
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΑΠΟΘΖΚΑΡΗΧΝ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ/

ΒΟΖΘΧΝ ΜΑΓΔΗΡΧΝ/

ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ/

ΔΠΗΣΑΣΧΝ/

ΜΔΣΑΦΟΡΔΧΝ ΑΘΔΝΧΝ/

ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΧΝ/

ΣΡΑΤΜΑΣΗΟΦΟΡΔΧΝ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΦΤΛΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

ΒΟΖΘΟΗ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΧΝ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ/

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ 

ΔΡΓΑΗΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΑΦΑΛΣΡΟΣΧΔΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ  ΔΛΑΗΟΥΡΧΜΑΣΗΣΧΝ/ 

ΒΟΖΘΧΝ ΓΤΦΟΑΝΗΓΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΣΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΚΑΛΟΤΠΑΣΕΖΓΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΜΠΔΣΑΣΕΖΓΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΟΒΑΣΕΖΓΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΣΔΥΝΗΣΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ/

ΒΟΖΘΧΝ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΧΝ/

ΔΡΓΑΣΔ ΤΛΟΣΟΜΟΗΑ/

ΔΡΓΑΣΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ/

ΠΛΤΝΣΧΝ

ΤΔ 

Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον Τποσπεωηικήρ Δκπαίδεςζηρ 

(Απολςηήπιορ ηίηλορ Σπιηαξίος Γςμναζίος ή για όζοςρ έσοςν 

αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο Γημοηικού σολείος), ή 

ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ καηώηεπηρ Σεσνικήρ σολήρ ηος 

ν.δ.580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίων Διδικήρ 

Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος άπθπος 1 ηος Ν. 

2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ.

Απολςηήπιοι ηίηλοι Γ' Γςμναζίος ηων ζσολικών πεπιόδων 1976-1977 έωρ 

και 1979-1980 γίνονηαι δεκηοί.

ΤΔ 
Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά πποζόνηα (άπθπο 5 παπ. 2 ηος 

ν.2527/1997



ΤΔ 
Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά πποζόνηα (άπθπο 5 παπ. 2 ηος 

ν.2527/1997



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΠΕ/ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ

α) Πηστίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Δργαζίας ή Κοινωνικής Γιοίκηζης με 

καηεύθσνζη Κοινωνικής Δργαζίας ή Κοινωνικής Γιοίκηζης και  Πολιηικής 

Δπιζηήμης -  Κοινωνικής Γιοίκηζης με καηεύθσνζη  Κοινωνικής Δργαζίας ΑΔΙ ή 

ηο ομώνσμο πηστίο ή δίπλωμα Δλληνικού Ανοικηού Πανεπιζηημίοσ  (Δ.Α.Π) ΑΔΙ 

ή Προγραμμάηων Σποσδών Δπιλογής (Π.Σ.Δ) ΑΔΙ  ηης ημεδαπής ή ιζόηιμος 

ηίηλος ζτολών ηης ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανηίζηοιτης ειδικόηηηας ή Πηστίο ή 

δίπλωμα ημήμαηος  Κοινωνικής Δργαζίας ΤΔΙ  ή ηο ομώνσμο πηστίο ή δίπλωμα 

Προγραμμάηων Σποσδών Δπιλογής (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ  ή ανηίζηοιτο καηά ειδικόηηηα  

πηστίο ή δίπλωμα ΤΔΙ ή Προγραμμάηων  Σποσδών Δπιλογής (Π.Σ.Δ.) ΤΔΙ ηης 

ημεδαπής ή ιζόηιμος ηίηλος ζτολών ηης ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανηίζηοιτης 

ειδικόηηηας ή ηο ομώνσμο ή ανηίζηοιτο καηά ειδικόηηηα πηστίο ΚΑΤΔΔ ή ιζόηιμος 

ηίηλος ηης ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανηίζηοιτης ειδικόηηηας, και β) Άδεια 

άζκηζης επαγγέλμαηος Κοινωνικού Λειηοσργού ή Κοινωνικής Δργαζίας ή 

Βεβαίωζη όηι πληροί όλες ηις νόμιμες προσποθέζεις για ηην άζκηζη ηοσ 

επαγγέλμαηος Κοινωνικού Λειηοσργού.



ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΠΔ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ή Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν

πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο

ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο

Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ειίδα 1 απφ 16



Πηπρίν ή δίπισκα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο:α) Γαζθάινπ είηε β) Παηδαγσγνχ Γεκνηηθήο

Δθπαίδεπζεο είηε γ) Νεπηαγσγνχ είηε δ) Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή Φηινζνθίαο

Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Δπηζηεκψλ Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο

ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο  ΑΔΗ ή

Πηπρίν ή δίπισκα Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ή Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή

Ζιηθία ή Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ή Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ

Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή

Παηδαγσγηθνχ Νεπηαγσγψλ ή Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ

ή Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ  ή

Πηπρίν ή δίπισκα Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Κνηλσληθήο

Αλζξσπνινγίαο ή Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Ηζηνξίαο θαη

Δζλνινγίαο  ή Ηζηνξίαο ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Λανγξαθίαο  ή Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ   ΑΔΗ ή

Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή

Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη  Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε: Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ΑΔΗ ή

Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ή

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Φηινινγίαο ή Διιεληθήο Φηινινγίαο ή Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή

Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη

Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή

Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ ή Φηινζνθίαο ή Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ

πνπδψλ ΑΔΗ  ή 

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Θενινγίαο ή Κνηλσληθήο Θενινγίαο ή Πνηκαληηθήο ή Πνηκαληηθήο θαη

Κνηλσληθήο Θενινγίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π)

ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή

ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ειίδα 2 απφ 16



ΠΔ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ

Πηπρίν ή δίπισκα Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο κε εηδίθεπζε ή θαηεχζπλζε ζηελ

Αξραηνινγία ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο κε θαηεχζπλζε Αξραηνινγία θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο ή

Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο- Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο,

Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ κε θαηεχζπλζε Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο

Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Λανγξαθίαο κε θαηεχζπλζε Αξραηνινγίαο ή

Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Αξραηνινγίαο - Αξραηνκεηξίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ)

ΑΔΗ  ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ  ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Αξρεηνλνκίαο,

Βηβιηνζεθνλνκίαο & Μνπζεηνινγίαο κε θαηεχζπλζε Αξρεηνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν

πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο

(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο 

ή Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν

ζπνπδψλ Βηβιηνζεθνλνκίαο, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο

ή Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη Πηπρίν ή δίπισκα

ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθφξεζεο ΣΔΗ ή ην νκψλπκν

πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθφηεηα

πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο

ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθφηεηα πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζφηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο

και β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη

(iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ

ΠΔ ΒΙΟΛΟΓΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη

Γελεηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ

ειίδα 3 απφ 16



ΠΔ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΓΔΧΛΟΓΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσινγίαο ή Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ)

ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο

ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ

Πξνυπνζέζεσλ ΄Δλαξμεο ΄Αζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσιφγνπ ή Βεβαίσζε

΄Αζθεζεο Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο  Γεσιφγνπ.

