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ΚΛΑΔΟΙ ΕΕΠ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 

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

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

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

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
με πτυχίο Νοσηλευτικής 

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

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
με πτυχίο Επισκεπτών/τριών 
Υγείας  

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκέπτη / τριας Υγείας  (ΤΕ) ή  
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματοςκαι β) Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου 
Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ) η οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση εγγραφής στον  Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη 
φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επομένου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/ΓΠ 100714/12-12-2014(ΦΕΚ 3477 Β΄) 

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

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

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

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

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού 
Λειτουργού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού ή 
Κοινωνικής εργασίας και Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή 
Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων 
Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρα 78 & 110 του ν. 4488/2017 
(Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 
επόμενου έτους από την έκδοσή της 
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