
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 ∆Ε ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αγιογράφου Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών ή

Ειδικός Βυζαντινής Αγιογραφίας ή Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών ή αντίστοιχο πτυχίο ή

δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος

ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία ενός (1)
έτους.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπάλληλος Αποθήκης και Συστηµάτων Εφοδιασµού ή

Υπεύθυνος Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Αποθήκης ή Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή

Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής

Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία τουλάχιστον

ενός (1) έτους

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκαρίων και Υπαλλήλων

Βιβλιοπωλείων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ

ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής

Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή

Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    2/2022

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ ∆Ε

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ∆Ε



Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική

εµπειρία  ενός (1) έτους

 ∆Ε ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού φαρµακείου ή βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι

πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος Βοηθού φαρµακείου (ν.3919/2011,
όπως ισχύει) και β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή

µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην

απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωσης.

 ∆Ε
 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών

Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Βοηθών βρεφοκόµων παιδοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής

∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή

Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας

ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών

µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας.

 ∆Ε
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 ∆Ε ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Γραφικών Τεχνών ή Γραφικών Τεχνικών-Ηλεκτρονικής

Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Γραφίστα Εντύπου και Ηλεκτρονικών

Μέσων ή Γραφιστών ή Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών ή

Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών µε κατεύθυνση Φωτολιθογραφία ή Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων ή

Τεχνικός Κινούµενης Εικόνας / Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήµατος ή Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων ή

Εκτυπώσεων ή Τεχνικού Εκτυπωτή ή Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών µε κατεύθυνση Εκτυπώσεων ή αντίστοιχο

πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος

ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.



Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αθλητικής ∆ηµοσιογραφίας ή ∆ηµοσιογραφίας: Συντάκτες

και Ρεπόρτερς ή ∆ηµοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος

τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής

µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία τουλάχιστον

ενός (1) έτους.

 ∆Ε

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και                           
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής ή Ζωοτεχνικής ή Ζωοτεχνίας ή

Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος

τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή

σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.     

ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική

εµπειρία  ενός (1) έτους.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ελαιοχρωµατιστών ή Ελαιοχρωµατιστή ή Τεχνίτη

Ελαιοχρωµατιστή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ

ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής

Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ∆Ε

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ∆Ε



ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και και αντίστοιχη εµπειρία

τουλάχιστον τριών (3) ετών.

∆Ε
ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού ∆οµικών Εργων ή Κτιριακών Εργων ή ∆οµικών

Εργων ή Σχεδιαστή ∆οµικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστών ∆οµικών Έργων ή Σχεδιαστών

Τεχνικών Έργων µε Χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Εργασιών

Οπλισµένου και Άοπλου Σκυροδέµατος ή Τεχνικός ∆οµικών Έργων και Γεωπληροφορικής ή Σχεδιαστής µέσω

Συστηµάτων Η/Υ ή Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος

τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή

σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ζωγραφικής Τέχνης ή Ελεύθερου σχεδίου και Ζωγραφικής

ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή

Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής

Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική

εµπειρία  ενός (1) έτους.

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου  Α΄ή Γ' ή ΣΤ' ειδικότητας, 1ης ή 2ης ή 
3ης κατηγορίας ή άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης οµάδας Α΄ ειδικότητας (Π∆ 108/13) και

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας  ή

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ∆Ε

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ∆Ε



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών µετά την άδεια.

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και πτυχίο

δραµατικής σχολής αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού σχολής τουλάχιστον τριετούς

µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας, ή πτυχίο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή του Εθνικού Θεάτρου,
ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική

εµπειρία δύο (2) ετών.                                                                                    

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως

ασκήσεως επαγγέλµατος  τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη, και 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας επαγγέλµατος ή βεβαίωσης αναγγελίας.