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γεσπφλνπ Σκήκαηνο : Γεσπνλίαο ή Φπηηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο Φπηηθήο

Παξαγσγήο ή Εσηθήο Παξαγσγήο ή Δπηζηήκεο Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Τδαηνθαιιηεξγεηψλ ή

Γεσπνλίαο Φπηηθήο θαη Εσηθήο Παξαγσγήο ή Γεσπνληθήο Βηνηερλνινγίαο (πξψελ Γεσξγηθήο Βηνινγίαο

θαη Βηνηερλνινγίαο) ή Βηνηερλνινγίαο ή Γεσξγηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή Αγξνηηθήο

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (πξψελ Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο) ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ

(πξψελ Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ) ή Γεσξγηθψλ Βηνκεραληψλ ή Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη

Γεσξγηθήο Μεραληθήο (πξψελ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο) ή Δγγείσλ Βειηηψζεσλ

θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο ή Γεσπνλίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο ή Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο ή Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο ή Γεσπνλίαο Εστθήο Παξαγσγήο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ή

Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν

θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν 

ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο

(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β)

Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ ΄Δλαξμεο ΄Αζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο

εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ ή Βεβαίσζε ΄Αζθεζεο Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γεσπφλνπ.

ΠΔ ΓΔΧΠΟΝΧΝ

ειίδα 4 απφ 16



ΠΔ ΓΑΚΑΛΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο:α) Γαζθάινπ είηε β) Παηδαγσγνχ Γεκνηηθήο

Δθπαίδεπζεο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή Δπηζηεκψλ

Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο κε εηδίθεπζε ζηελ Παηδαγσγηθή ή

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεπζχλζεηο :α) πλερνχο Δθπαίδεπζεο είηε β)

Δθπαίδεπζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ή Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν

πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ

Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΓΑΚΑΛΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ

Πηπρίν ή δίπισκα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο: α) Γαζθάινπ είηε β) Παηδαγσγνχ Γεκνηηθήο

Δθπαίδεπζεο ή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε θαηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Αηφκσλ κε

Δηδηθέο Αλάγθεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΠΔ ΓΑΟΛΟΓΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γαζνινγίαο ή Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή

Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ ΄Δλαξμεο

΄Αζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ ή Βεβαίσζε ΄Αζθεζεο Γεσηερληθνχ

Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Γαζνιφγνπ.

ΠΔ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γηαηηνινγίαο ή Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ)

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) 

Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Γηαηηνιφγνπ-

Γηαηξνθνιφγνπ.

ΠΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ή

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ θαη

Σξνθίκσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο

Αζιεηηζκνχ ή Οηθνλνκηθήο θαη Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κε θαηεχζπλζε

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i)

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

ειίδα 5 απφ 16



ΠΔ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ/  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο,

και β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη

(iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ

ΠΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ

Πηπρίν ή δίπισκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ή Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ή Γεκνζηνγξαθίαο

θαη ΜΜΔ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΠΔ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ 

ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή

Μεραλνιφγνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή

Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνπ θαη Μεραληθνχ

Ζ/Τ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή

δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο

(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β)

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΠΔ ΘΔΑΣΡΟΛΟΓΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ ή Θεάηξνπ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο

ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ  ΙΑΣΡΟΙ-ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΙ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, β) Αδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή

Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, γ)

Αδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παηδηάηξνπ, δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ηαηξηθνχ

πιιφγνπ θαη ε) Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απνδεηθλπφκελε κε

βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ φηη δελ 

απαηηείηαη.

ειίδα 6 απφ 16



ΠΔ  ΙΣΟΡΙΑ - ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ

Πηπρίν ή δίπισκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο- Κνηλσληθήο

Αλζξσπνινγίαο κε θαηεπζχλζεηο: α) Ηζηνξίαο ή β) Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη

Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ Ηζηνξία ή Ηζηνξίαο ή

Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Λανγξαθίαο κε θαηεπζχλζεηο : α) Ηζηνξίαο ή β) Αξραηνινγίαο ή Μεζνγεηαθψλ

πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Αξραηνινγίαο - Αξραηνκεηξίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο κε

θαηεχζπλζε ζηελ Ηζηνξία ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΚΑΛΧΝ ΣΔΥΝΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Καιψλ Σερλψλ ή Δηθαζηηθψλ Σερλψλ ή Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ή

Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο κε θαηεχζπλζε Δηθαζηηθψλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ)

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο

Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο - Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε

θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Δηζαγσγηθή

Καηεχζπλζε: Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο

Δξγαζίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε: Κνηλσληθήο

Γηνίθεζεο κε Καηεχζπλζε Πξνρσξεκέλνπ Δμακήλνπ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ΑΔΗ ή νκψλπκν πηπρίν ή

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ)

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β)

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ή Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί

φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.

ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Κνηλσληνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο κε

θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο -

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο - Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ειίδα 7 απφ 16



ΠΔ ΚΣΗΝΙΑΣΡΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Κηεληαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηασηόζημο καηά

περιετόμενο ειδικόηηηας πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Βεβαίσζε πλδξνκήο Ννκίκσλ Πξνυπνζέζεσλ ΄Δλαξμεο

΄Αζθεζεο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Κηεληάηξνπ ή Βεβαίσζε ΄Αζθεζεο Γεσηερληθνχ

Δπαγγέικαηνο εηδηθφηεηαο Κηελίαηξνπ.

ΠΔ ΛΑΟΓΡΑΦΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Λανγξαθίαο ή Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ

ή Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Ηζηνξίαο - Αξραηνινγίαο -

Λανγξαθίαο ή Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ή β)

Πηπρίν ή δίπισκα Ηζηνξίαο ή Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ή Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ή Κνηλσληθήο

Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε εηδίθεπζε

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ή Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Αξραηινγίαο-Αξραηνκεηξίαο ή

Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη επηπιένλ

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ζηε Λανγξαθία.

ΠΔ  ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Λνγνζεξαπείαο ή Λνγνπεδηθήο ή Λνγνπαζνινγίαο (SPEECH AND LANGUAGE

PATHOLOGIST) ή Θεξαπείαο Λφγνπ ή Αγσγήο Λφγνπ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο

ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

ή Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο

θαη Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηελ Λνγνζεξαπεία 

και β) Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο

Λνγνζεξαπεπηή. 

