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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα) 

 

Ι. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΔ) 

 

Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΔ) 

Ι.4 Διοικητικών-
Οικονομικών 

Πτυχίο ή δίπλωμα  οποιουδήποτε τμήματος ΤΕΙ 
της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των 
πτυχίων ΠΣΕ και ΚΑΤΕΕ ή το  ομώνυμο ή 
αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 
ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητες Προσόντα 

Ι.1 Διοικητικών–Οικονομικών Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
περιλαμβανομένου και των πτυχίων ή 
διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή 
ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 

Ι.2 Πληροφορικής Πτυχίο ή Δίπλωμα, Πληροφορικής, Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης 
Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

Ι.3 Αρχειονόμων-
Βιβλιοθηκονόμων 

Πτυχίο ή Δίπλωμα αρχειονομίας και 
βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολής αλλοδαπής ή 
πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της 
αλλοδαπής και επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών βιβλιοθηκονομίας διάρκειας 
τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ή πτυχίο 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολής της 
αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα 
Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ ημεδαπής ή ισότιμων 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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Ι.5 Πληροφορικής Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, Επιχειρηματικού 
Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, 
Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και 
στην Οικονομία, ή Διαχείρισης Πληροφοριών της 
ημεδαπής, ή ισότιμων τίτλων σπουδών 
αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 

Ι.6 Υγειονομικών Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ Νοσηλευτικής της 
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της αλλοδαπής. 

 

Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕΠ) 

Ι.7 Διοικητικός-Οικονομικός Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
ή πτυχίο Β’ Κύκλων Σπουδών Τεχνικών 
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, Σπουδών 
ΤΕΕ οποιεσδήποτε ειδικότητας ανεξάρτητα από 
ειδικότητα ή πτυχίο Α’ Κύκλου του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – 
Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των 
Τμημάτων, Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, 
Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων 
Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

Ι.8 Τηλεφωνητών Πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών 
τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, οποιασδήποτε 
ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών ή πτυχίο Β’ Κύκλων 
Σπουδών Τεχνικών Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων, Σπουδών ΤΕΕ οποιεσδήποτε 
ειδικότητας ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
πτυχίο Α’ Κύκλου του τομέα Οικονομίας και 
Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου 
Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, 
Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων, 
Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Υπαλλήλων 
Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων 
Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, 
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Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου Γενικής 
Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

Ι.9 Αρχειοθετών-Ταξινόμων Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
ή πτυχίο Β’ Κύκλων Σπουδών Τεχνικών 
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, Σπουδών 
ΤΕΕ οποιεσδήποτε ειδικότητας ανεξάρτητα από 
ειδικότητα ή πτυχίο Α’ Κύκλου του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – 
Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των 
Τμημάτων, Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, 
Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων 
Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Ι.10 Υποδοχής και Ελέγχου Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
ή πτυχίο Β’ Κύκλων Σπουδών Τεχνικών 
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, Σπουδών 
ΤΕΕ οποιεσδήποτε ειδικότητας ανεξάρτητα από 
ειδικότητα ή πτυχίο Α’ Κύκλου του τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – 
Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των 
Τμημάτων, Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, 
Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων 
Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων ή Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

Ι.11 Οδηγών Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ, 
ειδικοτήτων (α) Τεχνικού αυτοκινήτων 
οχημάτων (β) Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων, ή πτυχίο Α’ και Β’ κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Τμήματος Μηχανικών 
αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής 
σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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Ειδικότητες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕΔ) 

Ι.12 Εργατών-Βοηθών Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου 
Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου 
για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή 
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή 
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης 
του άρθρου 1 του Ν.2817/2000. 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΤ) 

ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής 
Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 
αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας ή 
απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε σχολικής 
μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
και τριετή τουλάχιστον εμπειρία. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επαγγελματική 
άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας 

ΙΙ.1 Μηχανικών  

Περιλαμβάνονται οι 
ειδικότητες: 

(α)  Ηλεκτρολόγοι Μηχ/κοί  

(β)   Πολιτικοί Μηχανικοί 

(γ)   Μηχανολόγοι 
Μηχανικοί 

(δ)   Ηλεκτρονικοί – 
Τεχνικοί Ασφαλείας 

(ε) Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί 
Δ/ντές 

 

