
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 400/123/241961 Σ.6287 

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά Ειδικότητες και Εξειδικεύσεις, των Επαγγελματιών 

Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄166).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(A΄133).

3. Την υπ΄ αρ. 48 απόφαση της 14ης/03-06-2020 συνεδρίασης της Ολομελείας του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 374/2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γραμματικές γνώσεις - Ειδικότερες ρυθμίσεις

1. Οι απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού ανά ειδικότητα/
εξειδίκευση, είναι οι εξής:

Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠ.ΟΠ. ΤΟΥ ΠΝ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(Δ/ΥΠ)/
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

(ΓΡΑΜ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) του Τμήματος 
«Διοίκησης Επιχειρήσεων» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο 
ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του το-
μέα «Διοίκησης και Οικονομίας». 
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.), ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του το-
μέα «Διοίκησης και Οικονομίας», είτε Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.), ειδικοτήτων 
«Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» ή «Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων», 
είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Δ/ΥΠ)/
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

(ΒΙΒΛ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του Τμήματος «Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονο-
μίας και Μουσειολογίας» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή 
δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληρο-
φόρησης» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχο-
λών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
γ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
5, ΙΕΚ, ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» του τομέα «Διοίκησης και 
Οικονομίας».
δ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας 
«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» του τομέα «Διοίκησης και 
Οικονομίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» ή 
«Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

3.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Δ/ΥΠ)/
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΣ 

(ΘΑΛ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας 
«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας», 
είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων», είτε άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

4.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Δ/ΥΠ)/ ΡΑΦΤΗΣ 
(ΡΑΦ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών TE» ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής. 
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα «Ένδυσης και Υπόδησης».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε: ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Σχεδίασης και Παραγωγής 
Ενδύματος» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Υφάσμα-
τος-Ένδυσης», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Δ/ΥΠ)/
ΚΟΥΡΕΑΣ (ΚΟΥΡ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» του 
τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης», 
είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

6.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Δ/ΥΠ)/
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ (Σ/ΕΞΧ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Τεχνολόγων Γεωπόνων» ή «Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχων ειδικοτήτων ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχο-
λών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και 
Περιβάλλοντος» του τομέα «Γεωπονίας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε: ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος», είτε 
ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονικής Τοπίου», είτε άλ-
λος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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7.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Δ/ΥΠ)/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(Τ/ΤΡΟΦ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του Τμήματος «Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής του Ανθρώπου» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή 
δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Τεχνολογίας Τροφίμων» ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής.
γ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» του το-
μέα «Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών».
δ. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» του το-
μέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος», ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής.ε. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

8.
ΕΣΧΑΡΕΑΣ 

(ΕΣΧ)/ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
5, ΙΕΚ, ειδικοτήτων «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef )» ή «Τεχνικός 
Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών 
Επιχειρήσεων» του τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων 
«Μαγειρικής Τέχνης» ή «Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής», είτε άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

9.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ 
(ΜΟΥΣ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Μουσικού Γενικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής 
ή αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα ή βεβαίωση φοίτησης στην Ανωτέρα Τάξη, κρα-
τικών ή αναγνωρισμένων από το κράτος Ωδείων σε ένα από τα ακόλουθα αντικεί-
μενα: (1) Μονωδίας. (2) Κρουστών Οργάνων. (3) Πνευστών Οργάνων.

10.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

(ΔΙΑΧ)/
ΥΛΙΚΟΥ (ΥΛ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικοτήτων «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» ή «Στέλεχος Μηχανογραφη-
μένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» του τομέα «Διοίκησης και Οικονομί-
ας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων 
«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας» ή «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημά-
των Εφοδιασμού» του τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας 
«Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

11.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
(ΔΙΑΧ)/

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
(ΛΟΓ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικοτήτων «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» ή «Στέλεχος Μηχανογραφη-
μένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου» του τομέα «Διοίκησης και Οικονομί-
ας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων 
«Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομίας» ή «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημά-
των Εφοδιασμού» του τομέα «Διοίκησης και Οικονομίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας 
«Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».
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12.

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ 
(ΑΡΜ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού «Σχολής Πλοιάρχων» ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Πλοί-
αρχος Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», είτε άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

13.

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ 
(ΑΡΜ)/

ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 
(ΦΑΡ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού «Σχολής Πλοιάρχων» ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Πλοί-
αρχος Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», είτε άλλος 
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

14.

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ 
(ΑΡΜ)/

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΣ 
(ΧΑΡΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Πολιτικών Μηχανικών TE και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας 
ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Δομικών Έργων 
και Γεωπληροφορικής» του τομέα «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» ή «Γραφικών Τεχνών» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τε-
χνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύ-
που» ή «Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων» ή «Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με 
Η/Υ», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

15.

ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ 
(ΑΡΜ)/

ΥΔΡΟΓΡΑΦΟΣ 
(ΥΔΡ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Πολιτικών Μηχανικών TE και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας 
ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων 
και Γεωπληροφορικής» του τομέα «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρο-
νικής Σχεδίασης Εντύπου» ή «Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων», είτε άλλος ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

16.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΕΕ)/
ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣ-

ΤΗΣ 
(ΡΕ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανικών Αυτοματισμού TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» του 
τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας 
«Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», 
είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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17.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΕΕ)/ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(ΠΕΣ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Πληροφορικής TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή 
διπλώματα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» του τομέα «Πληροφορι-
κής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τε-
χνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» του τομέα «Πληροφορικής», ή ειδικότητας 
«Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και 
Τηλεπικοινωνιών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», 
είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών», ή ειδι-
κότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών 
Μονάδων», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

18.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΕΕ)/
ΣΗΜΑΤΩΡΟΣ 

(ΣΗΜ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού «Σχολής Πλοιάρχων» ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» του τομέα «Πληροφορι-
κής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» του 
τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», ή «Πλοίαρχος Εμπορικού 
Ναυτικού» του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

19.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΕΕ)/
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΣ 

(ΧΑΡΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Πολιτικών Μηχανικών TE και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας 
ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Δομικών Έργων 
και Γεωπληροφορικής» του τομέα «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» ή «Γραφικών Τεχνών» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τε-
χνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύ-
που» ή «Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων» ή «Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με 
Η/Υ», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

20.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΕΕ)/ 
ΥΔΡΟΓΡΑΦΟΣ 

(ΥΔΡ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Πολιτικών Μηχανικών TE και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής TE» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας 
ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων 
και Γεωπληροφορικής» του τομέα «Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Γραφικών Τεχνών-Ηλεκτρο-
νικής Σχεδίασης Εντύπου» ή «Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων», είτε άλλος ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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21.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(ΕΕ)/
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ KAI 

ΚΥΒΕΡΝΟΑΜΥΝΑΣ 
(Π/Λ/ΚΥΑΜ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Μηχανικών Πληροφορικής TE» ή «Πληρο-
φορικής και MME» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων TE» 
τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα «Πληροφορικής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε Γενικού Λυκείου, είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα «Πληροφορικής, είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνίτες Υποστή-
ριξης Συστημάτων Υπολογιστών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολι-
κής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

22.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ 
(Τ/ΟΠΛ)/

ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 
(ΠΒ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχα-
νικών Αυτοματισμού TE» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE» ή «Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας» ή «Τεχνικός Ηλεκτρο-
λογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών Εργαλειομη-
χανών» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοι-
χος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

23.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ 
(Τ/ΟΠΛ)/ 

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ 
(ΠΜ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχα-
νικών Αυτοματισμού TE» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE» ή «Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας» ή «Τεχνικός Ηλεκτρο-
λογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών 
Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρο-
λογικών Εργασιών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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24.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ 
(Τ/ΟΠΛ)/
ΝΑΡΚΩΝ 

(Ν)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχα-
νικών Αυτοματισμού TE» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE» ή «Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας» ή «Τεχνικός Ηλεκτρο-
λογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών 
Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρο-
λογικών Εργασιών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

25.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ 
(Τ/ΟΠΛ)/ 

ΤΟΡΠΙΛΩΝ 
(T)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχα-
νικών Αυτοματισμού TE» ή «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE» ή «Ηλεκτρονικών Μη-
χανικών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας» ή «Τεχνικός Ηλεκτρο-
λογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, 
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών 
Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρο-
λογικών Εργασιών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

26.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ 
(Τ/ΟΠΛ)/

ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 
ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
(ΗΟ/ΟΟ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοι-
χης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδα-
πής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευ-
ών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων» ή «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών 
Εργασιών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

27.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΛΩΝ 
(Τ/ΟΠΛ)/

ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ 
(ΟΠΛΓ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότη-
τας «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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28.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
(ΗΛ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE» ή «Ηλε-
κτρολογίας» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα 
σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
5, ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασι-
ών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

29.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(Τ/ΜΗΧ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού «Σχολής Μηχανικών» ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Τεχνολογίας Αεροσκαφών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα 
πτυχία ή διπλώματα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τε-
χνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του τομέα «Μηχανολογίας».
δ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» ή «Τεχνικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνο-
λογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» ή «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκα-
φών» του τομέα «Μηχανολογίας, ή «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα 
«Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών θερμικών και 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