ειίδα 8 απφ 16



ΠΔ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Μαζεκαηηθψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε

θαηεχζπλζε Μαζεκαηηθνχ Δθαξκνγψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ή Μαζεκαηηθψλ θαη

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ κε θαηεπζχλζεηο: α) Μαζεκαηηθψλ ή β) Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ή 

Μαζεκαηηθψλ κε θαηεχζπλζε Μαζεκαηηθψλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΜΔΣΑΦΡΑΣΧΝ - ΓΙΔΡΜΗΝΔΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα ζηελ Μεηάθξαζε θαη Γηεξκελεία ή ζηε Μεηάθξαζε ή ζηε Γηεξκελεία ή κε εηδίθεπζε

Μεηάθξαζεο ή κε εηδίθεπζε Γηεξκελείαο ζηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή θαη

Γεξκαληθή γιψζζα ή ζηελ Γαιιηθή θαη Γεξκαληθή γιψζζα ή Αγγιηθήο γιψζζαο ή Γαιιηθήο γιψζζαο ή

Γεξκαληθήο γιψζζαο ή Ηηαιηθήο ή Ηζπαληθήο Γιψζζαο ή Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ε

Γηδαθηηθή ηεο σο μέλεο ή ηκήκαηνο Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή ηκήκαηνο Γαιιηθήο Γιψζζαο

θαη Φηινινγίαο ή ηκήκαηνο Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή

Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο κε εηδηθεχζεηο α) Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή β)

Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΠΔ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Η/Τ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ

Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ ή Μεραληθνχ

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ή Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή

Ζιεθηξνληθνχ Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη

Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ή Μεραληθνχ

Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) 'Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΠΔ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Μεραληθνχ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή

ηαπηφζεκν θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ειίδα 9 απφ 16



ΠΔ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ

Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηασηόζημο

καηά περιετόμενο ειδικόηηηας πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π)

ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΠΔ

 ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ, 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ή Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο ή Μεραληθνχ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Μεραληθνχ Υσξνηαμίαο,

Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ζιεθηξνιφγνπ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ Ζιεθηξνιφγνπ

Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ θαη Αεξνλαππεγνχ Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ

Μεραληθνχ Βηνκεραλίαο ή Ναππεγνχ Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ή Μεραληθψλ Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθψλ

Πφξσλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηασηόζημο καηά περιετόμενο ειδικόηηηας πηπρίν

ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο

(Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) 

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΠΔ ΜΟΤΔΙΟΛΟΓΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Μνπζεηνπαηδαγσγηθήο Δθπαίδεπζεο ή Μνπζεηνινγίαο ή Αξρεηνλνκίαο,

Βηβιηνζεθνλνκίαο & Μνπζεηνινγίαο κε θαηεχζπλζε Μνπζεηνινγίαο ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ΑΔΗ ή ην

νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ

ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ην νκψλπκν ή αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηζφηηκν πηπρίν ή δίπισκα ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο 

ή α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο

και  

β) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηελ Μνπζεηνινγία, εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο, ηεο εκεδαπήο ή

αιινδαπήο ή εκπεηξία δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζε κνπζεηνινγηθέο κειέηεο.
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ΠΔ  ΜΟΤΙΚΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ή Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν

πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο

(ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΝΗΠΙΑΓΧΓΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ή Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή

Ζιηθία ή Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ή Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ

Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία ή 

Παηδαγσγηθνχ Νεπηαγσγψλ ή Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ

ή Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ή Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο: α) Νεπηαγσγνχ είηε β)

Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΝΗΠΙΑΓΧΓΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΧΓΗ

Πηπρίν ή δίπισκα Δηδηθήο Αγσγήο κε θαηεπζχλζεηο: α) Νεπηαγσγνχ είηε β) Παηδαγσγνχ Πξνζρνιηθήο

Δθπαίδεπζεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΝΟΗΛΔΤΣΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ννζειεπηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, β) ΄Άδεηα άζθεζεο

επαγγέικαηνο Ννζειεπηηθήο (ΠΔ) ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηή (ΠΔ) και γ) Σαπηφηεηα κέινπο ηεο Δλσζεο Ννζειεπηψλ/ηξηψλ

Διιάδνο (ΔΝΔ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ ή Βεβαίσζε Αλαλέσζεο Δγγξαθήο ζηελ Δλσζε Ννζειεπηψλ

Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηελ Δλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο (ΔΝΔ),

γηα φζνπο εγγξάθνληαη γηα πξψηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρχ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ

επφκελνπ έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4, παξ.5 ηνπ λ.3252/2004. 
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α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (απφ 1998 κεηνλνκάζηεθε ζε Οηθνλνκηθήο

θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) ή Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Σερλνινγίαο (πξψελ Σερλνινγίαο θαη

πζηεκάησλ Παξαγσγήο) ή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε θαηεχζπλζε Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο ή Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο (ην νπνίν ίζρπε κέρξη ην αθαδεκαηθφ έηνο 1996-1997) ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ

Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ (απφ Μάην 2008 κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ

πνπδψλ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ

Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ πνπδψλ (πξψελ Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ

Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ ) κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ

ή Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

θαη Οξγαληζκψλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ θαη Σξνθίκσλ ή  Δπηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο θαη Μάξθεηηλγθ ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ηξαηεγηθήο Πσιήζεσλ  (Marketing)  ή

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Πνζνηηθήο Αλάιπζεο ή 

Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ή Μάξθεηηλγθ θαη Γηνίθεζεο Λεηηνπξγηψλ ή Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθψλ

Πξνηφλησλ ή Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ή Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ ή Οηθνλνκηθήο

Δπηζηήκεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ή Οηθνλνκηθήο θαη

Γηνίθεζεο Σνπξηζκνχ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (απφ 2006

κεηνλνκάζηεθε ζε Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθψλ Πξνηφλησλ θαη Σξνθίκσλ) ή Οξγάλσζεο θαη

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ ή Πεξηθεξεηαθήο θαη Οηθνλνκηθήο

Αλάπηπμεο ή ηαηηζηηθήο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθήο Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο

Δπηζηήκεο ή ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ - Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή Μαζεκαηηθψλ

Δηζαγσγηθή Καηεχζπλζε ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ-Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ ή 

Σερλνινγίαο θαη πζηεκάησλ Παξαγσγήο ή Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ή

Γηεζλψλ, Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ΑΔΗ

ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ

πνπδψλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ε ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

και β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη

(iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

ΠΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ/ ΛΟΓΙΣΙΚΗ/ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ
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ΠΔ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ -ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΟΛΟΓΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο

Αλάπηπμεο ή Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ κε θαηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ή Πεξηθεξεηαθήο θαη

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Γλψζε Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (i)

επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (ii) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (iii) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.