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ηλεκτροτεχνίτη  Α΄, Γ΄, ΣΤ' ειδικότητας  ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη 
Ηλεκτρολόγου Α'  ειδικότητας του π.δ. 108/2013, και  

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ∆Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ∆Ε



ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας επαγγέλµατος ή βεβαίωσης αναγγελίας.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και

Αρχαιολογικών χώρων ή Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος

σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία τουλάχιστον

ενός (1) έτους.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ηχολήπτη ή Μουσικής µε Τεχνολογία ή Μουσική

Τεχνολογία ή Ηχοληψίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών

µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας,

ή Πτυχίο ή δίπλωµα ηχολήπτη* αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού σχολής τουλάχιστον τριετούς

µεταλυκειακής φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ζητούµενο πτυχίο είναι Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, είναι απαραίτητη επιπλέον και η

κατάθεση εκ µέρους των υποψηφίων και του τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ∆Ε

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

 ∆Ε

 ∆Ε



 ∆Ε ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Προπονητή Σκακιού ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή

Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής

Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή

άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή 
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της

ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία ενός (1) έτους

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κεραµικής-Πηλοπλαστικής ή Κεραµικής-Πηλοπλαστικής

Ψηφιδογραφίας -Υαλογραφίας ή Τεχνίτης Κεραµικής - Αγγειοπλαστικής τέχνης ή Κεραµικής-Αγγειοπλαστικής

Αθυρµάτων ή Κεραµική τέχνη ή Κεραµικής-Αγγειοπλαστικής ή Τεχνικός χειροποίητης Κεραµικής ή Τεχνικός

παραγωγής Κεραµικής ή Τεχνικός παραγωγικής κεραµικής ή Τεχνικός Κεραµικών Υλικών ή αντίστοιχο πτυχίο

ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος

ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική

εµπειρία ενός (1) έτους.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ∆Ε



Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Σύγχρονης Επιχειρηµατικής

Γεωργίας ή Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής ή Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Έργων Τοπίου και

Περιβάλλοντος ή Φυτικής Παραγωγής Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή

Τεχνικός Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκοµίας και

Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Τεχνικός Ανθοκοµίας ή Ανθοκοµίας-Κηποτεχνίας ή

Τεχνίτης Ανθοκοµίας - Φυτοτεχνίας ή Θερµοκηπίων ή Τεχνιτών Θερµοκηπίων ή Τεχνικός Θερµοκηπίων ή

Τεχνικός Θερµοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή

Τεχνικών ∆ενδροκοµίας και Κηπευτικής ή ∆ασικής Παραγωγής ή Ειδικός ∆ασικής Προστασίας ή Τεχνικός

∆ασικής Προστασίας ή ∆ενδροκοµίας ή Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Τεχνικός ∆ενδροκοµίας και

Μεταποίησης-Επεξεργασίας Προιόντων Ελιάς-Φιστικιάς ή Αµπελουργίας και Οινοτεχνίας ή Τεχνιτών

Αµπελουργίας-Οινοτεχνίας ή Τεχνικός Αµπελουργίας-Οινοτεχν, αντίστοιχης ειδικότητας.αίδευσης ή

7/Β΄/23.12.2014).

ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των

παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή

Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής

µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 ∆Ε
ΚΛΗΤΗΡΩΝ - Ο∆ΗΓΩΝ Β' 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Άδεια

οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον  Β΄ κατηγορίας.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή

Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιµάγειρας (chef) ή αντίστοιχο πτυχίο ή

δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος

ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και σχετική εµπειρία τουλάχιστον τριών

(3) ετών. 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ ∆Ε

ΚΗΠΟΥΡΩΝ ∆Ε



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τµήµατος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών

υποχρεούνται να προσκοµίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ' Γυµνασίου.

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως

ασκήσεως επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, και 

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και . και αντίστοιχη εµπειρία

τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας επαγγέλµατος ή βεβαίωσης αναγγελίας.

 ∆Ε ΜΟΥΣΙΚΗΣ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, και 
β) Βεβαίωση ειδίκευσης οποιουδήποτε µουσικού οργάνου ή ανώτερων θεωρητικών µουσικών σπουδών

εκδιδόµενη απο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης

οποιουδήποτε µουσικού οργάνου ή ανώτερων θεωρητικών µουσικών σπουδών από µη πανεπιστηµιακό

µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ  
ΒΙΟΛΙ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, και 
β) Βεβαίωση ειδίκευσης Βιολιού εκδιδόµενη απο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή Πτυχίο

ή δίπλωµα ειδίκευσης Βιολιού από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αναγνωρισµένο από το κράτος.

