). 

Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν

ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990−1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως

Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΙΙ. Όσον αφορά σε τίτλους αλλοδαπής χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται επιπρόσθετα και Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης για τέσσερα (4)

ακαδημαϊκά εξάμηνα σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστημίου. Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκιμασιών

για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης, ήτοι φοίτησης μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για

όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31.7.1995 απαιτείται Βεβαίωση παρακολούθησης Ειδικού

Προγράμματος Επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε παιδαγωγικό τμήμα ελληνικού Πανεπιστημίου. Από τις ρυθμίσεις αυτές

εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου

Αμερικής καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων των κρατών −μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους υποψήφιους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ, οι

οποίοι παλινόστησαν από 1.1.1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των ελληνικών Πανεπιστημίων.

ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα

πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

 (Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής
 (2)

).     Πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και

Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών

Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

.     

Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου
 (3)

. 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και

πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων

Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

. Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών

και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου
 (3)

. 

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και

πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης

ειδικότητας της αλλοδαπής 
(2)

.     Πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου
 (3)

.     Πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π.

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΝΑΙ
Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
. Πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου

της Κύπρου 
(3)

.

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑΙ
Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

 (2)
.

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Βιολογικών

Εφαρμογών και Τεχνολογιών του (Παν/μίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 
(2)

.

ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΝΑΙ

Πτυχίο Γεωλογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή του Γεωγραφίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου) ή Γεωγραφίας (Χαροκόπειου Πανεπιστημίου) ή

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

.

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑΙ Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

.

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΝΑΙ
Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
. Πτυχίο 

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου 
(3)

.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑΙ
Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής  ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

 (2)
.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕ08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΝΑΙ

Πτυχίο τμήματος Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (με κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής) Ανώτατης

Σχολής Καλών Τεχνών ή άλλου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

. Επιπλέον για τους

τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή

βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τούτο

και για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών.

ΟΧΙ
 (1)

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και

Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή πτυχίο του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών

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

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΑΙ
Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Εθνικής Ακαδημίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας

της αλλοδαπής 
(2)

. Σωματικής Αγωγής.

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών

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

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12.02 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΠΕ12.03 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΟΧΙ
 (1) Πτυχίο Αγρονόμων και Τοπογράφων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & 

ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ
ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (μετονομαστηκε σε

Μηχανολόγων Μηχανικών) ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (μετονομάστηκε σε Μηχανολόγων Μηχανικών) ΑΕΙ της ημεδαπής ή

ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής

και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και

Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1)δ.αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής

Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ.

113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και

Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και

Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του

Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ.24/2005 άρ.1) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης

ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

. Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του

Πανεπιστημίου της Κύπρου
(3)

. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ



ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                        

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & 

ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ
ΠΕ12.07 ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2
) ΚΑΙ πτυχίο

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

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & 

ΔΙΟΙΚΗΣ. - ΝΑΥΠΗΓΟΙ
ΠΕ12.11

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
ΚΑΙ πτυχίο

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

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Υπολογιστών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. 

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ12.06

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή

πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΦΥΣ. 

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ12.10

ΦΥΣΙΚΟΙ 

ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΝΑΙ

Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου

της Κύπρου
(3)

ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. ΚΑΙ Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία ή Μεταπτυχιακό

στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.

ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ12.08
ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ της

ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή

πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΠΕ12.13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Περιβάλλοντος ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Σχεδιασμού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής

Χαρτογραφίας (ΠΣΕ)) ή Επιστημών και Πολιτισμού (κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (ΠΣΕ)) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης

ειδικότητας της αλλοδαπής 
(2)

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

ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤ. 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών

Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

και Πολιτικών Σπουδών του Παν/μίου Μακεδονίας (που από το Μάϊο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με

κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ 

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

Δεν έχουν δικαίωμα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο οι υποψήφιοι που απέκτησαν το πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου

Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984 (Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 144/90 και 107/03).

