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Σχ. Έτος: 2015-2016. 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 11o Γυμνάσιο Ιωαννίνων 
Τμήμα: Γ1 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:  

Συμβουλευτική  Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Εκπαίδευση και Τεχνικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα 

(Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον)» 
 

Μαθητές: 
ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΜΑΡΚΕΛΛΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΩΓΑΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

ΛΕΤΣΟΣ  
ΘΩΜΑΣ 

ΓΗΤΑ  
ΜΑΡΙΝΑ 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΖΩΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΙΑΚΟΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΓΚΑΝΑΡΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΔΕΛΛΑΣ  
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΘΩΜΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ 
ΜΑΡΙΑ 

ΓΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ 
ΕΛΕΝΑ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΠΟΖΙΑΡΗ 
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 

ΓΚΟΥΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΖΙΑΚΑ  
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΚΑΡΙΤΣΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΝΤΟΒΩΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΓΟΤΣΗ  
ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΖΙΩΓΑ  
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 

ΚΩΛΕΤΣΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:   
  Βασαγιώργης Νικόλαος  (ΠΕ 17.03 - Ηλ/γος ΑΣΕΤΕΜ) 
Εισαγωγή 
 
Βασικός σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τα Τεχνικά Επαγγέλματα 
στα οποία  μπορούν να δραστηριοποιηθούν μελλοντικά, πως μπορούν να 
εκπαιδευτούν σε αυτά και τη διαχρονική τους εξέλιξη στον Ελλαδικό χώρο. 
Με την ενασχόλησή τους με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απέκτησαν γνώσεις: 
§ Για την ιστορική εξέλιξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, από την εποχή της ιδρύσεως του σύγχρονου ελληνικού κράτους 
μέχρι σήμερα και τις ανάγκες της κοινωνίας που κλήθηκε κάθε φορά αυτή να 
ικανοποιήσει.  

§ Για τα διάφορα τεχνικά επαγγέλματα που υπάρχουν σήμερα, τη φύση τους, 
τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης 
που δίνουν. 

§ Για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολές, τμήματα) από τα οποία μπορεί 
κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στα τεχνικά επαγγέλματα. 

 
Πορεία εργασίας 

1. Παρουσίαση θέματος 
2. Χωρισμός τμήματος σε ομάδες 
3. Διατύπωση σκοπών – στόχων\ 
4. Κατανομή αρμοδιοτήτων 
5. Συλλογή – ταξινόμηση – μελέτη πληροφοριών 
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6. Σύνθεση – συγγραφή εργασιών και παρουσίαση υλικού ανά ομάδες  
7. Εξαγωγή συμπερασμάτων και αυτοαξιολόγηση της δράσης 

 
Βασικοί άξονες 

1. Ιστορική αναδρομή 
2. Τεχνικά επαγγέλματα (καταγραφή – ανάλυση) 
3. Το Εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα (με έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα) 

 
 
Εργασίες μαθητών 
 
Εισαγωγή 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ένα αρκετά μεγάλο εύρος 
χειρονακτικών επαγγελμάτων. Χαρακτηριστικά όπως η δημιουργικότητα, η 
σχολαστικότητα, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ικανότητα αντίληψης , η επιδεξιότητα 
στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων, η καλαισθησία κτλ είναι απαραίτητα για 
έναν τεχνίτη προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές του για επαγγελματική 
καταξίωση στον συγκεκριμένο χώρο. Η πλειονότητα των επαγγελμάτων αυτών είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα.  

 
 

Σύντομη ιστορική αναδρομή της εκπαίδευσης των τεχνικών επαγγελμάτων στην 
Ελλάδα: 

 
1828: Αίγινα: Πρώτο τεχνικό σχολείο για οικοδομικές τέχνες 
1836:   Πολυτεχνικό σχολείο (αρχιτεκτονική –οικοδομική) 
1887:  Σχολείο Βιομηχανικών Τεχνών (πολιτικοί μηχανικοί, Μηχανουργοί, 
Γεωμέτρες, Εργοδηγοί) 
1914:  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 
Ιδιωτικές σχολές: 
Ακαδημία Ρουσόπουλου 
Πειραϊκός Σύνδεσμος 
Προμηθέας 
Σιβιτανίδειος 
Διπλάρειος 
Σεβαστοπούλειος 
Ζάνειο Τεχνικό Πειραματικό Γυμνάσιο 
 
Ανώτερες Τεχνικές Σχολές 
 
ΣΕΛΕΤΕ 
ΤΕΙ 
ΚΑΤΕΕ 
Σχολές Υπομηχανικών 
 
Δημόσιες Τεχνικές Σχολές – Λύκεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 
ΤΕΛ – ΚΑΤΕ – ΤΕΣ – ΕΠΑΣ – Μέσες Σχολές Εργοδηγών – ΕΠΛ – ΕΠΑΛ – 
ΤΕΕ 
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Ζήτηση των Τεχνικών Επαγγελμάτων Μέσα στο Χρόνο  
(Παρελθόν –Παρόν -Μέλλον) 

 
� Παρελθόν:Την χρονική περίοδο 2000-2010 τα τεχνικά επαγγέλματα 
αυξήθηκαν σε ποσοστό ως και 51,3% . 
� Παρόν:Στις μέρες μας τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν μεγάλη ζήτηση σε 
όλη την Ελλάδα. Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν στην Ήπειρο ενώ στην Κρήτη 
ελάχιστη. Τα τεχνικά επαγγέλματα που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση είναι: 
1. τεχνολόγοι επιστήμων μηχανικής 
2. Τεχνίτες ανέγερσης και συντήρησης κτηρίων 
3. Χειριστές παραγωγής προϊόντων τσιμέντου, μηχανών επεξεργασίας 