ΠΔ ΠΑΙΓΟΦΤΥΙΑΣΡΟΙ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, β) Αδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή

Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, γ)

Αδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παηδoςπρηάηξνπ, δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο

Ηαηξηθνχ πιιφγνπ θαη ε) Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ,

απνδεηθλπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή βεβαίσζε ηνπ

ηδίνπ Τπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη.

ΠΔ  ΠΑΙΓΟΦΤΥΟΛΟΓΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ

Φπρνινγία ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, 

β) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ ή Βεβαίσζε εθδηδφκελε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή φηη

πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο ηεο εηδηθφηεηαο Φπρνιφγνπ

και γ) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζηελ Παηδνςπρνινγία ή εκπεηξία δχν (2) εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο

παηδνςπρνινγίαο.

ΠΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Μεραληθνχ Πεξηβάιινληνο ή Υεκηθνχ Μεραληθνχ ή Πεξηβάιινληνο ή Γηαρείξηζεο

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Γεσγξαθίαο ή Δπηζηήκεο ηεο Θάιαζζαο ή Δπηζηεκψλ ηεο

Θάιαζζαο ή Βηνινγίαο ή Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ή Φπζηθήο ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ κε θαηεχζπλζε Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ ή Υεκείαο

ή Βηνρεκείαο ή Ηαηξηθήο Βηνρεκείαο ή Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

ή Γηαρείξηζεο Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ή Πεξηβαιινληηθήο Υαξηνγξαθίαο ή

Δθαξκνζκέλεο Αγξννηθνινγίαο ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ - Καηεχζπλζε Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο

ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ

ζπνπδψλ γηα ηνπο Μεραληθνχο ή Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ (λ.

1804/1988 – ΦΔΚ 177 Α’/25.8.1988)  γηα ηνπο Υεκηθνχο.

ειίδα 13 απφ 16



ΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πηπρίν ή δίπισκα Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο κε

θαηεχζπλζε: i) Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ή ii) Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη

Σειεκαηηθήο ή Δπηζηήκεο Τπνινγηζηψλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Δπηζηήκεο θαη

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληψλ ή Πιεξνθνξηθήο κε

εθαξκνγέο ζηελ Βηνηαηξηθή ή Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ή Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ή Δπηζηεκψλ θαη Πνιηηηζκνχ – Καηεχζπλζε Ζ/Τ ή Μεραληθνχ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ

θαη Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη

Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνιφγνπ

Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Ζ/Τ ή Ζιεθηξνληθήο θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ή Ζιεθηξνληθνχ 

Μεραληθνχ θαη Μεραληθνχ Τπνινγηζηψλ ή Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ

πζηεκάησλ ή Μεραληθνχ Ζ/Τ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Γηθηχσλ ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΠΔ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε

Πνιηηηθψλ πνπδψλ θαη Γηπισκαηίαο ή Γηεζλψλ θαη Δπξσπαηθψλ πνπδψλ κε θαηεχζπλζε Πνιηηηθψλ

πνπδψλ θαη Γηπισκαηίαο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο -

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο 

ή Πνιηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ πνπδψλ ή Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη

Γηεζλψλ ρέζεσλ ή Πνιηηηθψλ Θεζκψλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

ΠΔ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΠΔ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

Πηπρίν ή δίπισκα Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ ή Ηζηνξίαο,

Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ ή Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ή

Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ειίδα 14 απφ 16



ΠΔ ΤΝΣΗΡΗΣΔ  ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΗ

α) Πηπρίν ή δίπισκα πληεξεηψλ Δξγσλ Σέρλεο θαη Αξραηνηήησλ ή πληεξεηψλ Δξγσλ Σέρλεο ή

πληεξεηψλ Αξραηνηήησλ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πληεξεηή

Αξραηνηήησλ θαη Δξγσλ Σέρλεο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γ/λζε πληήξεζεο Αξραηνηήησλ ηνπ Τπ.

Πνιηηηζκνχ (λ.2557/1997, Φ.Δ.Κ. 271/1997/η.Α΄), Ν. 4152/2013.

ΠΔ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Φαξκαθεπηηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Αδεηα άζθεζεο

επαγγέικαηνο Φαξκαθνπνηνχ ή Βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φαξκαθνπνηνχ.

ΠΔ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Πηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο Φηινζνθηθνχ Σκήκαηνο Φηινζνθηθήο ρνιήο ή Φηινινγίαο ή Διιεληθήο

Φηινινγίαο ή Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ή 

Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ή Φηινζνθίαο ή Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γαιιηθήο 

Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή 

Ηηαιηθήο θαη Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Ρσζηθήο ή 

Σνπξθηθήο ή Βνπιγαξηθήο ή Ρνπκαληθήο Γιψζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ Υσξψλ ΑΔΗ 

ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ

Πηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΦΤΙΚΧΝ

Πηπρίν ή δίπισκα Φπζηθήο ή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ

Δπηζηεκψλ κε θαηεχζπλζε Φπζηθνχ Δθαξκνγψλ ή πνπδψλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ΑΔΗ ή ην

νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ

πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

ΠΔ ΥΗΜΙΚΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Υεκείαο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ

ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο

Διιήλσλ Υεκηθψλ (λ. 1804/1988 – ΦΔΚ 177 Α’/25.8.1988). 

ειίδα 15 απφ 16



ΠΔ ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Υεκηθνχ Μεραληθνχ ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο και β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.

ΠΔ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ

α) Πηπρίν ή δίπισκα Φπρνινγίαο ή Φηινζνθίαο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο κε εηδίθεπζε ζηελ

Φπρνινγία ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο

ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, και β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Φπρνιφγνπ ή Βεβαίσζε φηη

πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Φπρνιφγνπ. 

ειίδα 16 απφ 16



Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ειδικόηηηαρ Φςηικήρ Παπαγυγήρ ή Τεσνίηηρ Φςηικήρ Παπαγυγήρ ή

Κηποηεσνίαρ ή Φςηικήρ Παπαγυγήρ Κηποηεσνίαρ ή Φςηοηεσνικών Δπισειπήζευν- Απσιηεκηονικήρ Τοπίος ή

Τεσνικών Ανθοκομίαρ και Κηποηεσνίαρ ή Ανθοκομίαρ και Κηποηεσνίαρ ή Ανθοκηποςπικήρ ή Κηποηεσνικήρ ή

Τεσνικόρ Ανθοκομίαρ ή Ανθοκομίαρ-Κηποηεσνίαρ ή Τεσνίηηρ Ανθοκομίαρ - Φςηοηεσνίαρ ή Θεπμοκηπίυν ή Τεσνιηών

Θεπμοκηπίυν ή Τεσνικόρ Θεπμοκηπίυν ή Τεσνικόρ Θεπμοκηπεςηικών Καηαζκεςών ή Τεσνίηηρ Θεπμοκηπιακών

