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Βαθμός Προτεραιότητας
    
   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αρ. ΣΟΧ 9/2020

για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

 διάρκειας έως δύο -2- μήνες για την υλοποίηση του προγράμματος  Δημιουργικής  

Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 § 1 του Ν. 3584/07 ( ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Την υπ’ αρ. 231/23-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΨ5ΩΡ5-Η96) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, που αφορά στην πρόσληψη τριάντα εννέα -39- 

εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων 

ειδικότητας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο -2- μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος 

Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 

2020.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο 

-2- μήνες, τριάντα εννέα -39- εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και 

δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για την υλοποίηση του 

προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών  του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 

καλοκαίρι του 2020 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει 

στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων, με τα 

αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων

901

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη     ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 3

902

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη     ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 7

903

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη       ΠΕ/ΤΕ  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 6

904

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη      ΠΕ/ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 6

905

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη   ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 6

906

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη    ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 6

907

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη   ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 1

908

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη    ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 2

909

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη
 

   ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
   ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 2

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων

910

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη     ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 1

911

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη      ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 1

912

Δήμος Θεσσαλονίκης
 (Πρόγραμμα 
Δημιουργικής 

Απασχόλησης Δ/νσης 
Εκπαίδευσης & 
Αθλητισμού)

Θεσσαλονίκη     ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ
     ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Από 06-07-2020 
έως 21-08-2020 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

901

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών 

της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών 

της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 

στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της  

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 

και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

902

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με εξομοίωση Πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με εξομοίωση Πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με εξομοίωση Πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με εξομοίωση Πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

903

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

904

Α) Για την ειδικότητα ΠΕ Μουσικών Σπουδών:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ 

ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β)Για την ειδικότητα ΤΕ Μουσικών Σπουδών: 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του 

Ν.2158/1993 (αφορά αποφοίτους μουσικών λυκείων) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του 

Ν.2158/1993 (αφορά αποφοίτους μουσικών λυκείων) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του 

Ν.2158/1993 (αφορά αποφοίτους μουσικών λυκείων) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του 

Ν.2158/1993 (αφορά αποφοίτους μουσικών λυκείων) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της 

αλλοδαπής.

905

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση 

Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση 

Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση 

Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή 

το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

906

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας.

907

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού 

Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού 

Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού 

Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ



11

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

908

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση  

Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση  

Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση  

Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού 

Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση  

Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ



12

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

909

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  πιστοποιητικό κύριας ειδικότητας σχετικής με την Ειδική 

Αγωγή  ή 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με την Ειδική Αγωγή  ή

γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και βεβαίωση παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου τουλάχιστον 400 

ωρών στην Ειδική Αγωγή.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  πιστοποιητικό κύριας ειδικότητας σχετικής με την Ειδική 

Αγωγή   ή 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με την Ειδική Αγωγή  ή

γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και βεβαίωση παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου τουλάχιστον 400 

ωρών στην Ειδική Αγωγή.

2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ



13

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

1) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  πιστοποιητικό κύριας ειδικότητας σχετικής με την Ειδική 

Αγωγή   ή 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με την Ειδική Αγωγή  ή

γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και βεβαίωση παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου τουλάχιστον 400 

ωρών στην Ειδική Αγωγή.

2) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας και  πιστοποιητικό κύριας ειδικότητας σχετικής με την Ειδική 

Αγωγή ή 

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με την Ειδική Αγωγή ή

γ) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας και βεβαίωση παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου τουλάχιστον 400 

ωρών στην Ειδική Αγωγή.

910

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 

στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

ειδικότητας.

4) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 

στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

3) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 

στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

3) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση 

στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

911

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Α) Για την ειδικότητα ΠΕ Νοσηλευτών:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος  

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

Νοσηλευτή/τριας.

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι ο τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

5) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος  

Νοσηλευτή/τριας.

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι ο τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος  

Νοσηλευτή/τριας.

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι ο τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

4) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος  

Νοσηλευτή/τριας.

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην  Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι ο τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

Β) Για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτών:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ).

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

5) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης 

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών 

επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ).

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

4) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, συναφής ως προς το γνωστικό αντικείμενο της 

ειδικότητας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ).

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

4) Πιστοποίηση συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο (2) ετήσια σεμινάρια, σχετικά με το 

αντικείμενο της ειδικότητας, άνω των 410 ωρών το καθένα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα.)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 

ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (ΤΕ).

3) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε 

ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) 

του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος 

(ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 4, παρ. 5 του ν.3252/2004.

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ
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912

Πτυχίο-δίπλωμα ΙΕΚ ή πτυχίο-δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ ή πτυχίο-δίπλωμα ΕΠΑΛ 

ή πτυχίο-δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ κύκλου σπουδών ή 

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού  Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών 

Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή 

Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας 

ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες. 

Επισήμανση: Για τους κατόχους πτυχίου-διπλώματος ΙΕΚ ή πτυχίου-διπλώματος «Τάξης 

Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία 

από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

3. Γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) 

πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του 

άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς 

αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και 

ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται 

με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει). 

Ο υποψήφιος χωρίς ελληνική ιθαγένεια, πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική 

γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, με 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ Επίπεδο ή Β2 Επίπεδο (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που 

χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. 

Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, 

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και 

αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της 

ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης οι Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς 

αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και 

ομογενείς εξ Αιγύπτου,

Η επαρκής για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας γνώση της 

Ελληνικής αποδεικνύεται επίσης με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής 
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Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, 

Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση 

του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, 

με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και 

άνωμονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

    2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός 

τέκνων
1 2 3

μονάδες 30 60 110

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

1) ΑΝΕΡΓΙΑ

Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), 

η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος 

πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. 

Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Γίνονται επίσης 

δεκτά πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει η εγγραφή στους καταλόγους προσφερομένων 

προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή στο 

Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή στο 

Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 

Για την απόδειξη ανεργίας υποψηφίου που έχει ενταχθεί σε προγράμματα του ΟΑΕΔ:

Α) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης του ΟΑΕΔ:

α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) :

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα 

μητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης,

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της 

συμμετοχής του στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα κατάρτισης 

του υποψηφίου σε πρόγραμμα αναγράφεται σε Βεβαίωση ανεργίας που έχει εκδοθεί 

από τον ΟΑΕΔ, δεν απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ.

ΑΔΑ: ΩΝΟΒΩΡ5-60Τ



20

β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) :

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα 

μητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης και

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της 

συμμετοχής του στο πρόγραμμα καθώς και ο αριθμός μητρώου της επιταγής 

κατάρτισής του (voucher). 

Β) Προκειμένου για άνεργο υποψήφιο που συμμετέχει  σε πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης του ΟΑΕΔ (δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του 

προγράμματος):

α) Για προγράμματα για τα οποία δεν εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) :

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα 

μητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης,

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα παρακολούθησης 

του προγράμματος. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα παρακολούθησης του 

προγράμματος αναγράφεται σε Βεβαίωση ανεργίας που έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ, 

δεν απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης του ΚΕΚ. 

β) Για προγράμματα για τα οποία εκδίδεται επιταγή κατάρτισης (voucher) :

i) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του στα 

μητρώα ανέργων πριν την έναρξη της κατάρτισης και

ii) Βεβαίωση του ΚΕΚ στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα παρακολούθησης 

του προγράμματος καθώς και ο αριθμός μητρώου της επιταγής κατάρτισής του 

(voucher).

2) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 

που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού 

Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)] ή αρμόδιας αλλοδαπής 

αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των 

ανήλικων τέκνων του υποψηφίου.

Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, στο χώρο 

ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

(www.thessaloniki.gr) μέσω της διαδρομής: Θέλω από το Δήμο→ Θέλω να ενημερωθώ→Νέα→ 

Προκηρύξεις Προσωπικού, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».  Μέσω της ίδιας διαδρομής 

οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν και το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην εν 

λόγω ανακοίνωση.

http://www.thessaloniki.gr/
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Υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την 

υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 

326). Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 

φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 

των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

2313317139,  2313317128, 2313317666,  2313317137. Για ενημέρωση αναφορικά με τον 

αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

2313317771 και 2313317773.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 02/06/2020 έως και 

10/06/2020.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των 

ενδιαφερομένων στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησής τους. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή 

στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Δ/νση 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 

326).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας έως δύο (2) μήνες, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός 

δώδεκα -12- μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του 

Ν.2190/1994. 

Εσωτερική Διανομή:                                            

-Διεύθυνση Διαχείρισης  Ανθρ. Πόρων                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

(Τμ. Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού)   

                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
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