 ∆Ε
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

ΚΙΘΑΡΑ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, και 
β) Βεβαίωση ειδίκευσης Κιθάρας εκδιδόµενη απο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή

Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης Κιθάρας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αναγνωρισµένο από το κράτος.

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 ∆Ε



 ∆Ε
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

ΠΙΑΝΟ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, και β) Βεβαίωση

ειδίκευσης Πιάνου εκδιδόµενη απο το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή Πτυχίο ή δίπλωµα

ειδίκευσης Πιάνου από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από

το κράτος.

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και β) Άδεια ναυαγοσώστη

Λιµενικής Αρχής ή Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αγνωρισµένης ναυαγοσωστικής σχολής

από οικεία Λιµενική Αρχή.                                                                                                                                                     

*ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 60 ετών ( παρ. 15 του άρ. 5 του π.δ.
71/2020 (Α΄166).  

α) Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή

ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόµων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ή

Βοηθός Τραυµατολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ψυχικές

Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός

Νοσηλευτικής Τραυµατολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών

παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόµων µε Ειδικές

παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος

τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού

Εκπαιδευτηρίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου

ή  Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ (Ν.1346/1983 ή Ν.3475/2006) ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή ότι

πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος βοηθού νοσηλευτή

 ∆Ε ΞΕΝΑΓΩΝ

α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητητας και β) Άδεια άσκησης

επαγγέλµατος Ξεναγού ή βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος

του ξεναγού και αντίστοιχο δελτίο ταυτότητας (που έχουν εκδοθεί από το αρµόδιο Υπουργείο ή από αρµόδιους

φορείς, σε ισχύ).

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C ή ∆΄ ή D  (π.δ. 51/2012) κατηγορίας, και                                                                                                
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή  µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας                                                                                                                                                         
ή

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ∆Ε

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ∆Ε



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος 
Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969, 
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, και                                                                                                                               
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C ή ∆΄ ή D κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά

η προσκόµιση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ.
74/2008)C68:D72

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την

Υπηρεσία Υποδοµών και Μεταφορών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του

ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την

Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή

υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι

καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της

∆/νσης  Μεταφορών  και Επικοινωνιών στην οποία, πρέπει να αναφέρονται: 
• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η

ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω

ενσωµάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την Πρόσκληση

άδεια οδήγησης.

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C  κατηγορίας  (π.δ. 51/2012)  και 
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή  µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ή

Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Γ' ή ∆' 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (συνέχεια)

Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Γ' ή ∆' 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 ∆Ε

 ∆Ε



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος 
Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969, 
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,  και                                                                                                                                                                           
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση

του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008)

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την

Υπηρεσία Υποδοµών και Μεταφορών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του

ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την

Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή

υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι

καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της

∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  στην οποία, πρέπει να αναφέρονται: 
• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η

ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω

ενσωµάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την Πρόσκληση

άδεια οδήγησης.

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ'+Ε' ή CE  ή ∆΄+Ε΄ ή DE  (π.δ. 51/2012) κατηγορίας, και                                                                                                
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή  µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας                                                                                                                                                                                                                                     
ή

 ∆Ε

 ∆Ε
Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 

Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Γ' 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(συνέχεια)

Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Γ' 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος 
Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969, 
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,  και                                                                                                                                                                           
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ'+Ε' ή CE ή ∆΄+Ε΄ ή DE κατηγορίας απαιτείται

υποχρεωτικά η προσκόµιση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ.
74/2008)

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την

Υπηρεσία Υποδοµών και Μεταφορών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του

ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την

Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή

υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι

καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της

∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  στην οποία, πρέπει να αναφέρονται: 
• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η

ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω

ενσωµάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την Πρόσκληση

άδεια οδήγησης.

