
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. 10315//01/2022 
Τροποποίηση της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 που 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως (Α.Σ.Ε.Π. 24).

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν. 4589/2019 

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερε-

άς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

την υπό στοιχεία 2ΕΑ/2022 Προκήρυξη που δημο-
σιεύθηκε στο Α.Σ.Ε.Π. 24 και αφορά στην διαδικασία 

κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων 

μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, 

ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση ως εξής:

1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ), σελίδα 1458 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., αντικαθίσταται η στήλη ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟ-

ΝΤΑ του ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 405, για τον κωδικό θέσης 106 του κλάδου ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ από το εσφαλμένο:

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

106

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΩΝ-

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

207

Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας ΑΕΙ 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας.

 ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθε-
ραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότη-
τα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

405

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Εργοθεραπευτή ή 
Bεβαίωση ότι πληροί 

όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για 

την 
άσκηση του 

επαγγέλματος του 
Εργοθεραπευτή

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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στο ορθό:

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ ΤΙΤΛΟΙ

ΚΩΔ. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

106

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑ-

ΠΕΥΤΩΝ-

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

207

Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας ΑΕΙ 
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας.

 ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθε-
ραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότη-
τα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

405

α) Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

Εργοθεραπευτή ή 
Bεβαίωση ότι πλη-

ροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για 
την άσκηση του 

επαγγέλματος του 
Εργοθεραπευτή και 

β) Ταυτότητα μέλους 
του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Εργοθε-
ραπευτών (Π.Σ.Ε.), 
η οποία να είναι σε 
ισχύ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου του 

επόμενου έτους από 
την έκδοσή της, σύμ-
φωνα με τα οριζόμε-
να στο άρθρο 75 του 
ν. 4461/2017 (Α΄ 38) 
ή Βεβαίωση εγγρα-
φής στον Π.Σ.Ε. για 
όσους εγγράφονται 
για πρώτη φορά, η 
οποία ισχύει μέχρι 
το τέλος του έτους 

που εκδόθηκε ή 
Βεβαίωση ανανέω-
σης εγγραφής στον 
Π.Σ.Ε. του τρέχοντος 

έτους. 

2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ, στη σελ. 1473, του ανωτέρω 
Φ.Ε.Κ., στο τέλος της παρ. 10) Άδειες και Βεβαιώσεις, προστίθεται η κατωτέρω περίπτωση: 

«Για τον κλάδο ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ:
Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το 

τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του 
ν. 4461/2017 (Α΄ 38) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει 
μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Ε. του τρέχοντος έτους.».

Η τροποποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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