30.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(Τ/ΜΗΧ)/ 

ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΚΑΥΣΕΩΣ 
(ΜΕΚ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού «Σχολής Μηχανικών» ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Τεχνολογίας Αεροσκαφών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα 
πτυχία ή διπλώματα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τε-
χνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του τομέα «Μηχανολογίας».
δ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» ή «Τεχνικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνο-
λογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» ή «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκα-
φών» του τομέα «Μηχανολογίας, ή «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα 
«Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών θερμικών και 
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

31.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(Τ/ΜΗΧ)/

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΧ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Οχημάτων TE» ή το ομώνυμο 
ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» του τομέα «Μηχανολογίας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Οχημάτων» του 
τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή «Τεχνι-
τών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής.

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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32.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(Τ/ΜΗΧ)/

ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ΨΥΚΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων, Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού» του 
τομέα «Μηχανολογίας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων 
Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικό-
τητας «Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων», είτε άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

33.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Τ/ΗΝ)/
ΑΝΘΥΠΟΒΡΥΧΙΑ-
ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

(AY)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

34.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Τ/ΗΝ)/
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(ΑΣ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

35.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Τ/ΗΝ)/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

ΒΟΛΗΣ 
(ΔΒ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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36.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Τ/ΗΝ)/
ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

(ΡΕ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

37.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Τ/ΗΝ)/
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ 

(ΣΝ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

38.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Τ/ΗΝ)/ΥΦΑΛΩΝ 
ΟΠΛΩΝ 

(ΥΟ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

39.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(Τ/ΗΝ)/
ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
(ΗΟ/ΟΟ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Ηλεκτρονικών Μηχανικών TE» ή «Μηχανι-
κών Αυτοματισμού TE» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 
TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμών» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων», είτε 
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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40.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

(ΗΝ/ΥΔ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμήματος «Μηχανικών Πληροφορικής TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα «Πληροφορικής».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
«Πληροφορικής», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπο-
λογιστών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

41.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡ-
ΓΕΙΩΝ (Τ/ΣΥΝ)/
ΕΛΑΣΜ/ΡΓΟΣ/
ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΟΣ 

(ΕΛ/ΛΕΒ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικο-
τήτων «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μο-
νάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

42.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 

(ΣΥΓΚ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικο-
τήτων «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μο-
νάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

43.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ 

(ΣΙΔ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικο-
τήτων «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μο-
νάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

44.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ 

(ΜΗΧΝ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτή-
των «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Τεχνιτών Εργαλειομηχανών» ή «Τεχνι-
τών Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

45.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ 

(ΣΩΛ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικο-
τήτων «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μο-
νάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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46.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ 

(ΤΟΡΝ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτή-
των «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Τεχνιτών Εργαλειομηχανών» ή «Τεχνι-
τών Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

47.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΧΥΤΗΣ (ΧΥΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του τομέα «Μηχανολογίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικο-
τήτων «Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών» ή «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μο-
νάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

48.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΛΕΜΒΟΥΡΓΟΣ 

(ΛΕΜΒ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ των Τμημάτων «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου TE» ή «Ναυπηγών Μηχανικών TE» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας 
ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Επιπλοποιίας-Ξυλογλυ-
πτική» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Ξυλουρ-
γών-Επιπλοποιών» ή «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

49.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 

(ΞΥΛ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επί-
πλου TE» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχο-
λών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Επιπλοποιίας-Ξυλογλυ-
πτική» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Ξυλουρ-
γών-Επιπλοποιών» ή «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής.

50.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 

ΒΑΡΕΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

(ΜΒΑ)

Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο παντός τύπου Λυκείου, ή άλλος ισότιμος και αντίστοι-
χος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής, με σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών ως βοηθοί απασχολούμενοι 
σε μεταφορές και ανυψώσεις φορτίων (ως Μανουβραδόροι) σε πλοία, εγκαταστά-
σεις ξηράς, πλωτές ή μόνιμες δεξαμενές, που ανήκουν σε ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη ή σε λοιπές βιομηχανικές εγκαταστάσεις γενικότερα και πάντα υπό την προ-
ϋπόθεση ότι, η εργασία είναι συναφής με το αντικείμενο. Η εν λόγω προϋπηρεσία 
αποδεικνύεται, με σχετική βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία αναφέρεται λεπτο-
μερώς το αντικείμενο εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μέσα εργασίας (π.χ. γερα-
νοί, περονοφόρα οχήματα, εργαλεία χειροκίνητα και μηχανικά, αυτόματα συστήμα-
τα, κ.λπ.), συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

