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ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή 
αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των 

ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας) 

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή 
αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των 

ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας) 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΑΜΜΟΒΟΛΗ – 
ΥΔΡΟΒΟΛΗ) 

 Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή 
αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των 

ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας) 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΑΔΑ: ΩΞΥΟ465Θ1Ω-Ι4Β
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ & ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

 Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή 
αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των 

ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας) 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 

 Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΑΔΑ: ΩΞΥΟ465Θ1Ω-Ι4Β
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ 

 Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή 
αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των 

ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ  

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή 
αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των 

ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΑ) 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ 

 Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΑΔΑ: ΩΞΥΟ465Θ1Ω-Ι4Β
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ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ DESIGN 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή διετής επαγγελματική εμπειρία 
στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε 
θέματα μάρκετινγκ, οικονομίας τροφίμων ή συναφή αντικείμενα ή διετής επαγγελματική 

εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  ή αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  ή αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης  

ΑΔΑ: ΩΞΥΟ465Θ1Ω-Ι4Β



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” 

 
 

 

101 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΑΔΑ: ΩΞΥΟ465Θ1Ω-Ι4Β
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
(MERCHANDISER) 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / 
ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- μονοετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 Απαιτείται διετής επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή 
αντικείμενα (λόγω της εξειδικευμένης φύσης του εργασιακού αντικειμένου και των 

ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας) 
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ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης ή -λόγω της εξειδικευμένης φύσης 
του εργασιακού αντικειμένου και των ιδιαίτερων αναγκών σε θέματα προστασίας και 

τήρησης κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας- διετής επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο κατάρτισης ή σε συναφή αντικείμενα 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 

Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ  
ΤΟΜΕΑ 

Ι. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Τ.Ε.Ι ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  με διετή εμπειρία σε 
εκμεταλλεύσεις – επιχειρήσεις  Γεωργικού τομέα) 

ΙΙ. ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, 

Α.Τ.Ε.Ι ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  με 

διετή εμπειρία σε εκμεταλλεύσεις – επιχειρήσεις  Γεωργικού τομέα) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, Α.Τ.Ε.Ι ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, Α.Ε.Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  με διετή εμπειρία 

σε εκμεταλλεύσεις – επιχειρήσεις  Δασικού τομέα) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Αποφοίτηση από σχετικές σχολές/ιδρύματα εκπαίδευσης (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ Α) 

 
 
 

                                                                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

1 ΓΕΩΠΟΝΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής 
Παραγωγής ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης 
Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (πρώην Γεωργικής Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας) ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (πρώην Γεωργικής Οικονομίας) ή Επιστήμης και 
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Τεχνολογίας Τροφίμων (πρώην Γεωργικών Βιομηχανιών) ή Γεωργικών 
Βιομηχανιών ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (πρώην 
Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής) ή Εγγείων Βελτιώσεων και 
Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργικής Οικονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2 ΓΕΩΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

3 ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 
περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

5 ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωγραφίας ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ ή Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων 
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Μηχανικών ΑΠΘ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της 
αλλοδαπής. 

7 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ή 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ ή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ ή Πολιτικών 
Μηχανικών Πανεπιστημίου Πάτρας ή Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

8 ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή 
Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων 
Πόρων ή Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή 
Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής ή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 
ή Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Εμπορίας και 
Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προιόντων ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας 
Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή 
Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων TEI 
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

10 ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δασοπονίας ή Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
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Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Γεωτεχνολογίας 
& Περιβάλλοντος Τ.Ε., ή Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 
Τ.Ε. ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας Τ.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας 

12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Τοπογραφίας ΤΕΙ ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας 

13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. 
ή Δομικών Έργων Τ.Ε. ή τμήματος Έργων Υποδομής Τ.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα 
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
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