Καλλιεπγειών και Καηαζκεςών ή Τεσνικών Γενδποκομίαρ και Κηπεςηικήρ ή Γαζικήρ Παπαγυγήρ ή Διδικόρ Γαζικήρ

Πποζηαζίαρ ή Τεσνικόρ Γαζικήρ Πποζηαζίαρ ή Γενδποκομίαρ ή Φςηών Μεγάληρ Καλλιέπγειαρ ή Τεσνικόρ

Γενδποκομίαρ και Μεηαποίηζηρ-Δπεξεπγαζίαρ Πποιόνηυν Δλιάρ-Φιζηικιάρ ή Αμπελοςπγίαρ και Οινοηεσνίαρ ή

Τεσνιηών Αμπελοςπγίαρ-Οινοηεσνίαρ ή Τεσνικόρ Αμπελοςπγίαρ-Οινοηεσνίαρ ή Τεσνίηηρ Αμπελοςπγίαρ -

Οινοηεσνίαρ- Ποηοποιίαρ ή Τεσνικόρ Γαζοπονίαρ και Γιασείπιζηρ Φςζικού Πεπιβάλλονηορ ή Τεσνικόρ Τεσνολογικών

Δθαπμο ομώνςμο πηςσίο ΚΑΤΔΔ ή ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ.ηηηαρ.

                         

ή Τεσνικόρ Βιολογικήρ - Οικολογικήρ Γευπγίαρ ή ανηίζηοισο πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηυν παπακάηυ

ζσολικών μονάδυν : ΙΔΚ ή Τεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή Β’ κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος

Πολςκλαδικού Λςκείος ή Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Τεσνικού Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Σσολήρ Δπαγγελμαηικήρ

Καηάπηιζηρ ή Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ ή Τεσνικήρ Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή ζσολήρ

μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ ημεδαπήρ ή

αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ.

Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ειδικόηηηαρ Κεπαμικήρ-Πηλοπλαζηικήρ ή Αγγειοπλαζηικήρ-Κεπαμικήρ ή

Κεπαμικήρ-Αγγειοπλαζηικήρ ή Τεσνικόρ σειποποίηηηρ Κεπαμικήρ ή Τεσνικόρ παπαγυγικήρ Κεπαμικήρ ή Τεσνίηηρ

Κεπαμικήρ – Αγγειοπλαζηικήρ ηέσνηρ ή ανηίζηοισο πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηυν παπακάηυ ζσολικών

μονάδυν : ΙΔΚ ή Τεσνικού Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή Β’ κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος πολςκλαδικού

λςκείος ή ηεσνικού επαγγελμαηικού λςκείος ή ηεσνικήρ επαγγελμαηικήρ ζσολήρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή

ζσολήρ μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν. 1346/1983 ή 3475/2006 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ

ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ.

ή

Οποιοδήποηε πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον δεςηεποβάθμιαρ ή μεηαδεςηεποβάθμιαρ

εκπαίδεςζηρ ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ και ζσεηική εμπειπία

ενόρ (1) έηοςρ.

ΔΕ  ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

ΔΕ ΚΗΠΟΤΡΩΝ

Σελίδα 1 από 3



ΔΕ ΚΛΗΣΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ  

α) Οποιοδήποηε πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον δεςηεποβάθμιαρ ή μεηαδεςηεποβάθμιαρ

εκπαίδεςζηρ ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ και β) Άδεια οδήγηζηρ

αςηοκινήηος ηοςλάσιζηον  Β΄ καηηγοπίαρ.

Πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ ειδικόηηηαρ Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνικόρ Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνίηηρ

Μαγειπικήρ Τέσνηρ ή Τεσνικόρ Μαγειπικήρ ηέσνηρ - Απσιμάγειπαρ (chef) ή ανηίζηοισο πηςσίο ή δίπλυμα ή

απολςηήπιορ ηίηλορ ηυν παπακάηυ ζσολικών μονάδυν : ΙΔΚ ή Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Τεσνικού

Δπαγγελμαηικού Δκπαιδεςηηπίος Α’ ή Β’ κύκλος ζποςδών ή Δνιαίος Πολςκλαδικού Λςκείος ή Τεσνικού

Δπαγγελμαηικού Λςκείος ή Σσολήρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ ή Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ ή Τεσνικήρ

Δπαγγελμαηικήρ Σσολήρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ή ζσολήρ μαθηηείαρ ηος ΟΑΔΓ ηος Ν. 1346/1983 ή Ν.

3475/2006 ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ζσολικήρ μονάδαρ ηηρ ημεδαπήρ ή αλλοδαπήρ, ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ.

ή

Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ

πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμορ απολςηήπιορ ηίηλορ

καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιορ ηίηλορ Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ

Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ

και ζσεηική εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι κάηοσοι πηςσίυν Βαζικήρ Δκπαίδεςζηρ ηος Οπγανιζμού Τοςπιζηικήρ Δκπαίδεςζηρ και

Καηάπηιζηρ (ΟΤΔΚ) ηος ημήμαηορ ηος β.δ 151/1971 (ΦΔΚ 52Α')Μαγειπικήρ Τέσνηρ διεηούρ κύκλος ζποςδών

ςποσπεούνηαι να πποζκομίζοςν και απολςηήπιο ηίηλο ηοςλάσιζηον Γ' Γςμναζίος.

α) Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ Μησανοηεσνίηη αςηοκινήηυν  ή βεβαίυζη οπθήρ αναγγελίαρ ενάπξευρ αζκήζευρ 

επαγγέλμαηορ ηεσνίηη αςηοκινήηυν ειδικόηηηαρ Μησανοηεσνίηη, και 

β) Οποιοδήποηε πηςσίο ή δίπλυμα ή απολςηήπιορ ηίηλορ δεςηεποβάθμιαρ ή μεηαδεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ηηρ 

ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηηρ αλλοδαπήρ, ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ

ή
ΔΕ

 ΜΗΥΑΝΟΣΕΥΝΙΣΕ 

ΟΥΗΜΑΣΩΝ

ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Σελίδα 2 από 3



Απολςηήπιορ ηίηλορ ηοςλάσιζηον ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απολςηήπιο ηπιηαξίος γςμναζίος ή για ςποτηθίοςρ

πος έσοςν αποθοιηήζει μέσπι και ηο 1980 απολςηήπιο δημοηικού ζσολείος) ή ιζοδύναμο απολςηήπιο ηίηλο

καηώηεπηρ Τεσνικήρ Σσολήρ ηος Ν.Γ. 580/1970 ή απολςηήπιο ηίηλο Δπγαζηηπίυν Διδικήρ Δπαγγελμαηικήρ

Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ηος άπθπος 1 ηος Ν. 2817/2000 ηηρ ημεδαπήρ ή άλλορ ιζόηιμορ ηίηλορ ηηρ αλλοδαπήρ

και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3) εηών, μεηά ηην απόκηηζη ηηρ παπαπάνυ άδειαρ άζκηζηρ

επαγγέλμαηορ ή βεβαίυζηρ οπθήρ αναγγελίαρ.