τροφίμων και ποτών. 
4. Μηχανοδηγοί 
5. Χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και γερανοφόρων οχημάτων. 
� Μέλλον: Προβλέπεται επίσης ότι τι 2020 στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης φαίνεται πως θα 
είναι οι εξειδικευμένοι τεχνικοί, τεχνολόγοι καθώς και τα συναφή με αυτές τις 
ειδικότητες .Επίσης το 2020 προβλέπεται ότι η ζήτηση των τεχνικών 
επαγγελμάτων θα αυξηθεί κατά 17,7%. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
o Αγγειοπλάστης 
o Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 
o Ακτινολόγος 
o Αλουμινάς (Επαγγέλματα Οικοδομής) 
o Βιβλιοδέτης 
o Γεωτρυπανιστής 
o Γουνοποιός 
o Διακοσμητής - Τεχνικός Διακόσμησης 
o Ελαιοχρωματιστής 
o Επιπλοποιός 
o Επισκευαστής Λαμαρινών Αυτοκινήτων-Οχημάτων 
o Επισκευαστής Πλαστικών Σκαφών 
o Ηλεκτρολόγος 
o Κεραμίστας 
o Κηπουρός/Ανθοκηπουρός/Κηποτεχνικός 
o Κλειδαράς 
o Κλωστοϋφαντουργός 
o Κόπτης Ενδυμάτων 
o Κορνιζοποιός 
o Κόφτης Υποδημάτων 
o Κρεοπώλης 
o Λατόμος 
o Λιμενεργάτης 
o Μαρμαράς 
o Ξυλουργός 
o Οδηγός Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης 
o Οδηγός ΤΑΞΙ 
o Οδοντοτεχνίτης 
o Οπτικός 
o Οργανοποιός 
o Πατωματζής (Επαγγέλματα Οικοδομής) 
o Πλακάς (Επαγγέλματα Οικοδομής) 
o Σιδεράς - Σιδηρουργός 
o Σιδερωτής 
o Σοβατζής (Επαγγέλματα Οικοδομής) 
o Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης - Τεχνικός Συντήρησης Έργων 
o Τέχνης - Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής 
o Σφουγγαράς 
o Ταπετσέρης 
o Ταπητουργός 
o Τεχνικός Αεροσκαφών - Ειδικός Μηχανοσύνθετων Αεροσκαφών 
o Τεχνικός Ανελκυστήρων 
o Τεχνικός Αρδεύσεων 
o Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής 
o Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων 
o Τεχνικός Ελέγχου Βιομηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος 
o Τεχνικός Ελέγχου Υλικών 
o Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος 
o Τεχνικός Εργαλειομηχανών 
o Τεχνικός Θέρμανσης και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

http://edujob.gr/node/21711
http://edujob.gr/node/152
http://edujob.gr/node/343
http://edujob.gr/node/192
http://edujob.gr/node/21721
http://edujob.gr/node/21726
http://edujob.gr/node/21727
http://edujob.gr/node/199
http://edujob.gr/node/226
http://edujob.gr/node/234
http://edujob.gr/node/236
http://edujob.gr/node/237
http://edujob.gr/node/240
http://edujob.gr/node/378
http://edujob.gr/node/256
http://edujob.gr/node/257
http://edujob.gr/node/258
http://edujob.gr/node/379
http://edujob.gr/node/261
http://edujob.gr/node/380
http://edujob.gr/node/381
http://edujob.gr/node/267
http://edujob.gr/node/383
http://edujob.gr/node/273
http://edujob.gr/node/296
http://edujob.gr/node/384
http://edujob.gr/node/118135
http://edujob.gr/node/298
http://edujob.gr/node/300
http://edujob.gr/node/385
http://edujob.gr/node/303
http://edujob.gr/node/306
http://edujob.gr/node/314
http://edujob.gr/node/393
http://edujob.gr/node/317
http://edujob.gr/node/322
http://edujob.gr/node/322
http://edujob.gr/node/395
http://edujob.gr/node/397
http://edujob.gr/node/398
http://edujob.gr/node/328
http://edujob.gr/node/329
http://edujob.gr/node/4253
http://edujob.gr/node/4254
http://edujob.gr/node/4255
http://edujob.gr/node/21708
http://edujob.gr/node/332
http://edujob.gr/node/399
http://edujob.gr/node/333
http://edujob.gr/node/335
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o Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής 
o Τεχνικός Ποτοποιίας-Αποσταγματοποιίας - Sommelier 
o Τεχνικός Υπαξιωματικός Αεροπορίας 
o Τεχνίτης Αδαμαντοκοπής Μαρμάρων 
o Τεχνίτης Δερμάτινων Ειδών 
o Τεχνίτης Ψάθας-Καλαθοποιίας 
o Τεχνολόγος Αντιρρύπανσης 
o Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων 
o Τεχνολόγος Ορυχείων 
o Τεχνολόγος Τροφίμων 
o Τζακάς 
o Τζαμάς 
o Τυπογράφος 
o Υαλουργός 
o Υδραυλικός 
o Υλοτόμος 
o Χαράκτης 
o Χειριστές Βαρέων Μηχανημάτων και Αγροτικών Μηχανημάτων 
o Χειριστής Μηχανημάτων Κοπής Ξύλου 
o Χτίστης 
o Ψυκτικός - Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 
o Ωρολογοποιός 

 

http://edujob.gr/node/336
http://edujob.gr/node/339
http://edujob.gr/node/1708
http://edujob.gr/node/400
http://edujob.gr/node/341
http://edujob.gr/node/401
http://edujob.gr/node/1704
http://edujob.gr/node/346
http://edujob.gr/node/403
http://edujob.gr/node/349
http://edujob.gr/node/405
http://edujob.gr/node/350
http://edujob.gr/node/354
http://edujob.gr/node/355
http://edujob.gr/node/356
http://edujob.gr/node/357
http://edujob.gr/node/368
http://edujob.gr/node/409
http://edujob.gr/node/410
http://edujob.gr/node/375
http://edujob.gr/node/376
http://edujob.gr/node/412
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
 

Υδραυλικός 

 
Ορισμός: Ο υδραυλικός τοποθετεί, συναρμολογεί, συντηρεί και επιδιορθώνει τα 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς επίσης και τα βοηθητικά τους μέρη.Εκτός 
από την τοποθέτηση των δικτύων ο Υδραυλικός είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση, τη 
συναρμολόγηση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και των ειδών υγιεινής (μπάνια, θερμοσίφωνες, λουτήρες). Επίσης, 
μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη δοκιμή και λειτουργία των 
διαφόρων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης (κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες, 
καλοριφέρ). Ο Υδραυλικός μπορεί να ειδικευτεί στην εγκατάσταση κεντρικής 
θέρμανσης (θερμοϋδραυλικός) ή μόνο στην εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης (υδραυλικός εγκαταστάτης).  
 
