
 

 

 

Τομέας Μηχανολογίας 
Τα Μθχανολογικά Επαγγζλματα απαιτοφν   

οργανωτικζσ ικανότθτεσ, μεκοδικότθτα κι ιδιαί-

τερθ υπευκυνότθτα για τθν εκτζλεςθ των μελε-

τϊν που εκπονεί ο Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ. 

Ακόμα, ςθμαντικά προςόντα για τα επαγγζλμα-

τα αυτά είναι θ ευχζρεια ςτο τεχνικό ςχζδιο, 

ςτουσ υπολογιςμοφσ και τισ μετριςεισ, κακϊσ 

και θ καλι αντίλθψθ των μθχανϊν ι του χϊ-

ρου. Ο δυναμιςμόσ, θ ςυνζπεια και θ πρακτικι 

ςκζψθ είναι επίςθσ κετικά προςόντα για τθν 

άςκθςθ των επαγγελμάτων. Τζλοσ, απαιτοφνται 

διοικθτικζσ ικανότθτεσ, ικανότθτεσ ςυνεργα-

ςίασ και επικοινωνίασ και ομαδικό πνεφμα, διό-

τι ςυχνά οι επαγγελματίεσ αυτοί αποτελοφν 

μζλοσ μιασ ομάδασ εργαςίασ. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Μηχανολογικών  
Εγκαταςτάςεων & Καταςκευών” 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορθγοφνται επαγγελματικά δικαιϊματα αντί-

ςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Αϋ 

146) ειδικότθτασ «Μθχανολογικϊν Εγκαταςτά-

ςεων και Καταςκευϊν» που απονεμικθκαν με 

το Π.Δ. 115/2012 (Αϋ 200), κακϊσ επίςθσ και 

επαγγελματικά δικαιϊματα αντίςτοιχα με τα 

επαγγελματικά δικαιϊματα των κατόχων    

τίτλου ΤΕΛ ειδικότθτασ «Βιομθχανικϊν Εγκατα-

ςτάςεων και Βιομθχανικισ Παραγωγισ» που 

απονεμικθκαν με τον ν. 1575/1985 (Αϋ 207) 

και το άρκρο 18 του ν. 3185/2003 (Αϋ 229), 

όπωσ ιςχφουν. 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ “Τεχνικόσ Μθχα-

νολογικϊν Εγκαταςτάςεων & Καταςκευϊν”, 

μπορεί να χρθςιμοποιεί και να εφαρμόηει τα 

μζςα και τα μζτρα προςταςίασ και υγιεινισ, να 

εξαςφαλίηει τθν τιρθςθ των προδιαγραφϊν 

και αςφαλείασ των εργαλειομθχανϊν, να   

εκτελεί ςφμφωνα με τα ςχζδια εργαςίεσ κατερ-

γαςίασ ςε εργαλειομθχανζσ, κ.ά. Μπορεί να 

απαςχολθκεί ςε βιομθχανίεσ ι βιοτεχνίεσ κε-

φαλαιουχικϊν ι καταναλωτικϊν αγακϊν,   

εμπορικζσ επιχειριςεισ ςυναφϊν δραςτθριο-

τιτων, ωσ τεχνίτεσ ςυντιρθςθσ και ςε υπθρεςί-

εσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Θερμικών και  
Υδραυλικών  Εγκαταςτάςεων και Τεχνο-
λογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου” 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορθγοφνται επαγγελματικά δικαιϊματα αντί-

ςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 (Αϋ 

146) των ειδικοτιτων “Θερμοχδραυλικϊν  

Εγκαταςτάςεων” και “Συντθρθτϊν Κεντρικισ 

Θζρμανςθσ και Τεχνιτϊν Αερίου Καυςί-

μου” (Φυςικοφ Αερίου), ακροιςτικά, τα οποία 

απονεμικθκαν με το Π.Δ. 112/2012 (Αϋ 197) 

και το Π.Δ. 114 (Αϋ 199). 

Επαγγελματυκά Δυκαυώματα φποφοίτωνΕπαγγελματυκά Δυκαυώματα φποφοίτων  

1ου Επαγγελματυκού Λυκείου Δράμας 



 

 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ “Τεχνικόσ Θερμι-

κϊν και Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων και     

Τεχνολογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου” 