Το ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας 
σχολών της αλλοδαπής. 
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Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΤ) 

ΙΙ.2 Τεχνολόγων Μηχ/κών 
περιλαμβάνονται οι 
ειδικότητες: 

(α)  Ηλεκτρονικών 

(β)  Πληροφορικής 

 

Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο 
ή δίπλωμα ΤΕΙ ,περιλαμβανομένων και των 
πτυχίων ΠΣΕ και ΚΑΤΕΕ , ή ισότιμων τίτλων 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 

Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕΤ) 

ΙΙ.3 Τεχνικών  

Περιλαμβάνονται οι 
ειδικότητες: 

(α)   Ηλεκτρονικών  

(β)   Ηλεκτρολόγων 

(γ)   Ψυκτικών 

 (δ) Τεχνικών–Συντηρητών 
Ιστών  

Το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Σχολικών μονάδων  

α) των τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, 
Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών Α’ ή Β’ κύκλου 
σπουδών των ΤΕΕ,  

β) των κλάδων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής 
Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων,  

γ) των τομέων Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού των 
Τεχνικών-επαγγελματικών Λυκείων  

δ) των τμημάτων Ηλεκτρονικού των Τεχνικών-
Επαγγελματικών Σχολών. Περιλαμβάνονται επίσης 
αντίστοιχες ειδικότητες των τομέων ΙΕΚ και 
ειδικότερα για την (α) ειδικότητα και οι ειδικότητες 
(Ηχολήπτη και Χειριστή Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης 
Εικόνας) του τομέα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ή άλλων 
ισότιμων τίτλων σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. Για την (δ) ειδικότητα απαιτείται 
πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου 
και επιπλέον αναρριχητική ικανότητα 

 

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΠ) 

Ειδικότητες Τηλεόρασης – Κινηματογραφίας - Ραδιοφωνίας 

ΙΙΙ.1 Σκηνοθετών Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σκηνοθεσίας της ημεδαπής 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των 
Προγραμμάτων σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ή ισοτίμων, 
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αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

ΙΙΙ.2 Διευθυντών Παραγωγής Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ,Οικονομικών σπουδών ή 
Σκηνοθεσίας ή ΜΜΕ, της ημεδαπής περιλαμβανομένων 
και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των Προγραμμάτων 
σπουδών επιλογής (ΠΣΕ) ή ισοτίμων, αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

ΙΙΙ.3 Μεταφραστών-
Υποτιτλιστών –
Προσαρμοστών  

Πτυχίο ή δίπλωμα μετάφρασης και διερμηνείας ξένων 
γλωσσών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα 
ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμο σχολών της αλλοδαπής 

ΙΙΙ.4 Μετεωρολόγων Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μαθηματικού ή Φυσικού 
Τμήματος 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΠ) 

 

 

ΙΙΙ.5 Β. Δ/ντών Παραγωγής Πτυχίο ή δίπλωμα  ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, Διοίκησης – 
Οικονομίας της ημεδαπής ή  ισότιμο τίτλο  
σχολών της  αλλοδαπής. 

ΙΙΙ.6 Γραφιστών Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ Γραφιστικής της 
ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 

ΙΙΙ.7 Χειριστών Συστημάτων 
Προγράμματος 

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ 
οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα 
Πληροφορικής ή Πτυχίο Α’ και Β’ Κύκλου 
σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του 
τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του 
Ηλεκτρολογικού τομέα ή απολυτήριος τίτλος, 
ειδικότητας Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου, τμήματος Προγραμματιστών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ή ειδικότητας 
Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής και  γνώση επεξεργασίας κειμένων σε  
Η/Υ και επιπλέον για την (β) ειδικότητα, 
απολυτήριος τίτλος τμήματος Προγραμματιστών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου. 