Σπουδαιότητα και χρησιμότητα της του υδραυλικού: 
Αν σκεφτεί κανείς ότι η κοινωνία με τη σημερινή της οργάνωση δεν θα μπορούσε να 
ζήσει ούτε μια ώρα χωρίς τις υδραυλικές εγκαταστάσεις αντιλαμβάνεται τη 
σπουδαιότητα και χρησιμότητα της δουλειάς που προσφέρει ένας υδραυλικός. 
 
 
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
Το επάγγελμα αυτό απαιτεί:  
-Σωματική αντοχή 
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-Ευστροφία και ικανότητα αναζήτησης λύσεων  
-Ευσυνειδησία και προσοχή 
-Μαθιματική και μηχανική ικανότητα 
-Επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών για τον χειρισμό των 
διαφόρων εργαλείων.  

 
 
Εκπαίδευση: Ο υδραυλικός μπορεί να έχει εκπαιδευτεί στα 
Μηχανολογικά Τμήματα των Τ.Ε.Ε., στις Σχολές Μαθητείας και στις 
Σχολές Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. ή μπορεί να έχει 
μαθητεύσει δίπλα σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη.  
 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Απασχολείται σε τεχνικά γραφεία 
ή συνεργεία που ασχολούνται με εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
θέρμανσης και αποχέτευσης, σε οικοδομικές και τεχνικές εταιρίες, σε 
οργανισμούς δημόσιους ή τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως ελεύθερος 
επαγγελματίας διατηρεί ατομική επιχείρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, στην οποία 
μπορεί επίσης να ασχολείται στην πώληση υδραυλικών υλικών, ειδών ψύξης, 
θέρμανσης και ειδών υγιεινής.  
 
 
Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του υδραυλικού είναι χειρωνακτική 
και εκτελείται στους ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους των οικοδομών.  
Οι συνθήκες εργασίας του είναι αρκετά δύσκολες, ενώ συχνά εκτίθεται σε διάφορες 
καιρικές συνθήκες. Όταν εργάζεται σε οικοδομή, χρειάζεται να είναι προσεκτικός 
γιατί αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το ωράριο απασχόλησής του δεν είναι 
συγκεκριμένο, γιατί αυτό εξαρτάται από το έργο που έχει αναλάβει και το χρόνο 
παράδοσής του, καθώς και από τη πρόοδο εργασιών των 
άλλων τεχνιτών, όταν δουλεύουν πολλά συνεργεία 
παράλληλα. Σε περίπτωση που ασχολείται με τη 
συντήρηση και επισκευή οικιακών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ή ειδών υγιεινής, είναι πιθανό να δουλεύει 
με ακατάστατο ωράριο, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της 
περίπτωσης.  
 
 
Κατηγορία επαγγέλματος: 
Τεχνικά, πρακτικά και άλλα συναφή Επαγγέλματα 
Μηχανολογικά Επαγγέλματα 
Κατασκευαστικός Κλάδος 
Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας 
 
 
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας  

· Ως ελεύθερος επαγγελματίας  

http://edujob.gr/node/154
http://edujob.gr/node/149
http://edujob.gr/node/153
http://edujob.gr/node/178
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Σε δικό του εργαστήριο συντήρησης, εγκατάστασης και επισκευής συστημάτων 
κλιματισμού ή συσκευών ψύξης . 

· Ως υπάλληλος  

Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κατασκευής,εγκατάστασης, επισκευής και 
συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών συσκευών ή μηχανημάτων 
 
Με το ΠΔ. 87/1996 το κράτος ορίζει το επαγγελματικό πεδίο των Ψυκτικών, το οποίο 
περιλαμβάνει τις παρακάτω ψυκτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διαιρούνται σε τρεις 
ειδικότητες.  

 
 

Ψυκτικός 
 
Περιγραφή Ειδικότητας 
 
Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης – Αερισμού – Κλιματισμού είναι ένας 
περιζήτητος επαγγελματίας ο οποίος με τη ραγδαία αύξηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού σε σπίτια και μεγάλες μονάδες, έχει άμεση και αποδοτική 
επαγγελματική αποκατάσταση . Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος συνεχώς 
αναπτύσσεται και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το κλίμα και τις καιρικές συνθήκες 
της χώρας μας. 
Οι αποκτηθείσες γνώσεις  
Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα αποκτήσει θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, όπως 
και επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να μπορεί να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, τη 
συντήρηση, τον έλεγχο και την επισκευή συστημάτων ψύξης και κλιματισμού. 
Επεμβαίνει ακόμη στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα που υπάρχουν σε 
οικιακές εγκαταστάσεις, αλλά και μεγάλες μονάδες. 
Μαθήματα  

· ΣΧΕΔΙΟ 
· ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
· ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 
· ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
· ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
· ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
· ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΜΗΧ. ΡΕΥΣΤΩΝ 
· ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
· ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 
· ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ 
· ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
· ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
· ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Επαγγελματική Αποκατάσταση  
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Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης - Αερισμού - Κλιματισμού κατά την άσκηση των 
επαγγελματικών καθηκόντων του ενεργεί εμπρόθεσμα, υπεύθυνα και με 
επαγγελματική δεοντολογία: 

α)  Εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, 
του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος . 