είναι ικανόσ να αςχολθκεί με επιτυχία ςτθν 

εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι δικτφ-

ων για τθν εξαναγκαςμζνθ ι φυςικι κυκλοφο-

ρία ρευςτϊν. Καταςκευάηει, ελζγχει και ςυντθ-

ρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυςίμων, 

εγκακιςτά, ελζγχει και ςυντθρεί λζβθτεσ, καυ-

ςτιρεσ και ςυςκευζσ ςτισ οικιακζσ εγκαταςτά-

ςεισ πετρελαίου & αερίων καυςίμων, εγκακι-

ςτά, ελζγχει και ςυντθρεί λζβθτεσ, καυςτιρεσ 

και ςυςκευζσ ςτισ επαγγελματικζσ και τισ    

βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ πετρελαίου και 

αερίων καυςίμων κ.ά. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Εγκαταςτάςεων  
Ψφξησ Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ” 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορθγοφνται επαγγελματικά δικαιϊματα αντί-

ςτοιχα με τα επαγγελματικά  δικαιϊματα των 

κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Αϋ 

146) ειδικότθτασ «Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων 

και Κλιματιςμοφ» που απονεμικθκαν με το 

Π.Δ. 1/2013 (Αϋ 3), κακϊσ επίςθσ και επαγγελ-

ματικά δικαιϊματα αντίςτοιχα με τα επαγγελ-

ματικά δικαιϊματα των κατόχων τίτλου TEE Βϋ 

κφκλου ςπουδϊν ειδικότθτασ «Ψυκτικϊν Εγκα-

ταςτάςεων και Κλιματιςμοφ» του Τομζα Μθχα-

νολογίασ που απονεμικθκαν με τον ν. 

1575/1985 (Αϋ 207) και το άρκρο 18 του ν. 

3185/2003 (Αϋ 229). 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ “Τεχνικόσ Εγκα-

ταςτάςεων Ψφξθσ Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ” 

είναι ικανόσ να αςχολθκεί με επιτυχία ςτθν 

εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι οικια-

κϊν και επαγγελματικϊν ψυγείων και ψυκτι-

κϊν  εγκαταςτάςεων, με τθν εγκατάςταςθ, 

ςυντιρθςθ και επιςκευι, τόςο τοπικϊν κλιμα-

τιςτικϊν μονάδων όςο και κεντρικϊν κλιματι-

ςτικϊν εγκαταςτάςεων, κ.ά. Μπορεί να απα-

ςχολθκεί ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ, ωσ 

μιςκωτόσ ςε επιχειριςεισ (βιομθχανίεσ κατα-

ςκευισ ψυγείων και κλιματιςτικϊν, εμπορικζσ 

και εργολαβικζσ επιχειριςεισ ςυναφϊν δρα-

ςτθριοτιτων) και ωσ τεχνίτθσ ςυντιρθςθσ. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Οχημάτων” 
Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορθγοφνται επαγγελματικά δικαιϊματα αντί-

ςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Αϋ 

146) ειδικότθτασ “Μθχανικϊν και Ηλεκτρολογι-

κϊν Συςτθμάτων Αυτοκινιτου” του Τομζα   

Οχθμάτων που απονεμικθκαν με το Π.Δ. 

113/2012 (Αϋ 198), κακϊσ επίςθσ και επαγγελ-

ματικά δικαιϊματα αντίςτοιχα με τα επαγγελ-

ματικά δικαιϊματα των κατόχων τίτλου TEE Βϋ 

κφκλου ςπουδϊν ειδικότθτασ «Μθχανϊν και 

Συςτθμάτων Αυτοκινιτου» που απονεμικθκαν 

με τον ν. 1575/1985 (Αϋ 207) και το άρκρο 18 

του ν. 3185/2003 (Αϋ 229). 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ “Τεχνικόσ Οχθμά-

των” αποκτά δεξιότθτεσ που τον κακιςτοφν 

ικανό να εργαςτεί ςε διάφορουσ τομείσ που 

ςχετίηονται με το αυτοκίνθτο. Ο απόφοιτοσ τθσ 

ειδικότθτασ ζχει τθ δυνατότθτα να εργαςτεί 

ςτουσ οργανιςμοφσ ΔΕΚΟ - Δθμόςιεσ υπθρεςί-

εσ, ςε ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων - οχθ-

μάτων, ςε βιομθχανίεσ παραγωγισ αυτοκινι-

των, ςε εταιρείεσ εμπορίασ  θλεκτρολογικϊν κι 

θλεκτρονικϊν ειδϊν αυτοκινιτων, ωσ ελεφκε-

ροσ επαγγελματίασ. 