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντοίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπης

(2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών

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

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΟΧΙ

 (1) Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντοίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπης
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΟΧΙ

 (1) Πτυχίο Φαρμακευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντοίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπης
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΙΑΤΡΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντοίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπης

(2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Γεωπονίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Αξιοποίησης

Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής

Παραγωγής ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής

Βιοτεχνολογίας ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης

Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης και

Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου ή Φυτοπροστασίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που

αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΠΕ14.05

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

και Φυσικών Πόρων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

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

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΙ
Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής Οικιακής

Οικονομίας ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-

ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΝΑΙ

Πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ  της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2) 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-

ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.05 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Πολιτικών Δομικών Έργων ,Πτυχίο Πολιτικών Εργων Υποδομής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της

αλλοδαπής
 (2) 

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

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-

ΚΑΤΕΕ
ΠΕ17.11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο ΤοπογραφίαςΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

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

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΝΑΙ
Πτυχίο Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ  της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 

(2) 

ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΝΑΥΠ. ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΠΕ17.06
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ - 

ΝΑΥΠ. ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μηχανολογίας, Πτυχίο Ναυπηγικής ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) ΤΕΙ-

ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην

ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕ17.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΝΑΙ

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ  της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2) 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΕ17.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής

ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕ17.04 ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ ΝΑΙ

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕ17.08 ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΟΧΙ

 (1) Πτυχίο Ηλεκτρονικής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΕ17.09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΧΙ

 (1) Πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ
ΠΕ17.12

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου (πρώην τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ

Καβάλας) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

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

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. 

ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Γραφικών Τεχνών ή Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών ή Εκτύπωσης Φωτογραφικής Αναπαραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. 

ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. 

ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Διακοσμητικής ή Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία

αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. 

ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ. ΤΕΧΝΗΣ 

& ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Συντηρητών Έργων Τέχνης & Αρχαιολογικών Ευρημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
ΚΑΙ

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

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών ΔιοίκησηςΙ, Στελεχών Εμπορίου & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ,Στελεχών

Διοίκησης ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

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

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Λογιστικής ΤΕΙ ή Στελεχών Λογιστηρίου,Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογηστηρίου) ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή

ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Τουριστ. Επιχειρήσεων ΤΕΙ - Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, Σχολή Στελεχών Επιχειρησεων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα

πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά

αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-'ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΠΕ18.40

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

(MARKETING)
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Αισθητικής ΤΕΙ ή Αισθητικής και Κοσμητολογίας της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο

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



ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                        

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕ18.05 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Κομμωτρικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

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

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Οδοντοτεχνικής Οδοντοτεχνική ή Οδοντική Τεχνολογία, Τεχνολογία Οδοντοτεχνικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης

ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών Τμήμα Κοινων. Πρόνοιας, Σχολή Κοινων. Πρόνοιας - Διακονισσών Αποστολικής

Διακονίας,Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΑΤΕΕ), ή Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-

'ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων «Βασιλ. Όλγα» Θεραπευτ. «Ευαγγελισμός» Τμήμα Νοσηλευτριών ή Υπουργείου Υγείας &

πρόνοιας ή Ανώτατης Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών & Νοσοκόμων ή Υπουργείος Υγείας & Πρόνοιας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγ. Σοφία»

Διπλωματούχων Αδελφών ή Ανώτατης Σχολής Νοσοκ. & Επισκεπτριών Ελλην Ερυθρού Σταυρού Τμήμα Επισκεπτριών Αδελφών ή Αδελφών

Νοσοκόμων (ΚΑΤΕΕ) ή Νοσηλευτικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-

'ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Μαιευτικής ΤΕΙ ή Δημόσια Μαιευτική Σχολή Θεσ/νίκης Σχολή Μαιών της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της

αλλοδαπής
 (2) 

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-

'ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕ18.39 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Επισκεπτών/τριών Υγείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

 (2) 
ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 

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

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.12 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή Βιολογικής Γεωργίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της

αλλοδαπής
 (2)

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

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.13 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Ζωϊκής Παραγωγής ΤΕΙ ή Κτηνοτροφικής Παραγωγής ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2) 

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

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.14 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Ιχθυοκομίας - Αλιείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.15

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & 

ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.16

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Δασοπονίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

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

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ή

ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ-

ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ - 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. 