β)  Ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και των κατασκευαστών υλικών 
και εξαρτημάτων. 

γ)  Χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα 
ελέγχου για την άσκηση των παρακάτω επαγγελματικών δραστηριοτήτων του: 

· Εγκατάσταση, ρυθμίσεις, συντήρηση και επισκευή μικρών επαγγελματικών 
ψυγείων 

· Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μικρών οικιακών κλιματιστικών 
μονάδων (αέρα-αέρα) 

· Εγκατάσταση, ρυθμίσεις, συντήρηση και επισκευή μικρών κεντρικών 
κλιματιστικών μονάδων (αέρα-αέρα) επαγγελματικών χώρων 

· Κατασκευή, ρυθμίσεις, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων αερισμού 
· Εγκατάσταση, ρυθμίσεις, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ψύξης 

μεγάλων επαγγελματικών ψυγείων, σταθερών ή μετακινούμενων (πλοία, 
αυτοκίνητα, τρένα) 

· Εγκατάσταση, ρυθμίσεις, συντήρηση και επισκευή μεγάλων κεντρικών 
κλιματιστικών μονάδων «αέρα-αέρα» και «αέρα-νερού» σε μεγάλους χώρους 

Η επαγγελματική σου εξέλιξη ως απόφοιτος της Ειδικότητας περιλαμβάνει εργασία 
σε: 

· Τεχνικές εταιρίες, τεχνικά γραφεία και βιομηχανίες, συνεργεία που 
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης - κλιματισμού ή 
ως τεχνίτης συντήρησης σε δημόσιες υπηρεσίες 

· Συνεργεία συντήρησης ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων 
ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων 

· Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος ασχολείται με την εγκατάσταση, 
επισκευή και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών συσκευών και 
τοπικών κλιματιστικών μονάδων ή ανοίγοντας τη δική του επιχείρηση 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Ορισμός: Ο Ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων, ασχολείται με τη μελέτη, 
την επίβλεψη, την κατασκευή και τη συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων 
ή μηχανημάτων και συσκευών. 
 
Περιγραφή: Ειδικότερα, ο Ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων, ξεκινά την 
εργασία του σε πρώτο στάδιο όταν έχει ολοκληρωθεί το χτίσιμο των τοίχων ενός 
κτιρίου ή μιας οικοδομής, ενσωματώνοντας σε αυτούς τις σωλήνες διέλευσης 



 12 

καλωδίων και τα ανάλογα κουτιά για πρίζες, διακλαδώσεις και διακόπτες. Αφού 
σοβατιστεί η οικοδομή, ο Ηλεκτρολόγος, περνάει στο δεύτερο στάδιο της εργασίας 
του που αφορά την καλωδίωση και τη σύνδεση του κυκλώματος καλωδίων με τον 
κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. Τέλος, ασχολείται με την τοποθέτηση ηλεκτρικών 
συσκευών και φωτιστικών. 
Ο Ηλεκτρολόγος, δοκιμάζει επίσης τα κυκλώματα για να βεβαιωθεί αν οι συνδέσεις 
έχουν γίνει σωστά και αν τα κυκλώματα λειτουργούν κανονικά και χωρίς 
υπερφορτώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Ο Ηλεκτρολόγος, ακόμη, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 
όπως κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία και τα ηλεκτρικά μέρη των διαφόρων 
βιομηχανικών συσκευών, όπως ηλεκτρικοί κινητήρες, αυτόματοι διακόπτες. Επίσης, 
αποσυναρμολογεί τις ηλεκτρικές συσκευές, για να αντικαταστήσει τα 
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα.  
Όταν εργάζεται στη βιομηχανική παραγωγή των ηλεκτρικών συσκευών, 
συναρμολογεί τα διάφορα τμήματά τους σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια 
και ελέγχει τη λειτουργία τους.  
 
Εξοπλισμός και μέσα: Για την εκτέλεση της εργασίας του, χρησιμοποιεί διάφορα 
εργαλεία, όπως πένσα, κόπτη, κοπτάκι, δοκιμαστικό κατσαβίδι, μυτοτσίμπιδο, 
σιδηροπρίονο, δράπανο, πολύμετρο, μέτρα και άλλα. 
 
Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ηλεκτρολόγος εκπαιδεύεται στο Τμήμα 
Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ι. Μπορεί να φοιτήσει, επίσης, σε δημόσια ή ιδιωτικά Τ.Ε.Ε., 
σε Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, σε Τμήματα Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. 
 
Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ηλεκτρολόγος, οφείλει να έχει αναπτυγμένο αίσθημα 
ευθύνης, να εργάζεται προσεκτικά εφαρμόζοντας με ακρίβεια το σχέδιο του 
Μηχανικού, να μην αποσπάται η προσοχή του και να είναι ήρεμος και 
συγκεντρωμένος σ' αυτό που κάνει. 
Επίσης,  να είναι κοινωνικός και να έχει υπομονή,  γιατί έρχεται καθημερινά σε 
επαφή με τους πελάτες του, τους οποίους πρέπει να εξυπηρετεί με τον καλύτερο 
τρόπο. Πρέπει να έχει την ικανότητα να προτείνει την καλύτερη λύση κάθε φορά και 
να τηρεί πάντα τους κανόνες ασφάλειας των εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
Η επιδεξιότητα και η σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών, είναι απαραίτητες για 
να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα διάφορα εργαλεία της δουλειάς του. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος-Νομοθετική κατοχύρωση: Ο 
Ηλεκτρολόγος, χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία αποκτά 
δίνοντας εξετάσεις στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος 
της εργασίας που αναλαμβάνει ο Ηλεκτρολόγος, χρειάζεται να έχει και την 
αντίστοιχη άδεια. 
Σύμφωνα με Σχετικό  Προεδρικό Διάταγμα,  οι απόφοιτοι του Α΄ και Β΄ κύκλου των 
ΤΕΕ του τομέα των Ηλεκτρολόγων της ειδικότητας «Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων 
Κτιρίων»  χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς εξετάσεις , αποκτούν τις παρακάτω 
άδειες Ηλεκτροτεχνίτη από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας:   

Α. Ειδικότητας (Φωτισμού) 
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Β. Ειδικότητας (Κίνησης) 

Γ. Ειδικότητας (Ανελκυστήρων), με συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας 
τους 

Δ. Ειδικότητας (Υποσταθμών, Εναέριων και Υπόγειων Δικτύων). 
 