 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονυκής 
& φυτοματυσμού 

Οι εργαηόμενοι ςτα Ηλεκτρολογικά και Ηλε-

κτρονικά επαγγζλματα χρειάηεται να διακζ-

τουν ευςυνειδθςία, υπευκυνότθτα, δυναμι-

ςμό, ςυνζπεια, μεκοδικότθτα και τάξθ κατά 

τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ, απαραίτθ-

τθ είναι θ δεξιότθτα ςτθ ςχεδίαςθ μζςω θλε-

κτρονικοφ υπολογιςτι, κακϊσ και θ γνϊςθ τθσ 

νομοκεςίασ που αναφζρεται ςτα δθμόςια και 

ιδιωτικά ζργα. Οι επαγγελματίεσ αυτοί χρειάηε-

ται να είναι προςεκτικοί και τακτικοί. Να δια-

κζτουν ςτακερότθτα, μεγάλθ ακρίβεια και 

ικανότθτα  ςυντονιςμοφ κινιςεων. Απαραίτθτα 

είναι επίςθσ, το ενδιαφζρον για το αντικείμενό 

τουσ, θ επινοθτικότθτα και ο δυναμιςμόσ, 

όπωσ επίςθσ θ ικανότθτα εκτζλεςθσ απλϊν 

μακθματικϊν υπολογιςμϊν, θ επιδεξιότθτα 

ςτο χειριςμό εργαλείων και μθχανθμάτων και 

θ ικανότθτα αντίλθψθσ χϊρου, μορφϊν και 

ςχθμάτων.  

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Ηλεκτρονικών & Υπο-
λογιςτικών Συςτημάτων, Εγκαταςτάςεων, 

Δικτφων & Τηλεπικοινωνιών” 

Ο απόφοιτοσ τθσ παραπάνω ειδικότθτασ είναι 

ςε κζςθ να ςυναρμολογεί, να εγκακιςτά και να 

ελζγχει τθν λειτουργία    Η/Υ και περιφερεια-

κϊν ςυςκευϊν και δικτφων. Επίςθσ, να εγκακι-

ςτά Δομθμζνεσ Καλωδιϊςεισ για Δίκτυα Υπολο-

γιςτϊν, να προχωρεί ςε διάγνωςθ, ςυντιρθςθ 

και επιςκευι βλαβϊν Η/Υ, περιφερειακϊν και 

δικτφων, να κάνει τισ εγκαταςτάςεισ και ρυκμί-

ςεισ προγραμμάτων που είναι απαραίτθτεσ για 

τθν καλφτερθ απόδοςθ απλϊν Η/Υ, ςυνδζςεισ 

περιφερειακϊν ι Δικτφων και να χειρίηεται 

προγράμματα διαχείριςθσ του Διαδικτφου. 

Μπορεί να εργαςτεί ωσ μζλοσ ομάδασ ι αυτό-

νομα ι ωσ υπάλλθλοσ ςε βιομθχανία ι βιοτε-

χνία ι εταιρεία ςυναρμολόγθςθσ Η/Υ, ςε τεχνι-

κι εταιρεία ι ςυνεργείο εγκατάςταςθσ ςυςτθ-

μάτων Η/Υ και δικτφων, ςε τεχνικι  εταιρεία 

εγκατάςταςθσ δομθμζνων καλωδιϊςεων για 

δίκτυα Η/Υ, ςε υπολογιςτικά κζντρα μικρϊν ι 

μεγάλων εταιρειϊν ι παροχζσ υπθρεςιϊν του 

διαδικτφου, ςε καταςτιματα πϊλθςθσ Η/Υ και 

δικτυακϊν προϊόντων, ςε τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

του Δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα που απα-

ςχολοφνται με ςυντιρθςθ και επιςκευι υπολο-

γιςτικϊν ςυςτθμάτων και δικτφων. Επίςθσ, ωσ 

Τεχνικόσ Δικτφων και Τθλεπικοινωνιϊν μπορεί 

να εργαςτεί ωσ μζλοσ ομάδασ ι αυτόνομα ωσ 

υπάλλθλοσ ςε βιομθχανία ι βιοτεχνία κατα-

ςκευισ, ςυναρμολόγθςθσ, ςυντιρθςθσ και 

επιςκευισ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν καταναλω-

τικοφ χαρακτιρα ι ραδιοτθλεοπτικϊν          

ςυςκευϊν οικιακισ χριςθσ. Επιπλζον δφναται 

να απαςχολθκεί ςε εταιρεία ι εργαςτιριο επι-

ςκευισ ι και εγκατάςταςθσ ςυςκευϊν ιχου και 

εικόνασ, κακϊσ και εγκατάςταςθσ κεντρικϊν 

κεραιϊν, αλλά και ςε καταςτιματα πϊλθςθσ 

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν ιχου και εικόνασ. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Ηλεκτρολογικών Συςτη-
μάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων” 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορθγοφνται επαγγελματικά δικαιϊματα αντί-

ςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Αϋ 

146) ειδικότθτασ «Ηλεκτρολογικϊν Εγκαταςτά-

ςεων» του Τομζα Ηλεκτρολογίασ που απονε-

μικθκαν με το Π.Δ. 108/2013 (Αϋ 141) κακϊσ 

επίςθσ και επαγγελματικά δικαιϊματα αντί-

ςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

κατόχων τίτλου TEE Βϋ κφκλου ςπουδϊν ειδικό-

τθτασ «Εγκαταςτάςεων Κτιρίων και Βιομθχανι-

κϊν Χϊρων» του Τομζα Ηλεκτρολογίασ, που 

απονεμικθκαν με τον ν. 1575/1985 (Αϋ 207) 

και το άρκρο 18 του ν. 3185/2003 (Αϋ 229). 