ΕΚΜΕΤΑΛ-ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ

ΠΕ18.30

ΘΕΡΜΟΚΗΠ. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & 

ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Θερμοκ. Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕ18.18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Οχημάτων ΤΕΙ ή Μηχανικών Αυτ/των ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕ18.19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Στατιστικής ΤΕΙ ή Σχολές υπό την εποπτεία της ΑΒΣΠ Τμήμα Στατιστικής της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της

αλλοδαπής
 (2) 

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

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΠΕ18.20

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας-Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ18.21
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΧΙ

 (1) Πτυχίο Ραδιολογίας / Ακτινολογίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών

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

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ 

ΟΡΥΧΕΙΩΝ-ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ18.22

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝ.ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μεταλλειολόγων - Τεχνολόγων Ορυχείων - Τεχν. Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης

ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

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

ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΠΕ18.23 ΝΑΥΤ.ΜΑΘ.(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Πλοιάρχων (ΑΕΝ), Ραδιοτηλεγραφητών, Δοκίμων Αξιωμ. Καταστρώματος, Δοκίμων Αξιωμ. Ασυρμάτου (ΑΣΔΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμα

πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Εργασιοθεραπεία , Εργοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠ.- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠ. ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

 ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών 

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΠΕ18.29

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Φωτογραφίας - Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της

αλλοδαπής
 (2)

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

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΕ18.31
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής ΑΣΔΕΝ ή ΑΕΝ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
ΚΑΙ πτυχίο

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

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΕ18.32
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΟΧΙ

 (1)
Πτυχίο Μηχανοσυνθ. Αεροσκαφών ή Τεχνολόγων Αεροσκαφών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

(2)
ΚΑΙ 

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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ) Νηπιοκόμων ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα

πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΠΕ18.34 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Αργυροχρυσοχοϊας της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της

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

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
ΠΕ18.36

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΤΕΧΝ. ΠΟΤΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Τεχνολ. Τροφίμων - Διατροφής - Οινολογίας και Τεχνολ. Ποτών ΤΕΙ ή Διατροφής & Διαιτολογίας Φυτικών & Ζωικών Προϊόντων ΚΑΤΕΕ της

ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή

πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ ή Εποπτών Δημ. Υγείας ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ18.38 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Κεραμικής της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

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

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο ΤΕΙ Δραματικής Τέχνης ή ισότιμων Αναγνωρισμένων Σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμών πτυχίων αντίστοιχης

ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

Η ισοτιμία χορηγείται από το ΙΤΕ, ως εκ τούτου, μετά την κατάργηση του ΙΤΕ (2003) κανένα πτυχίο δεν γινεται δεκτό για ένταξη στην

συγκεκριμένη ειδικότητα. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΠΕ18.44

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΠΛΟΥ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

ΚΑΙ πτυχίο

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



ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                        

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ

ΟΧΙ 
(1)                                                                       

πλην του τμήματος 

Δακτικής της 

Τεχνολογίας και 

Ψηφιακών 

Συστημάτων ή 

Ψηφιακών 

Συστημάτων

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. ή

Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών,ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και

Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/ων και Δικτύων ή ΠΣΕ "επιστήμες και πολιτισμός" (με κατεύθυνση Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

και Εφαρμογές τους) ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας

Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

.     

Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
(3)

. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΤΗς Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή

πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων , ή Πληροφορικής

και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών

Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και

Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα

πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

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

αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΙ Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών ή θεάτρου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
ΠΕ33

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)

ΝΑΙ
Πτυχίο Μεθοδολογίας- Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής

 (2)
.

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ34.00 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑΙ

Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) Πανεπιστημίων της

ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
 (2)

.