Αυτές οι άδειες δεν δίνουν το δικαίωμα αυτοτελούς εργασίας. Είναι οι πρώτες 
άδειες που παρέχουν το δικαίωμα να δουλέψει κάποιος σαν ειδικευμένος 
τεχνίτης υπό την εποπτεία και ευθύνη αδειούχου εγκαταστάτη. 
 
Μετά από τις παραπάνω άδειες και συμπληρώνοντας προϋπηρεσία (επαληθεύεται 
με τα ένσημα του ΙΚΑ): 

§ 36 μήνες (δηλαδή 900 Ημερομίσθια) ο πτυχιούχος του Α΄ κύκλου ή  
§ μόνο 18 μήνες (δηλαδή  450 Ημερομίσθια) ο πτυχιούχος Β΄ κύκλου  

σε μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων αδειών 
τεχνίτη, μπορεί πλέον να πάρει τις Πρώτες Αδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος 
«Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων» ισχύος 25 KW. 
Η προϋπηρεσία μπορεί να διανυθεί πριν ή και μετά την απόκτηση του πτυχίου και 
τα ένσημα να έχουν περαστεί μετά το 15° έτος τις ηλικίας τους. 
Συγκεκριμένα η Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος είναι αναγνωρισμένη και από την 
ΔΕΗ, για τους Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάσεων Κτιρίων η οποία 
επιβάλλει υπογραφή και θεώρηση από τον τοπικό σύλλογο των Ηλεκτρολόγων, για 
την Ηλεκτροδότηση κάθε ακινήτου.    
 

§ Οι Αδειούχοι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να δουλέψουν σε δική τους 
επιχείρηση, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε ξένη επιχείρηση, στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και να είναι υπεύθυνοι για μελέτες, κατασκευές, 
συντήρηση, επισκευή και έλεγχο της εγκατεστημένης ισχύος ενός κτιρίου 
που έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν. 

  
§ Με την πάροδο του χρόνου και με την συνεχή εργασία στον συγκεκριμένο 

τομέα, οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να αποκτήσουν σταδιακά και μεγαλύτερες 
Αδειες, που μπορούν να φτάσουν τα 40, 75, 100 KW. 

  
§ Οι συντηρητές  έχουν  ευθύνη για την σωστή λειτουργία όλων των 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, στην Κουζίνα, στα Πλυντήρια, στο 
Μηχανοστάσιο Πισίνας , Μηχανοστάσιο Πυρασφάλειας, Καυστήρες, 
Φωτισμός, Αυτοματισμοί Κίνησης κλπ. 

 
Επαγγελματικές προοπτικές: Σήμερα η αγορά παρουσιάζεται θετική για τον κλάδο. 
Είναι ένα επάγγελμα που θίγεται ελάχιστα από την κρίση στην οικοδομή, γιατί 
παρέχει πολλές διεξόδους απασχόλησης. Ο Ηλεκτρολόγος, είναι πάντα απαραίτητος 
σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και ανάλογα με την άδεια που κατέχει, μπορεί 
να αναλάβει και μεγαλύτερα έργα. Ορισμένες δυσκολίες για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες δημιουργεί η παρουσία στην αγορά μεγάλων συνεργείων, τα οποία 
παρέχουν ταχύτερη εξυπηρέτηση και σε χαμηλότερες τιμές. 
Όταν απασχολείται στο Δημόσιο, έχει τις προβλεπόμενες οικονομικές απολαβές. 
Μπορεί όμως να εξελιχθεί τόσο βαθμολογικά όσο και μισθολογικά. Ως ελεύθερος 
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επαγγελματίας έχει καλύτερες αποδοχές, αντιμετωπίζει όμως τους κινδύνους και 
την ανταγωνιστικότητα της ελεύθερης αγοράς. 
 
Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να απασχοληθούν σε 
διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου. Μπορούν, επίσης, να 
ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα εργαζόμενοι σε οικοδομές, επισκευάζοντας 
οικιακές ή επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές, ή διατηρώντας κατάστημα 
ηλεκτρικών ειδών. Συνεργάζονται ακόμα με διάφορες τεχνικές εταιρίες και 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, ή εργάζονται ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σ' αυτές. 
 
Εργασιακές συνθήκες και περιβάλλον: Η εργασία του Ηλεκτρολόγου είναι 
πολύπλοκη, υπεύθυνη και αρκετά επικίνδυνη. Όλοι γνωρίζουμε πόσο προσεκτικοί 
πρέπει να είμαστε όταν χειριζόμαστε το ηλεκτρικό ρεύμα γι' αυτό, το επάγγελμα 
ασκείται από άτομα προσεκτικά και καλά εκπαιδευμένα. 
Όταν εργάζεται στην οικοδομή, μπορεί να είναι ανεβασμένος σε σκαλωσιά ή σκάλα 
και πολλές φορές εργάζεται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες κάτι που ισχύει 
για όλα τα επαγγέλματα της οικοδομής. Επίσης, είναι μέσα στα πλαίσια της 
δουλειάς του να σκάβει χαντάκια προκειμένου να συνδέσει τις ηλεκτρικές παροχές, 
ή να τρυπάει τους τοίχους για να ανοίξει κανάλια. Όταν εργάζεται στον τομέα των 
επισκευών, συνήθως είναι σκυμμένος πάνω από τις μηχανές ή τις διάφορες 
ηλεκτρικές συσκευές που επιδιορθώνει. 
Οι χώροι εργασίας του, είναι τα ηλεκτρολογικά εργαστήρια επισκευής των 
συσκευών, οι οικοδομές, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 
 
Επαγγελματικές οργανώσεις: Το επάγγελμα αυτό εκπροσωπείται από το 
Συνεταιρισμό Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΣΕΗΛΕ). 
 