51.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΤΗΣ 

(ΔΕΞ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού «Σχολής Μηχανικών» ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Ναυπηγών Μηχανικών TE» ή το ομώνυμο 
ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού 
Ναυτικού» του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνι-
τών Ναυπηγικής Βιομηχανίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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52.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
(Χ/ΝΑΥΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου των Τμημάτων «Χημικών Μηχανικών» ή «Χη-
μείας» ή τα ομώνυμα ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμα πτυχία ή διπλώματα σχο-
λών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης 
ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. γ 
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

53.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΚΑΥΣΕΩΣ 
(ΕΦ/ΜΕΚ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» ή «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του 
τομέα «Μηχανολογίας» ή «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα «Ναυτιλια-
κών Επαγγελμάτων», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας», 
είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

54.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 

(ΕΦ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανολόγων Μηχανικών TE» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» ή «Τεχνικός θερμικών και Υδραυλικών Εγκατα-
στάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του τομέα «Μηχανολο-
γίας» ή «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων», 
είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Τεχνιτών Αμαξωμάτων» ή «Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχα-
νίας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

55.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΞΗΡΑΣ (ΕΓΚ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
5, ΙΕΚ, ειδικοτήτων «Τεχνικός Μηχανικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός 
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» ή «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, 
Αερισμού και Κλιματισμού» του τομέα «Μηχανολογίας».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικοτήτων «Τεχνικός Δομικών Έργων 
και Γεωπληροφορικής», ή «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατα-
σκευών» ή «Τεχνικός θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου», ή «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», 
είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Τεχνιτών θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» ή 
«Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος 
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

56.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

(Τ/ΣΥΝ)/
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ 
ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΧΑΜ/Ο)

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» του τομέα «Μηχανολογίας» ή ειδικότη-
τας «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

57.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 
(ΣΧΕΔ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Γραφιστικής» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης 
ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του 
τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικοτήτων «Γραφικών Τεχνών-Ηλε-
κτρονικής Σχεδίασης Εντύπου» ή «Γραφικών Τεχνών-Εκτυπώσεων», είτε άλλος ισό-
τιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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58.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 
(ΣΧΕΔ)/

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΟΣ 
(ΠΡΟΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επί-
πλου TE» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχο-
λών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Επιπλοποιίας-Ξυλογλυπτι-
κή» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Ξυλουργών-Επι-
πλοποιών», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

59.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 
(ΣΧΕΔ)/

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

(ΣΕΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του τομέα 
«Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέ-
χνης-Αποκατάστασης» του τομέα «Εφαρμοσμένων Τεχνών», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότη-
τας «Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοι-
χος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.

60.

ΒΟΗΘΟΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(Β/ΑΚΤ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας» ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» της Ομάδας Προσανατολι-
σμού «Υγείας και Πρόνοιας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Βοηθός Ακτινολογικών 
Εργαστηρίων» του τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Βοη-
θών Γενικής Νοσηλείας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονά-
δας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

61.

ΒΟΗΘΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ 
(Β/ΡΑΔ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας» ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας» της Ομάδας Προσανατολι-
σμού «Υγείας και Πρόνοιας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Βοηθός Ακτινολογικών 
Εργαστηρίων» του τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Βοη-
θών Γενικής Νοσηλείας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονά-
δας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

62.

ΒΟΗΘΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

(Β/ΝΟΣ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικοτήτων «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» ή «Βοηθός Νοσηλευ-
τικής Τραυματολογίας» ή «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» ή «Βοηθός Νοση-
λευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» ή «Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντα-
τικής Θεραπείας» ή «Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας 
Προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του 
τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοση-
λείας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση: (1) αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση». (2) χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ί) 
επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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63.

ΒΟΗΘΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

(Β/ΝΟΣ)/
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 
(ΑΝΑΙΣ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Προσανατολι-
σμού «Υγείας και Πρόνοιας».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του 
τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοση-
λείας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση: (1) αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση». (2) χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: ί) 
επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

64.

ΒΟΗΘΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

(Β/ΝΟΣ)/
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(ΧΕΙΡ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Προσανατολι-
σμού «Υγείας και Πρόνοιας».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του 
τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοση-
λείας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση: (1) αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση». (2) χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) 
επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

65.

ΒΟΗΘΟΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

(Β/ΝΟΣ)/ 
ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ 

(ΔΣ)

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της Ομάδας Προσανατολι-
σμού «Υγείας και Πρόνοιας».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του 
τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Βοηθών Γενικής Νοση-
λείας», είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση: (1) αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση». (2) χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) 
επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

66.