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕ40.00 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑΙ

Πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

ή Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και της Διδακτικής της ως

Ξένης) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής
(2)

. Πτυχίο προγράμματος σπουδών "Ισπανική

Γλώσσα και Πολιτισμός του ΕΑΠ.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΤΕ01.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕ01.03 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΔΟΜΙΚΟΙ ΤΕ01.05 ΔΟΜΙΚΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.08 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.23 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΕ01.09
ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠΟΡ. 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.15
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-

ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕ01.17
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΗΣ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕ01.24 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ01.28
ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε



ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                        

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ ΤΕ01.29
ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. 

ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΤΕ01.30
ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - 

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)
ΤΕ01.31

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΕ01.32
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & 

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ01.33 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ01.34 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕ01.35
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΕ01.36

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΕ01.22 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΤΕ01.27 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή πτυχίο ΚΑΙ βεβαίωση ισοτιμίας με

πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της

αλλοδαπής
 (2)

 αντίστοιχης ειδικότητας και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΔΕ01.09 ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ 

(ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
ΟΧΙ

 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

Κοπτικής-Ραπτικής-Κλωστοϋφαντουργίας



ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΚΛΑΔΟΥ - 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                        

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕ01.18 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ
 (1)

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, αναγνωρισμένο από το ΥΠΔΒΜΘ, ή

πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας κατώτερης επαγγελματικής Σχολής από τον αρμόδιο φορέα εάν δεν είναι

σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής
(2)

αντίστοιχης ειδικότητας ΚΑΙ βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΚΑΙ τριετή επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου.

Παραπομπές:

α. Για το διορισμό μονίμων ή την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων 

ισοδύναμων πτυχίων (όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2525/1997-ΦΕΚ 188Α΄). Πλην όμως, κατά τους διορισμούς και τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα πλήρη 

προσόντα διορισμού, δηλαδή έχουν και παιδαγωγική επιμόρφωση.

1.     Για τους κλάδους και τις ειδικότητες στους οποίους ορίζεται ως τυπικό προσόν η κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών ή βεβαίωσης τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ διευκρινίζονται τα εξής:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

3.     Τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην Κύπρο πριν την πλήρη ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση (01-05-2004) και εφόσον περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται να έχουν βεβαίωση αντιστοιχίας. Τα ίδια πτυχία καθώς 

και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν αποκτηθεί μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ένωση απαιτείται να έχουν βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πτυχία.

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

2.     Οι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού απαιτείται να έχουν απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να έχουν πιστοποιητικό για την πλήρη γνώση και την άνετη 

χρήση της Ελληνικής γλώσσας που χορηγείται από την επιτροπή του άρθρου 14. παρ.10 του Ν.1566/1985 ή από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και ΤΕ.

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Επισημάνεται ότι:

Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3848 (ΦΕΚ 71/τ Α’/19-05-2010) ορίζεται ότι στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 

η οποία αποκτάται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4 του ιδίου άρθρου του νόμου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια είναι απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς κλάδους που 

λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, όπου ορίζεται ότι για τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και τον επόμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. εξακολουθούν 

να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, παράλληλα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3848/2010 οι οποίες θα ισχύουν εφεξής.

β. Κατ΄ εξαίρεση α) για τους διορισμούς εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει μέχρι 30-06-2008 τουλάχιστον 30 μήνες πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας (παρ. 8 άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 - ΦΕΚ 71Α΄), β) για τους διορισμούς 

εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 24 μήνες πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας με επιτυχή συμμετοχή σε έναν τουλάχιστον διαγωνισμό ΑΣΕΠ του οικείου κλάδου (παρ. 2 άρθρου 5 του Ν. 3687/2008 – ΦΕΚ 159Α΄) και γ) 

για τις προσλήψεις τριτέκνων αναπληρωτών (παρ. 4 άρθρου 2 του Ν.3454/2006) είναι υποχρεωτική η κατοχή πτυχίου ή βεβαίωσης παιδαγωγικής επιμόρφωσης εφόσον ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες για τις οποίες η παιδαγωγική 

επιμόρφωση αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.