Γενικά σχόλια: Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η εργατικότητα, είναι στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν έναν καλό επαγγελματία Ηλεκτρολόγο. 
Η συνεργασία κατά τη διάρκεια της εργασίας του με τους πελάτες του είναι άμεση, 
γι΄αυτό πρέπει να διαθέτει υπομονή, να συζητά μαζί τους για το τι είναι εφικτό σε 
κάθε περίπτωση να γίνει και να μη διστάζει να προτείνει λύσεις που διευκολύνουν 
το έργο του ή είναι προς όφελος του πελάτη του. 
Η εργασία του Ηλεκτρολόγου βασίζεται εξίσου τόσο στα χέρια του, όσο και στο 
μυαλό του. Την ώρα της εργασίας χρειάζεται αρκετή αυτοσυγκέντρωση για να μη 
γίνονται λάθη, ετοιμότητα, επινόηση ιδεών και εναλλακτικών λύσεων, κριτική 
σκέψη και υπολογιστική ικανότητα. 
 
 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός είναι ειδικότητα της επιστήμης των Μηχανικών που 
δημιουργήθηκε για να χωρέσει όσους δεν πέρασαν στους Πολιτικούς Μηχανικούς ή όσους 
πίστευαν πως ισχύει η ισότητα Μηχανολογία=Αμάξια. Σοβαρό πλήγμα για τον κλάδο αποτελεί 
το γεγονός ότι ο γνωστός σε όλους μας κάφρος ονόματι Mikeius δηλώνει σπουδαστής 
Μηχανολογίας. 

http://frikipaideia.wikia.com/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://frikipaideia.wikia.com/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://frikipaideia.wikia.com/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://frikipaideia.wikia.com/wiki/Mikeius
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Οι πρώτοι Μηχανολόγοι μηχανικοί ήταν οι Μαστρογιάννηδες της γειτονιάς ή του χωριού με 
κορυφαίους ανάμεσά τους τον Μπάρμπα Γιάννη τον κανατά και τον Αστραπόγιαννο. Στη 
συνέχεια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας εξελίχθηκαν σε γκαραζιέρηδες και σήμερα χωρίς 
να χάσουν την ιδιότητα του γκαραζιέρη έχουν εξελιχθεί και άλλο εντάσσοντας στο γνωστικό 
τους αντικείμενο τα υπολείμματα που άφησαν όλοι οι άλλοι μηχανικοί. Δηλαδή το πεδίο τους 
είναι αυτό με το οποίο δεν ασχολούνται οι πολιτικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι χημικοί και όλοι οι 
άλλοι μηχανικοί και γι' αυτό το λόγο είναι εντελώς ασαφές και φυσικά ούτε οι ίδιοι έχουν ιδέα 
με τι ασχολούνται. 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ηλεκτρολόγος μηχανικός είναι o επαγγελματίας μηχανικός ο οποίος ασχολείται με 
τις τεχνολογικές εφαρμογές τουηλεκτρισμού, της ηλεκτρονικής και 
του ηλεκτρομαγνητισμού, όπως και κάθε ανάλογα καταρτισμένος επιστήμονας. 
Η επιστήμη ηλεκτρολόγου μηχανικού (επίσης ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική, 
ή ηλεκτρολογία) ασχολείται με τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά συστήματα και 
προβλήματα όπως η μετάδοση ισχύος και ο έλεγχος μηχανών, κατ' αντιδιαστολή με τη 
συγγενή επιστήμη ηλεκτρονικού μηχανικού που εξετάζει τα μικρής κλίμακας ηλεκτρονικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
τωνολοκληρωμένων κυκλωμάτων και των τηλεπικοινωνιακών συσκευών. Οι 
ηλεκτρολόγοι μηχανικοί πραγματεύονται συνήθως τη διαβίβαση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ οι ηλεκτρονικοί ασχολούνται κυρίως με την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας για 
να διαβιβάσουν πληροφορίες. 

 

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κατέχουν ένα δίπλωμα ή ένα πτυχίο το οποίο αφορά την 
ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική. Η διάρκεια σπουδών για τον συγκεκριμένο τομέα 
συνήθως κυμαίνεται από τρία έως πέντε έτη: στα περισσότερα πανεπιστήμια 
της Μεγάλης Βρετανίας η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια, ενώ στην Ελλάδα πέντε 
στις πολυτεχνικές σχολές και τέσσερα στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Ο τομέας περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής που καλύπτουν τη φυσική, τα μαθηματικά, 
την πληροφορική και τη διαχείριση έργων, καθώς και εξειδικευμένα μαθήματα που 
αφορούν την ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική. Οι σπουδαστές στη συνέχεια επιλέγουν 
μία ή περισσότερες ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων συνήθως κατευθύνσεων οι 
οποίες τοποθετούνται στη συγγενή επιστήμη ηλεκτρονικών μηχανικών (π.χ. 
τηλεπικοινωνίες, μηχανική υπολογιστών ή ηλεκτρονική). 