α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  ∆΄+Ε΄ ή DE  (π.δ. 51/2012) κατηγορίας, και                                                                                                
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας ή  µεταδευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας                                                                                                                  
ή

 ∆Ε

∆Ε

Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή Ο∆ΗΓΟΣ 
ΜΕ Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ∆ + 
Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (συνέχεια)

Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή Ο∆ΗΓΟΣ 
ΜΕ Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ∆ + 

Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος 
Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969, 
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, και                                                                                                                                                                            
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ∆΄+Ε΄ ή DE κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η

προσκόµιση του πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008)

Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
απαιτείται :
είτε η κατοχή ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την

Υπηρεσία Υποδοµών και Μεταφορών της Π.Ε. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του

ενδιαφεροµένου.
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την

Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωµάτωση µίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή

υποκατηγοριών κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι

καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρµόδιας υπηρεσίας της

∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  στην οποία, πρέπει να αναφέρονται: 
• Το ονοµατεπώνυµο και το όνοµα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση

• Ο αριθµός της άδειας οδήγησης, την οποία κατέχει, καθώς και η ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η

ισχύς του (έναρξη –λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω

ενσωµάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν οπωσδήποτε την απαιτούµενη από την Πρόσκληση

άδεια οδήγησης.

Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ∆+Ε 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 ∆Ε

Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ Α∆ΕΙΑ 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ ∆+Ε 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(συνέχεια)
 ∆Ε



Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισµάτων ή Εργασιών

Οπλισµένου και Αόπλου Σκυροδέµατος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής ή Τεχνίτης Οικοδοµικών Εργασιών (Κτίστης

πλινθοδοµών - γύψου - επιχρίσµατος - µονώσεων - σκυροδέµατος) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος

ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών.

 ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Πληροφορικής ή β)
Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα

Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων του Ηλεκτρονικού Τοµέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου

Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τµήµατος Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελµατικής

Σχολής ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής

ή αλλοδαπής.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μεταλλικών Κατασκευών ή Συγκολλήσεων και

Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών - Υαλοπινάκων και Κουφωµάτων ή Τεχνίτης

Επιµεταλλώσεων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Μεταλλουργίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού

Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού

επαγγελµατικού λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος

σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ - 
ΑΛΟΥΜΙΝΑ∆ΩΝ

 ∆Ε

 ∆Ε



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών.

 ∆Ε ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΒΟΥΝΟΥ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Συνοδός Βουνού ή Επιµελητής Ξεναγός Εθνικών ∆ρυµών

και Χώρων Αναψυχής ή Στέλεχος Τουρισµού Υπαίθριων ∆ραστηριοτήτων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή

απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή

Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής

Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Πρακτικού Μηχανικού ή Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων

Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή άδεια Εργοδηγού ή Αρχιτεχνίτη Μηχανικού 1ης ή 2ης ή

3ης ειδικότητας του π.δ. 115/2012 ή βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ.
115/2012 όπως ισχύει και

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 
ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ

 ∆Ε



 ∆Ε
 ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΗΣ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης ή

Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρηµάτων ή Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης ή Τεχνίτης

Συντήρησης ΄Εργων τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού ή Τεχνικός Συντήρησης ΄Εργων Ζωγραφικής ή

Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού υλικού ή Συντηρητές έργων τέχνης και Αρχαιοτήτων ή

Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των

παρακάτω σχολικών µονάδων: Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Επαγγελµατικού Λυκείου

(ΕΠΑ.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Επαγγελµατικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής (ΤΕΣ) ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του

Ν.1346/1983(ΦΕΚ 46 Α΄) ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

 ∆Ε
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

Η/Υ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Σχεδιαστών Τεχνικών Εργων µε χρήση Η/Υ ή Σχεδιάσεως

έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων ή Σχεδιαστή µέσω Συστηµάτων Η/Υ ή Σχεδιαστή

Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού και Μηχανολογικού Σχεδιασµού ή Τεχνικός Τοπογραφικών Εφαρµογών ή

Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) ή Σχεδιαστής ∆οµικών ΄Εργων και Γεωπληροφορικής

ή Σχεδιαστής ∆οµικών ΄Εργων ή Σχεδιαστών τεχνικών εφαρµογών µε χρήση Η/Υ ή Τεχνικός ∆οµικών Έργων

και Γεωπληροφορικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών

µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας. 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός ∆ικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός

Αυτοµατισµού ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων, ∆ικτύων και

Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικός Συσκευών- Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικός

Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστηµάτων ή

Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή

Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρµογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού ή Ηλεκτρονικών

Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµού Τεχνικών Η/Υ ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τεχνικών Η/Υ) ή

Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης ή Τεχνικός

Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιοµηχανικών Εφαρµογών ή Τεχνικός

Συναρµολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και

Υπολογιστικών ή
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 ∆Ε



Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών ∆ιατάξεων ή Τεχνικός

Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικός

Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστηµάτων,
Εγκαταστάσεων ή Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων

ή Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Επικοινωνιών ή Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και

Υπολογιστικών Μονάδων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών

µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας. 

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ξυλουργών - Επιπλοποιών ή Ξυλουργός ή Τεχνίτης 
Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιών ή Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής ή Ξυλογλύπτης ή

Ξυλογλυπτικής- ∆ιακοσµητικής επίπλου ή Επιπλοποιίας ή Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής ή Ξυλουργικών

Εργασιών Οικοδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών

µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή

Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.
1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης

ειδικότητας

ή

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και σχετική εµπειρία τουλάχιστον τριών

(3) ετών.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επικαλύψεων και Μαρµάρινων Εργασιών ή

Μαρµαροτεχνίας ή Τεχνίτης Μωσαικών και Πλακοστρώσεων ή Τεχνίτης Μωσαικών - Πλακοστρώσεων ή

Τεχνίτης Λιθοξόος - Μαρµαράς και Λιθοχαράκτης ή Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρου ή αντίστοιχο

πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου

ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή

Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος

ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή

ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

 ∆Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 ∆Ε

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ∆Ε



Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και σχετική εµπειρία τουλάχιστον τριών

(3) ετών.

 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού  Τεχνίτη Υδραυλικού
 
ή  βεβαίωση αναγελίας (Τεχνίτη Υδραυλικού) 

(π.δ. 112/2012)
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος 
Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής 
Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969, 
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

 ∆Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικός ∆ιαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων ή Ειδικός

Τουριστικού Πρακτορείου ή Στέλεχος Τουρισµού Υπαιθρίων ∆ραστηριοτήτων ή Υπάλληλος Τουριστικού

Γραφείου ή Τουριστικός Συνοδός ή Υπάλληλος Τουριστικού Τοµέα ή Επιµελητής - Ξεναγός Εθνικών ∆ρυµών

και χώρων Αναψυχής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων

: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή

Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής

µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.



 ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τεχνίτη Υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης και ειδικότητας 1ης
ή άδεια άσκησης

επαγγέλµατος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (π.δ. 112/2012)
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

ή 
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φωτογραφίας ή Τεχνικού Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή

Τεχνίτη Εργαστηρίου Φωτογραφίας ή Τέχνης Φωτογραφίας ή Τεχνικού Λήψης Φωτογραφίας ή Φωτογραφίας

πολυφωτογραφικών εφαρµογών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω

σχολικών µονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής

Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος

σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική

εµπειρία ενός (1) έτους.

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητητας και πτυχίο

σχολής χορού αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Πολιτισµού τουλάχιστον τριετούς µεταλυκειακής φοίτησης

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

ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική

εµπειρία δύο (2) ετών.

ΧΟΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΩΝ ∆Ε

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ∆Ε



α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τουλάχιστον Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή τουλάχιστον Αρχιτεχνίτη

Ψυκτικού ( π.δ. 1/2013),  και 
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ή 

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος

Γυµνασίου Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ Β.∆. 3/1952, Ν.∆. 212/1969,
Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον

τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας.

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ∆Ε


