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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

(γενικές παρατηρήσεις για ένταξη στον κλάδο αναφέρονται στο τέλος) 

ΠΕ14.01 
ΙΑΤΡΟΙ-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΟΧΙ (1) Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ πτυχίο 

παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 

ΠΕ14.01 
ΙΑΤΡΟΙ-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΟΧΙ (1) Πτυχίο Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) ΚΑΙ 

πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 

ΠΕ14.01 
ΙΑΤΡΟΙ-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΟΧΙ (1) Πτυχίο Φαρμακευτικής  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. 

ΠΕ14.01 
ΙΑΤΡΟΙ-

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ-
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ-

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) Πτυχίο Νοσηλευτικής 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. 

  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. 

ΠΕ18.01 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ-

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΧΙ (1) 
Πτυχίο Γραφικών Τεχνών ή Τεχνολογίας 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. 

ΠΕ18.01 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ-

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 

ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) Πτυχίο Γραφιστικής  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. 

ΠΕ18.01 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ-

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ-
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 

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. 

ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 
Πτυχίο Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΤΕΙ ή Αισθητικής 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. 

ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΧΙ (1) 
Πτυχίο Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων 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. 

ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 
Πτυχίο Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ ή Τεχνολόγων Οδοντοτεχνικής 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. 

ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή Κοινωνικών Λειτουργών (ΚΑΤΕΕ) ή Σχολής Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών 
(Τμήμα Κοινων. Πρόνοιας), ή Διακονισσών της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος ,, ή  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. 
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ΠΕ18.10 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Σχολής Επισκεπτριών Αδελφών  Νοσοκόμων ή Σχολής 
Αδελφών Νοσοκόμων Επισκεπτριών  Ε.Ε.Σ. ή  Σχολής Αδελφών  Νοσοκόμων του Θεραπευτηρίου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
(Τμήμα Νοσηλευτών)  ή Σχολής Αδελφών  Νοσοκόμων του Νοσοκομείου Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  ή  Σχολής Αδελφών 
Νοσοκόμων « Βασιλ. Όλγα»  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. 

ΠΕ18.10 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μαιευτικής ΤΕΙ ή Δημόσιας Μαιευτικής Σχολής Θεσ/νίκης  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. 

ΠΕ18.10 
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. 

ΠΕ18.20 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥ
ΡΓΙΑΣ-

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕ18.20 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡ
ΓΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΟΧΙ (1) 
Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ ή 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. 

ΠΕ18.21 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. 

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

ΠΕ18.24 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. 

ΠΕ18.29 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚ

ΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΠΕ18.29 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩ
Ν ΜΕΣΩΝ 

ΟΧΙ (1) 
Πτυχίο Φωτογραφίας ΤΕΙ ή Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων 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. 

ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ
ΟΙ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή Νηπιοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών (ΠΙΚΠΑ)  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. 

ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ ή Εποπτών Δημόσιας 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. 

ΤΕ01.08 
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 Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΤΕ01.12 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ-
ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ-

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΟΙ-
ΥΑΛΟΓΡΑΦΟΙ-

ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

ΤΕ01.12 

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 ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ απολυτήριο 
ΕΠΑ Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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 

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪ
ΑΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ

Σ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΤE01.29 
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 ή πτυχίο ΕΠΑ Λ. ΚΑΙ απολυτήριο 
ΕΠΑ Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ Λ. ΚΑΙ απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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 

ΤΕ01.30 
ΒΟΗΘΟΙ 

ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 

ΤΕ01.30 
ΒΟΗΘΟΙ 

ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ - 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 

ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ Λ. 
ή πτυχίο ΕΠΑ Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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 

ΤΕ01.31 

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 Υπουργείο 
Παιδείας, 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 

ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕ
Σ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή 
πτυχίο ΕΠΑ Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕ
Σ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή 
πτυχίο ΕΠΑ Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή 
πτυχίο ΕΠΑ Λ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή 
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗ
ΤΕΣ ΔΕ01.08 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛ

ΗΤΕΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, 
αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή 
πτυχίο ΕΠΑ Λ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ 
(ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ 

(ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή 
πτυχίο ΕΠΑ Λ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή 
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή 
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ 
ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ 

ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή 
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪ
ΑΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ

Σ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή 
πτυχίο ΕΠΑ.Σ. αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. 

ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή 
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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. 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)
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ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΟΧΙ (1) 

Πτυχίο Α΄ κύκλου ΤΕΕ ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή 
πτυχίο ΕΠΑ.Σ., αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 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: 
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

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 διευκρινίζεται ότι για 
την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών 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 τις προσλήψεις προηγούνται στον οικείο πίνακα οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα πλήρη προσόντα, δηλαδή έχουν και παιδαγωγική 
επιμόρφωση. 

ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ της ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 
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 
ελληνομάθειας 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 Γλώσσας (επίπεδο Γ2). Το πιστοποιητικό 
αυτό απαιτείται και για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ και ΤΕ. 
ΠΤΥΧΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
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. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 
4. Ειδικότερα για τον κλάδο ΔΕ01 διευκρινίζεται ότι η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία 
θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους (υπολογίζουμε τρία χρόνια ημερολογιακά) και β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων [καταμετρούμε 900 ένσημα (36 μήνες * 25 ένσημα ανά μήνα=900 ένσημα)]. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας, συμψηφίζεται ίσης 
χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε μοριοδοτείται (παρ. γ’ άρθρο 2 του Ν.3687/2008). 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/)