Στις ελληνικές πολυτεχνικές σχολές ακολουθείται το ευρωπαϊκό / ηπειρωτικό σύστημα 
σπουδών πενταετούς φοίτησης διπλώματος για μηχανικούς, που παρέχει εκπαίδευση 
πάνω στο αντικείμενο και δυνατότητα επιστημονικής έρευνας. Υπάρχει ακόμα το 
τετραετές πρόγραμμα φοίτησης πτυχίου για μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, το 
οποίο εστιάζει στην κατάρτιση μηχανικών οι οποίοι θα εργαστούν όχι ως ερευνητές αλλά 
ως εξειδικευμένοι μηχανικοί. Μία λίστα των αντίστοιχων τμημάτων σε Α.Τ.Ε.Ι. (από 
Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών) και σε Α.Ε.Ι. (από Πολυτεχνεία) μπορεί να βρεθεί 

http://frikipaideia.wikia.com/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://frikipaideia.wikia.com/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://frikipaideia.wikia.com/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82?action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1
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στην ανάλογη ενότητα του άρθρου κατάλογος ελληνικών τμημάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης (γνωστικό πεδίο:Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική). Η πενταετής φοίτηση σε 
πολυτεχνική σχολή παρέχει δίπλωμα ευρωπαϊκά και ακαδημαϊκά αναγνωρισμένο 
ως Δίπλωμα Προχωρημένων Σπουδών (Master of Engineering), το οποίο δεν 
αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science). Αντιστοίχως, 
η τετραετής φοίτηση σε T.E.Ι. ισοδυναμεί με προπτυχιακό επίπεδο σπουδών Bachelor in 
Engineering. Λειτουργούν ακόμα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία 
οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή και απευθείας Διδακτορικού 
Διπλώματος. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BC%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_in_Engineering&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Bachelor_in_Engineering&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Η συνεχής αύξηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή 
επικοινωνία, καθώς και η επιτακτική ανάγκη όλων των επιχειρήσεων για 
συνεχή παρουσία, καθιστά τον Τεχνικό Πληροφορικής μια από τις πιο 
περιζήτητες ειδικότητες στην αγορά. Συνδυάζει τις προγραμματιστικές και 
σχεδιαστικές γνώσεις με αυτές της ανάπτυξης, υποστήριξης και χρήσης 
λογισμικού εφαρμογών. 
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Επίσης μπορεί να εργαστεί σε εταιρείς κατασκευής ιστοσελίδων, διαφημιστικές 
εταιρείες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ 
 
 
 
Τεχνικος Θερμικων Εγκαταστασεων 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός  Μηχανικός Θερμικών 
Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου  είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην 
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την 
εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες 
συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις 
προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης: 

· Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και 
αερίων καυσίμων 

· Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και 
συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων 
καυσίμων. 

· Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και 
συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων 
καυσίμων. 

· Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και 
συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και  
αερίων καυσίμων. 
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· Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και 
ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις 
εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων. 

· Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών 
εγκαταστάσεων. 

· Συντάσσει οικονομικές προσφορές. 

 
 
 
 
Χημικός  μηχανικός 
Ο Χημικός Μηχανικός (ή μηχανικός διεργασιών) εφαρμόζει τις αρχές 
των χημικών, φυσικών, μαθηματικών, οικονομικών και τεχνικών 
επιστημών, σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες ροής των υλικών, 
μετασχη-ματισμού της ύλης και εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργα-σιών 
όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον 
ωφελιμότερο τρόπο από κάθε άποψη (τεχνική, οικονομική, κοινωνική). 

Φύση εργασίας 
Είναι η έρευνα - ανάπτυξη - βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και 
εγκαταστάσεων, η μελέτη - κατασκευή - λειτουργία - τεχνική 
εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστά-σεων, και ο σχεδιασμός - παραγωγή - 
έλεγχος - διάθεση - εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών. 
Ο Χημικός Μηχανικός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων που 
διαρκώς γίνεται ευρύτερο. Οι επαγγελματικές δυνατότητες μπορούν να 
διαχωριστούν ως εξής: 
 
Απασχόληση σε βιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες (χημικά, 
πετρελαιο-ειδή, αέριο, χαρτί, φαρμακευτικά, τρόφιμα, κεραμικά, 
υφάσματα, πλαστικά κ.α.) 
Τεχνικές συμβουλές και προώθηση πωλήσεων προϊόντων, επιχειρησιακή 
έρευνα 
Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιοι Οργανισμοί. 
Μελέτες, σχεδιασμοί, κατασκευές. 
Έρευνα, εξέλιξη και προσχεδιασμένες ιδιότητες νέων προϊ-όντων. 
Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην Ανώτατη και Ανώτερη βαθμίδα. 
Ελεύθεροι επαγγελματίες. 

 
Εκπαίδευση 

Ο υποψήφιος χηµικός µηχανικός µπορεί να φοιτήσει στα αντίστοιχα 
τµήµατα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστηµίου Πάτρας, που 
ανήκουν στο 4ο επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστηµών. Η 
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φοίτηση διαρκεί δέκα εξάµηνα, από τα οποία το τελευταίο αφιερώνεται 
στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα 
συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στα παραπάνω 
ιδρύµατα όσο και στο εξωτερικό. 
 
 
Mηχανικός Αυτοκινήτων 

 
Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων ασχολείται με την εξέταση και 
την επισκευή του κινητήρα του αυτοκινήτου, των φρένων και των άλλων 
βασικών μηχανικών μερών του αυτοκινήτου. Ασχολείται επίσης με τη ρύθμιση 
και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού του αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, 
εξετάζει με προσοχή τον κινητήρα ή το σύστημα του αυτοκινήτου που θα 
επισκευάσει, για να εντοπίσει τη βλάβη και να προσδιορίσει το είδος της. 
Αποσυναρμολογεί και συναρμολογεί τα τμήματα της μηχανής, ελέγχει, 
αντικαθιστά ή επιδιορθώνει τα κατεστραμμένα εξαρτήματα και κάνει τις 
απαραίτητες δοκιμές, για την επιβεβαίωση της καλής τους λειτουργίας. Όταν 
κάνει εργασίες περιοδικής συντήρησης του αυτοκινήτου, ελέγχει τα φρένα, το 
σύστημα οδήγησης, αλλάζει φίλτρα, λάδια, μπουζί, ελέγχοντας και 
ρυθμίζοντας την καλή λειτουργία του κινητήρα με ειδικά όργανα. 