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΙΟΥ (Β/ΦΑΡ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» της Ομάδας Προσανατολισμού «Υγείας και 
Πρόνοιας».
β. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο είτε ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» του 
τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», είτε ΕΠΑ.Σ., ειδικότητας «Βοηθών Φαρμακείου», 
είτε άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση: (1) αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση». (2) χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) 
επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

67.

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(Β/ΕΡΓ)/

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

(ΚΥΤ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Ιατρικών Εργαστηρίων» ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» της Ομάδας Προσανατολισμού 
«Υγείας και Πρόνοιας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ, ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών 
Εργαστηρίων» του τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», ή άλλος ισότιμος και αντί-
στοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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68.

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(Β/ΕΡΓ)/

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

(ΜΙΚ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Ιατρικών Εργαστηρίων» ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» της Ομάδας Προσανατολισμού 
«Υγείας και Πρόνοιας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ, ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών 
Εργαστηρίων» του τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», ή άλλος ισότιμος και αντί-
στοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

69.

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
(Β/ΕΡΓ)/

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑ-
ΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣ-

ΤΗΡΙΟΥ 
(ΠΑΘ)

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Ιατρικών Εργαστηρίων» ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, 
ΙΕΚ, ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» της Ομάδας Προσανατολισμού 
«Υγείας και Πρόνοιας».
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ, ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών 
Εργαστηρίων» του τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», ή άλλος ισότιμος και αντί-
στοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
δ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

70.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
(ΕΡΓΘ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του Τμήματος «Εργοθεραπείας» ή το ομώνυμο 
ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Εργοθεραπείας» ή το ομώνυμο ή αντίστοι-
χης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

71.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΣ (ΛΟΓΘ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Λογοθεραπείας» ή το ομώνυμο ή αντίστοι-
χης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

72.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΣ (ΦΥΣΘ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του Τμήματος «Φυσικοθεραπείας» ή το ομώ-
νυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Φυσικοθεραπείας» ή το ομώνυμο ή αντί-
στοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδα-
πής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

73.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-
ΜΟΣ (ΒΡΕΦ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Προσχολικής Αγωγής» ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλ-
λοδαπής.
β. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

74.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

(ΚΟΙΝ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου του Τμήματος «Κοινωνικής Εργασίας» ή το 
ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Κοινωνικής Εργασίας» ή το ομώνυμο ή αντί-
στοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77
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75.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
(Τ/ΙΜ)/
ΑΝΕΥ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ του Τμήματος «Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας TE» ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 
5, ΙΕΚ, ειδικότητας «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων» του τομέα «Ηλεκτρολογίας, Ηλε-
κτρονικής και Αυτοματισμού».
γ. Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας, τουλάχιστον σε επίπεδο «καλή γνώση».

76.
ΔΥΤΗΣ (ΔΥΤ)/

ΑΝΕΥ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

α. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο παντός τύπου Λυκείου, ή άλλος ισότιμος και αντί-
στοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, με απαραίτητη προϋπόθεση να υφίσταται εγγραφή σε μητρώα Δυ-
τών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ).
β. Για την εν λόγω ειδικότητα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή αδείας 
ασκήσεως επαγγελματία Δύτη χορηγούμενη από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ή το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Για όλες τις ειδικότητες/εξειδικεύσεις στις οποίες προβλέπεται ως ανώτερος τίτλος σπουδών πτυχίο Πανεπι-
στημίου ή Τ.Ε.Ι., απαιτείται για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξερ-
γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

3. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπη-
ρεσιών διαδικτύου, διαπιστώνεται με Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

4. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής (άριστη T2/C2, πολύ καλή PI/C1 και καλή Β2), 
αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, κατά τα οριζόμενα στον ν. 2740/1999 (Α΄186) ή με τίτλους 
ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να έχουν εκδοθεί από κρατικά ή αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του οικείου κράτους εκπαιδευτικά ιδρύματα, που έχουν ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό τους σύστημα 
και χρησιμοποιούν διεθνώς γνωστή γλώσσα.

6. Όπου με την παρούσα απόφαση ως προσόν διορισμού ορίζεται το αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, η έννοια των όρων αυτών είναι ότι το πτυχίο περί του οποίου πρόκειται, 
στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με 
την προκήρυξη. Η περί αυτού βεβαίωση χορηγείται:

α. Με βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, στο οποίο ανήκει το Τμήμα που 
χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.

β. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μη τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας 
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ. Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη ισοτιμίας και 
κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του 
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Φ.400/11/08/Σ. 15246/23-06-2008 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄1194).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02046492110200020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

ΑΔΑ: Ω7ΟΠ6-Ο77