ΔΕ
 ΜΗΥΑΝΟΣΕΥΝΙΣΕ 

ΟΥΗΜΑΣΩΝ

Σελίδα 3 από 3



ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΣΕ  ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΣΟΠΙΟΤ 

Πηπρίν ή δίπιωκα Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ ή Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ TEI ή ην νκώλπκν

πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα

πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Βηβιηνζεθνλνκίαο ή Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη Σπζηεκάηωλ Πιεξνθόξεζεο

ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν

θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν

ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο

εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Βξεθνλεπηνθνκίαο ή Πξνζρνιηθήο Αγωγήο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή

δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή

δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ
 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Τνπνγξαθίαο ή Γεωπιεξνθνξηθήο θαη Τνπνγξαθίαο ή Πνιηηηθώλ

Μεραληθώλ Τ.Δ. θαη Μεραληθώλ Τνπνγξαθίαο θαη Γεωπιεξνθνξηθήο Τ.Δ. - Μεραληθώλ Τνπνγξαθίαο

θαη Γεωπιεξνθνξηθήο Τ.Δ. ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο

(Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γξαθηζηηθήο ή Τερλνινγίαο Γξαθηθώλ Τερλώλ ή Γξαθηζηηθήο κε

θαηεπζύλζεηο α) Γξαθηζηηθήο ή β) Τερλνινγίαο Γξαθηθώλ Τερλώλ ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ

ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΔΑΟΠΟΝΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γαζνπνλίαο ή Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ΤΔΗ ή

ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο

εηδηθόηεηαο.

Σειίδα 1 από 10



ΣΕ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γεκνζίωλ Σρέζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο ή Χεθηαθώλ Μέζωλ θαη

Δπηθνηλωλίαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην

νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΔΙΑΚΟΜΗΣΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο ή Δζωηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο θαη

Σρεδηαζκνύ Αληηθεηκέλωλ ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο

(Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΔΙΑΣΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

α)Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γηαηξνθήο ή Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή

δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή

δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.β)

Βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ

Γηαηηνιόγνπ-Γηαηξνθνιόγνπ.

ΣΕ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Μνλάδωλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ - Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή

δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή

δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, και  β)  

γλώζε Φεηξηζκνύ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii)

ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.

ΣΕ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑ

α)Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Μνλάδωλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ -

Γηνίθεζε Μνλάδωλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ - Γηνίθεζε

Μνλάδωλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο , και β) γλώζε Φεηξηζκνύ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: (i)

επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.

Σειίδα 2 από 10



ΣΕ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ    

α) Πηπρίν ή δίπιωκα Γηνίθεζεο Σπζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ

ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο και β) γλώζε Φεηξηζκνύ

Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ

δηαδηθηύνπ.

ΣΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ/ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

α) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΤΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, και β) γλώζε Φεηξηζκνύ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: (i)

επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.

ΣΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Δξγωλ ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε

Γνκνζηαηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. θαη Μεραληθώλ Τνπνγξαθίαο θαη

Γεωπιεξνθνξηθήο Τ.Δ. - Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε Γνκνζηαηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ.

ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν

θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν

ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο

εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ κε θαηέπζπλζε

Marketing ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην

νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο και β) γλώζε Φεηξηζκνύ Ζ/Υ ζηα αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, (ii)

ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.

ΣΕ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΤΓΕΙΑ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Δπηζθεπηώλ θαη Δπηζθεπηξηώλ Υγείαο ή Γεκόζηαο Υγείαο θαη

Κνηλνηηθήο Υγείαο - Κνηλνηηθήο Υγείαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, β) Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Δπηζθεπηώλ-

Δπηζθεπηξηώλ Υγείαο (ΤΔ) ή βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ

επαγγέικαηνο ηνπ Δπηζθέπηε - Δπηζθέπηξηαο Υγείαο (ΤΔ), και γ) Ταπηόηεηα κέινπο ηνπ Παλειιελίνπ

Σπιιόγνπ Δπηζθεπηώλ Υγείαο (Π.Σ.Δ.Υ.), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίωζε εγγξαθήο ζηνλ Π.Σ.Δ.Υ.

γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ

επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 1 παξ. 5 ηεο Υ.Α.

Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Δ.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014).

Σειίδα 3 από 10



ΣΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, και β) Αδεηα άζθεζεο

επαγγέικαηνο Δξγνζεξαπεπηή (ΤΔ) ή βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Δξγνζεξαπεπηή (ΤΔ).

ΣΕ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Πνιηηθώλ Έξγωλ Υπνδνκήο ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε

Μεραληθνί Υπνδνκώλ Τ.Δ. ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. θαη Μεραληθώλ Τνπνγξαθίαο θαη

Γεωπιεξνθνξηθήο Τ.Δ. - Πνιηηηθνί Μεραληθνί Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε Μεραληθνί Υπνδνκώλ Τ.Δ. ΤΔΗ ή ην

νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο

εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Εωηθήο Παξαγωγήο ή Τερλνιόγωλ Γεωπόλωλ κε θαηεύζπλζε Εωηθήο

Παξαγωγήο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην

νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Ζιεθηξνινγίαο ή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ Τ.Δ. ή Μεραληθώλ

Δλεξγεηαθήο Τερλνινγίαο Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε Δλεξγεηαθήο Ζιεθηξνινγίαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή

δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή

δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο και β)

Αδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Υπνκεραληθνύ  Ζιεθηξνιόγνπ Β΄ ηάμεωο ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

Υπνκεραληθνύ Ζιεθηξνιόγνπ Α΄ ηάμεωο ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Τερλνιόγνπ Ζιεθηξνιόγνπ-

Μεραληθνύ Β΄ ή Α΄ ηάμεο.

ΣΕ ΗΧΟΛΗΠΣΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Ζρνιήπηε ή Τερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθώλ Οξγάλωλ κε θαηεύζπλζε

Ζρνιήπηε (Τερλνινγίαο Ήρνπ) ή Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ή Μεραληθώλ Μνπζηθήο

Τερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο Τ.Δ. ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή Πηπρίν ή δίπιωκα ερνιήπηε αλαγλωξηζκέλεο από

ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ζρνιήο ηνπιάρηζηνλ ηξηεηνύο κεηαιπθεηαθήο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. 