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑΛ, 
αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους, με τους παλαιούς τίτλους 
σπουδών των ΤΕΕ Β  ́Κύκλου. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές προσφέρονται στην ειδικότητα Μηχανικών και 
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου, του Τομέα Οχημάτων των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ χορηγείται 
απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3. Οι 
απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά 
προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα 
του πτυχίου τους.  

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων χρειάζεται να διαθέτει: 

· Αγάπη για τις μηχανές  
· Επιδεξιότητα 
· Επινοητικότητα 
· Υπομονή 
· Επιμονή 
· Ευκινησία και σωματική αντοχή 
· Παρατηρητικότητα 
· Μεθοδικότητα 
· Συνέπεια και επαγγελματική ευσυνειδησία. 

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων μπορεί να εργαστεί σε 
συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτης, ως τεχνίτης συστήματος πέδησης, ως 
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τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ως τεχνίτης βαφής και ως φανοποιός. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε 
μεγάλους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την επισκευή και ανύψωση 
των αυτοκινήτων αλλά και την εγκατάσταση βοηθητικών μηχανημάτων. Το 
αντικείμενο της εργασίας του απαιτεί να εργάζεται άλλοτε όρθιος και άλλοτε σκυφτός 
ή ξαπλωμένος κάτω από το αυτοκίνητο. Η μυρωδιά της βενζίνης, του πετρελαίου, των 
λαδιών και ο θόρυβος της μηχανής των αυτοκινήτων είναι μερικές από τις συνθήκες 
που συνήθως αντιμετωπίζει ο μηχανικός αυτοκινήτων. Αρκετές φορές, χρειάζεται να 
μετακινηθεί από το συνεργείο του, προκειμένου να παραλάβει ή να επιδιορθώσει 
κάποιο χαλασμένο αυτοκίνητο.  

 
Μαθήματα που ακολουθούν: 
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ  

· ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
· ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ  
· ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
· ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
· ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
· ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
· ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΟΧΗΜΑΤΑ  
· ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
· ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ  
· ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ  
· ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
· ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ  
· ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Σπουδαιότητα:  
Σημαντικά προσόντα για το επάγγελμα του τεχνικού θεωρούνται η προσοχή, η 
παρατηρητικότητα και η ικανότητα καθοδήγησης και συνεργασίας με άλλους 
τεχνικούς για τον αποτελεσματικότερο τρόπο επιδιόρθωσης της βλάβης.  
Στην περίπτωση που ο τεχνικός εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας απαραίτητο 
είναι να διαθέτει αυτονομία, να μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί μια εργασία και να 
διευθύνει το δικό του συνεργείο. Αν εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας θα πρέπει να 
έχει ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους τεχνικούς. Όταν έρχεται σε επαφή με 
τους πελάτες θα πρέπει να διαθέτει υπομονή και δυνατότητα επικοινωνίας.  
Ακόμα, η υπολογιστική και μηχανική ικανότητα και η ικανότητα αντίληψης χώρου 
είναι χαρακτηριστικά που χρειάζεται να διαθέτει ο επαγγελματίας προκειμένου να 
εκτελεί αποτελεσματικά την εργασία του. Η επιδεξιότητα και η σταθερότητα στις 
λεπτές κινήσεις των χεριών είναι απαραίτητη για να μπορεί να χειρίζεται τα 
κατάλληλα εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες τέλος, προϋποθέτουν υπομονή , 
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ακρίβεια και καλή φυσική κατάσταση, εφόσον το επάγγελμα σε αρκετές περιπτώσεις 
απαιτεί χειρωνακτικές εργασίες.  

 
Περιβάλλον ενασχόλησης: 

Ο μηχανικός αυτοκινήτων-οχημάτων μπορεί να εργαστεί στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και σε επιχειρήσεις της δημόσιας και τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 
ιδιωτικά συνεργεία, σε επιχειρήσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν πολλά 
οχήματα και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δική του επιχείρηση. Στη περίπτωση 
της ιδιωτικής επιχείρησης, χρειάζεται να πάρει σχετική άδεια από το Υπουργείο, 
εφόσον έχει σχετική προϋπηρεσία. Δεν είναι υποχρεωμένος να ανήκει σε κάποιο 
σύλλογο.  

 
Επαγγελματικές συνθήκες:  

Τα επαγγέλματα αυτά είναι μερικές φορές επικίνδυνα και αρκετά κουραστικά. Οι 
τεχνικοί εργάζονται ατομικά και ομαδικά. Η εργασία τους είναι ως επί το πλείστον 
χειρωνακτική. Μπορεί να εργάζονται όρθιοι, σκυμμένοι πάνω ή ξαπλωμένοι κάτω από 
το όχημα ή σκάφος που επισκευάζουν.  
Εργάζονται συνήθως σε κλειστό χώρο, συνεργεία ή υπόστεγα, αλλά και σε ανοικτούς 
χώρους. Χρειάζεται να φορούν γάντια, ολόσωμη φόρμα και μερικές φορές 
προστατευτική μάσκα. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες εξαιτίας του θορύβου, των 
κινδύνων που μπορούν να παρουσιαστούν από εισπνοή των καυσαερίων από τις 
μηχανές, από τραυματισμούς, ή από αλλεργίες σε διάφορα χημικά και τοξικά υλικά.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
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Τμήματα  Τεχνικών Επαγγελμάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ελληνικών Πανεπιστημίων 

 
� Μηχανολογικών Δραστηριοτήτων 
� Ηλεκτρολογικών  Δραστηριοτήτων 
� Αρχιτεκτονικοί Μηχανικοί  
� Μηχανικών Υπολογιστών 
� Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας   
� Τμήμα Πληροφορικής  
� Τμήμα Συνεταιριστικών Οργανώσεων  
� Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών 
� Τεχνικός Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας   
� Τεχνικός Πετρελαίου και Φυσικού Αερισμού & Κλιματισμού  
� Τεχνικός Αυτοματισμών  
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