7 
 

Ειδικότητες  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΚΤΕΠ) 

ΙΙΙ.8 Σκηνοθεσίας  

Περιλαμβάνονται οι 
ειδικότητες  

α) Σκηνοθέτες 

β) Β. Σκηνοθέτες 

Πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης 
σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής  
φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής 
μονάδας της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΙΙΙ.9 Β. Δ/ντών Παραγωγής  Πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης 
σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής 
φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής 
μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΙΙΙ.10 Σκηνογράφων – 
Ενδυματολόγων  

Πτυχίο η δίπλωμα Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου 
αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) 
μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο 
τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  

ΙΙΙ.11 Φωτογραφίας  

Περιλαμβάνονται οι 
ειδικότητες 

α)  Δ/ντές Φωτογραφίας 

β)  Εικονολήπτες 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Εικονολήπτη αναγνωρισμένης 
σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής 
φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής 
μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
και επιπλέον τρία (3) χρόνια εμπειρία ως 
Εικονολήπτης για την (α) ειδικότητα. 

ΙΙΙ.12 Συντονιστών Στούντιο  Πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη αναγνωρισμένης 
σχολής τουλάχιστον τριετούς (3) μεταλυκειακής 
φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής 
μονάδας της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας . 

ΙΙΙ.13 Κινηματογραφίας 

Περιλαμβάνονται οι 
ειδικότητες 

α) Μοντέρ 

β) Ηχολήπτες 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Σκηνοθέτη για την (α) και 
Ηχολήπτη για την (β) ειδικότητα, 
αναγνωρισμένης σχολής τριετούς (3) 
μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμο 
τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας 

ΙΙΙ.14 Εκφωνητών-
Τηλεπαρουσιαστών 

Πτυχίο ή δίπλωμα δραματικής σχολής 
τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης τα 
ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας τα 
αλλοδαπής. 
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Ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕΠ) 

Ειδικότητες Τηλεόρασης – Κινηματογραφίας – Ραδιοφωνίας  

ΙΙΙ.15 Επιμελητών Παραγωγής Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ 
(Οργανωτικού Συντονιστή Παραγωγής) ή άλλου 
ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε 
μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση με 
τριετή (3) τουλάχιστον εμπειρία στην οργάνωση 
παραγωγής Τ/Ο προγραμμάτων 

ΙΙΙ.16 Ειδικός Εφαρμογών 
Αισθητικής και Μακιγιάζ  

Το ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα 
επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή άλλου ισότιμου 
τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 
απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριετή (3) 
τουλάχιστον εμπειρία στην ειδικότητα αυτή 

ΙΙΙ.17 Κομμωτών Το ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα 
επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή άλλου ισότιμου 
τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 
απολυτήριος τίτλος τεχνικής επαγγελματικής 
σχολής κομμωτικής ή απολυτήριος τίτλος 
οποιασδήποτε σχολής κομμωτικής ή απολυτήριος 
τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριετή (3) 
τουλάχιστον εμπειρία στην ειδικότητα αυτή 

ΙΙΙ.18 Βοηθός Σκηνογράφου-
Ενδυματολόγου 

Το ομώνυμο ή αντίστοιχο δίπλωμα 
επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή άλλου ισότιμου 
τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 
απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριετή (3) 
τουλάχιστον εμπειρία στην ειδικότητα αυτή 

 
IV. Δημοσιογράφων 

IV.1 Δημοσιογράφων Πτυχίο ή δίπλωμα Μ.Μ.Ε ή οποιουδήποτε 
τμήματος Α.Ε.Ι, περιλαμβανομένων και των 
πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) και των Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ή ισότιμης σχολής της 
αλλοδαπής,  ή Πτυχίο ή δίπλωμα  Τ.Ε.Ι. ή 
ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης 
Ι.Ε.Κ ή άλλου ισοτίμου τίτλου σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απολυτήριος τίτλος 
οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και παράλληλα προϋπηρεσία με 
ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ τουλάχιστον ένα (1) έτος 
για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι., δύο ( 2 ) ετών για 
τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και τεσσάρων (4) ετών 
για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στον ημερήσιο ή 
περιοδικό τύπο ή σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο. 

 

 