Σειίδα 4 από 10



α) Πηπρίν ή δίπιωκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ - Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεωλ ή 

Γηεζλνύο Δκπνξίνπ ή Γηνίθεζεο Κνηλωληθώλ- Σπλεηαηξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαλώζεωλ ή

Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Έξγωλ ή Γηνίθεζεο Μνλάδωλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Γηνίθεζεο Μνλάδωλ 

Υγείαο θαη Πξόλνηαο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ - Γηνίθεζεο Μνλάδωλ Υγείαο θαη

Πξόλνηαο ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ - Γηνίθεζεο Μνλάδωλ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ή Γηνίθεζεο

Σπζηεκάηωλ Δθνδηαζκνύ ή Γηνίθεζεο Παξαγωγηθώλ Μνλάδωλ ή Διεγθηηθώλ θαη Αζθαιηζηηθώλ

Δξγαζηώλ ή Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ή Λνγηζηηθήο ή

Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ή Ναπηηιηαθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Μεηαθνξώλ ή Σηειερώλ 

Σπλεηαηξηζηηθώλ Οξγαλώζεωλ θαη Δθκεηαιιεύζεωλ ή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ - Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Τππνπνίεζεο θαη Γηαθίλεζεο Πξνϊόληωλ ή

Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο ή Φξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Διεγθηηθήο ή Φξεκαηννηθνλνκηθώλ

Δθαξκνγώλ ή Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ – Δπηρεηξήζεωλ ζηηο Αλαηνιηθνεπξωπαηθέο Φώξεο ή

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ-Γηνίθεζε Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ΤΔΗ ή ην

νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (ΠΣΔ) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή

ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη β) γλώζε Φεηξηζκνύ Ζ/Υ ζηα

αληηθείκελα: (i) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, (ii) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη (iii) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.

ΣΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Λνγνζεξαπείαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, και β) Βεβαίωζε όηη

πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Λνγνζεξαπεπηή.

ΣΕ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Μαηεπηηθήο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, β) Αδεηα άζθεζεο

επαγγέικαηνο Μαηώλ - Μαηεπηώλ (ΤΔ) ή βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Μαηώλ - Μαηεπηώλ (ΤΔ), και γ) Τασηόηηηα μέλοσς ηνπ Σπιιόγνπ

Δπηζηεκόλωλ Μαηώλ- Μαηεπηώλ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ (Β.Γ. 206/16.2.1966, ΦΔΚ Α'/50/1966).

ΣΕ
ΛΟΓΙΣΙΚΗ /  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ / 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 

Σειίδα 5 από 10



ΣΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Γεωηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο (πξώελ Οξπρείωλ) ή Φπζηθώλ Πόξωλ

θαη Πεξηβάιινληνο ή Οηθνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο ή Τερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο ή 

Τερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο ή Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Τερλνινγίαο ή Μεραληθώλ

Πεξηβάιινληνο θαη Μεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο Τ.Δ. - Μεραληθνί Γεωηερλνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο

Τ.Δ. ή Μεραληθώλ Φπζηθώλ Πόξωλ θαη Πεξηβάιινληνο Τ.Δ. ή Τερλνιόγωλ Πεξηβάιινληνο Τ.Δ. -

Τερλνινγηώλ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Τ.Δ. ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ/ ΣΕΧΝΙΚΟ Η/Τ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ή Ζιεθηξνληθώλ

Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάηωλ ή Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλωληώλ ή Τειεπηθνηλωληώλ 

θαη Γηθηύωλ Ζ/Υ ή Τειεπηθνηλωληαθώλ Σπζηεκάηωλ θαη Γηθηύωλ ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ ή 

Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Τ.Δ. κε θαηεπζύλζεηο α) Μεραληθώλ Ζ/Υ Τ.Δ.

ή β) Μεραληθώλ Γηθηύωλ Τ.Δ. ή Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάηωλ Τ.Δ. ΤΔΗ ή ην

νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά

πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ) ΤΔΗ ηεο

εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην

νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά πεξηερόκελν εηδηθόηεηαο πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Τ.Δ. ή Μεραλνιόγωλ

Μεραληθώλ Τ.Δ. θαη Βηνκεραληθνύ Σρεδηαζκνύ Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Τ.Δ. ή 

Μεραληθώλ Τερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ Τ.Δ. θαη Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Τ.Δ. κε

θαηεύζπλζε Μεραλνιόγνη Μεραληθνί Τ.Δ. ή Μεραληθώλ Δλεξγεηαθήο Τερλνινγίαο Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε

Δλεξγεηαθήο Μεραλνινγίαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο

(Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, και β) Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην Βηβιίν ηωλ

Πηπρηνύρωλ Αλωηέξωλ Τερληθώλ Σρνιώλ εηδηθόηεηαο Μεραλνιόγνπ.

ΣΕ
 ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Λαϊθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ

ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

Σειίδα 6 από 10



ΣΕ ΝΟΗΛΕΤΣΩΝ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, β) Αδεηα άζθεζεο

επαγγέικαηνο Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο ή βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα

ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Ννζειεπηνύ- Ννζειεύηξηαο θαη γ) Τασηόηηηα μέλοσς ηεο Δλωζεο

Ννζειεπηώλ/ηξηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ),ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ ή Βεβαίωζε Ανανέωζης Δγγξαθήο ζηελ

Δλωζε Ννζειεπηώλ Διιάδνο (ΔΝΔ) ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ή Βεβαίωζη εγγραθής ζηην Ενωζη

Νοζηλεσηών Ελλάδας (ΕΝΕ), γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά, ε νπνία είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην

ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4,

παξ.5 ηνπ λ.3252/2004. 

ΣΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ή Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζωλ ή

Τειεπιεξνθνξηθήο θαη Γηνίθεζεο ή Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηώλ ή Δπηρεηξεκαηηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη

Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ ή Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ Οηθνλνκία ή 

Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο ή Γεωπιεξνθνξηθήο θαη Τνπνγξαθίαο ή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ

ή Πιεξνθνξηθήο θαη Τερλνινγίαο Υπνινγηζηώλ ή Ζιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάηωλ ή 

Τερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλωληώλ ή Τειεπηθνηλωληώλ θαη Γηθηύωλ Ζ/Υ ή 

Τειεπηθνηλωληαθώλ Σπζηεκάηωλ θαη Γηθηύωλ ή Δπηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηθήο ή Μεραληθώλ

Πιεξνθνξηθήο Τ.Δ. ή Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηηθώλ Σπζηεκάηωλ Τ.Δ. ή Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεωλ κε θαηεύζπλζε Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. θαη

Μεραληθώλ Τνπνγξαθίαο θαη Γεωπιεξνθνξηθήο Τ.Δ. κε θαηεύζπλζε Μεραληθώλ Τνπνγξαθίαο θαη

Γεωπιεξνθνξηθήο Τ.Δ. ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή

ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Δξγωλ Υπνδνκήο ή Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Δξγωλ ή Πνιηηηθώλ

Μεραληθώλ Τ.Δ. ή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. θαη Μεραληθώλ Τνπνγξαθίαο θαη Γεωπιεξνθνξηθήο Τ.Δ.

- Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ. ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο

(Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

Σειίδα 7 από 10



ΣΕ ΤΝΣΗΡΗΣΕ ΕΡΓΩΝ ΣΕΧΝΗ                                                 

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Σπληήξεζεο Αξραηνηήηωλ θαη Έξγωλ Τέρλεο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν

πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα

πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, και β) 

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Σπληεξεηή Αξραηνηήηωλ θαη Έξγωλ Τέρλεο, πνπ ρνξεγείηαη από ηε

Γ/λζε Σπληήξεζεο Αξραηνηήηωλ ηνπ Υπ. Πνιηηηζκνύ (λ.2557/1997, Φ.Δ.Κ. 271/1997/η.Α΄, Ν.

4152/2013, Φ.Δ.Κ. 107/Α/2013).

ΣΕ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο ή Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ Τ.Δ.  ΤΔΗ  ή ην νκώλπκν πηπρίν 

ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή 

δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ  Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο 

ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά 

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Δηθνλνιήπηε ή Ζρνιήπηε ή Τερλνινγίαο Ζρνπ θαη Μνπζηθώλ Οξγάλωλ κε 

θαηεύζπλζε Ζρνιήπηε ή Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ή Τκήκαηνο Μεραληθώλ Μνπζηθήο 

Τερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο ΤΔ ΤΔΗ  ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ 

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ  ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα  πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ  

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, 

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή Πηπρίν ή δίπιωκα εηθνλνιήπηε ή ερνιήπηε 

αλαγλωξηζκέλεο  από ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ζρνιήο ηνπιάρηζηνλ ηξηεηνύο κεηαιπθεηαθήο θνίηεζεο 

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 
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Πηπρίν ή δίπιωκα Τερλνιόγωλ Γεωπόλωλ ή Γηνίθεζεο Γεωξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ ή Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ ή Γεωξγηθώλ Μεραλώλ θαη Αξδεύζεωλ ή

Γεωξγηθήο Μεραλνινγίαο θαη Υδάηηλωλ Πόξωλ ή Μεραλνινγίαο θαη Υδάηηλωλ Πόξωλ ή Μεραληθήο

Βηνζπζηεκάηωλ ή Εωηθήο Παξαγωγήο ή Φπηηθήο Παξαγωγήο ή Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ

ή Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ ή Θεξκνθεπηαθώλ Καιιηεξγεηώλ θαη Αλζνθνκίαο ή Βηνινγηθώλ

Θεξκνθεπηαθώλ Καιιηεξγεηώλ θαη Αλζνθνκίαο ή Δκπνξίαο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Αγξνηηθώλ

Πξνϊόληωλ ή Βηνινγηθήο Γεωξγίαο ή Τερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεωξγίαο θαη Τξνθίκωλ ή Οηθνινγίαο θαη

Πεξηβάιινληνο ή

Τερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο ή Τερλνινγίαο Οινθιεξωκέλεο Γεωξγίαο ή Γηαρείξηζεο

Γεωξγηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ ή Τερλνινγίαο Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ ή Γαζνπνλίαο ή Γαζνπνλίαο θαη

Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ή Ηρζπνθνκίαο-Αιηείαο ή Υδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη Αιηεπηηθήο

Γηαρείξηζεο ή Τερλνινγίαο Αιηείαο θαη Υδαηνθαιιηεξγεηώλ ή Τερλνινγίαο Αιηείαο - Υδαηνθαιιηεξγεηώλ

ή Τερλνιόγωλ Πεξηβάιινληνο Τ.Δ. - Τερλνινγηώλ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Τ.Δ. TEI ή ην νκώλπκν

πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα

πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο

ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά

εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο

ΣΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Τερλνινγίαο Τξνθίκωλ ή Τερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεωξγίαο θαη Τξνθίκωλ

ή Τερλνιόγωλ Τξνθίκωλ ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο

(Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ

Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ                                           

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ ή Γεκνζίωλ Σρέζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο ή 

Γηνίθεζεο Οηθνλνκίαο θαη Δπηθνηλωλίαο Πνιηηηζηηθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Μνλάδωλ κε θαηεπζύλζεηο: α)

Γηνίθεζε Πνιηηηζηηθώλ Μνλάδωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ή Δπηθνηλωλία Πνιηηηζηηθώλ Μνλάδωλ

ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ - Γηνίθεζε Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ θαη Δπηρεηξήζεωλ Φηινμελίαο ή

Χεθηαθώλ Μέζωλ θαη Δπηθνηλωλίαο Τ.Δ. ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ

Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

ΣΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑ
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ΣΕ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ

α) Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα

Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ

ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο

εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν

ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, β) Αδεηα άζθεζεο

επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή (ΤΔ) ή Βεβαίωζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο Φπζηθνζεξαπεπηή (ΤΔ), και γ) Τασηόηηηα μέλοσς ηνπ Παλειιήληνπ

Σπιιόγνπ Φπζηνζεξαπεπηώλ (Π.Σ.Φ), ε νπνία λα είλαη ζε ηζρύ κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ

επόκελνπ έηνπο από ηελ έθδνζή ηεο, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3599/2007 ή 

Βεβαίωζη εγγραθής ζηνλ Π.Σ.Φ γηα όζνπο εγγξάθνληαη γηα πξώηε θνξά,ε νπνία ηζρύεη κέρξη ην

ηέινο ηνπ έηνπο πνπ εθδόζεθε  ή Βεβαίωζη ανανέωζης εγγξαθήο ζηνλ Π.Σ.Φ. ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.

ΣΕ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ                                                                                   

Πηπρίν ή δίπιωκα ηκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγωγήο ή Τερλνιόγωλ Γεωπόλωλ κε θαηεύζπλζε Φπηηθήο

Παξαγωγήο ΤΔΗ ή ην νκώλπκν πηπρίν ή δίπιωκα Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ ή

αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ή δίπιωκα ΤΔΗ ή Πξνγξακκάηωλ Σπνπδώλ Δπηινγήο (Π.Σ.Δ.) ΤΔΗ

ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή ην

νκώλπκν ή αληίζηνηρν θαηά εηδηθόηεηα πηπρίν ΚΑΤΔΔ ή ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,

αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
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