 

Ο απόφοιτοσ τθσ ειδικότθτασ “Τεχνικόσ Ηλε-

κτρολογικϊν Συςτθμάτων, Εγκαταςτάςεων και 

Δικτφων” μπορεί να ςχεδιάηει και να κατα-

ςκευάηει θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ κτιρί-

ων και βιομθχανικϊν χϊρων με κυκλϊματα, να 

μετράει και να ελζγχει τθν αςφαλι λειτουργία 

τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και ςυςκευϊν, να 

ςυντθρεί, να εντοπίηει και να επιςκευάηει βλά-

βεσ θλεκτρικϊν    εγκαταςτάςεων και μθχανϊν, 

να βελτιϊνει και να εκςυγχρονίηει τθν εγκατά-

ςταςθ με ςφγχρονθ τεχνολογία. Μπορεί να 

εργαςτεί ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ εγκατα-

ςτάτθσ με δικό του πελατολόγιο, ωσ ειδικευμζ-

νοσ τεχνικόσ ςε ςυνεργεία μεγάλων κατα-

ςκευϊν, ωσ ιδιοκτιτθσ ι ειδικευμζνοσ πωλθτισ 

ςε καταςτιματα θλεκτρολογικϊν ειδϊν ι ιδιο-

κτιτθσ καταςτιματοσ, ωσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, 

ωσ ςυντθρθτισ, ςε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγω-

νιςμοφσ, ωσ ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ και θλεκτρο-

τεχνίτθσ ςε εγκαταςτάςεισ και ςυντθριςεισ 

ανελκυςτιρων και θλεκτρογερανϊν. 

Τομζασ Δομικών Ζργων, Δομημζνου Περι-
βάλλοντοσ και Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ 

Τα επαγγζλματα του τομζα χαρακτθρίηονται 

από ευςτροφία, κριτικι ικανότθτα, πολφ καλι 

αντίλθψθ του χϊρου και του όγκου, τεχνικι 

αντίλθψθ, δυνατότθτα εντοπιςμοφ και επιλο-

γισ μεταξφ εναλλακτικϊν λφςεων, μακθματικι 

και υπολογιςτικι ικανότθτα, ευκολία ςτθ χρι-

ςθ πινάκων και κανονιςμϊν, εξοικείωςθ με 

τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και  τθν αγο-

ρά εργαςίασ ςτον τομζα των δομικϊν υλικϊν, 

γνϊςθ των υλικϊν και των νζων τεχνικϊν    

εφαρμογϊν, όπωσ τα γεωγραφικά Συςτιματα 

Πλθροφοριϊν (ΓΣΠ) που αποτελοφν μια όλο και 

περιςςότερο εφαρμοηόμενθ -από κρατικοφσ ι 

ιδιωτικοφσ φορείσ- τεχνολογία αιχμισ, με πάρα 

πολλζσ εφαρμογζσ. Χρειάηονται, επίςθσ, θγετι-

κζσ ικανότθτεσ και ικανότθτα διοίκθςθσ προςω-

πικοφ για τισ δραςτθριότθτεσ καταςκευισ ι 

επίβλεψθσ των ζργων. Προχποκζτουν τζλοσ, 

περιβαλλοντικι ευαιςκθςία και ενδιαφζρον 

για το δομθμζνο περιβάλλον. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Δομικών Ζργων  και 
Γεωπληροφορικήσ” 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορθγοφνται επαγγελματικά δικαιϊματα αντί-

ςτοιχα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα των 

κατόχων τίτλου TEE Βϋ κφκλου ςπουδϊν ειδικό-

τθτασ «Σχεδιαςτϊν Τεχνικϊν Ζργων με χριςθ 

Η/Υ» του Τομζα Καταςκευϊν που απονεμικθ-

καν με το Π.Δ. 301/2003 (Αϋ 257). 

Ο απόφοιτοσ τθσ  ειδικότθτασ με τισ γνϊςεισ 

και τισ δεξιότθτεσ που αποκτά μπορεί να εργα-

ςτεί ωσ τεχνίτθσ εργοδθγόσ ςε ζργα πολιτικοφ 

μθχανικοφ, ωσ ελεγκτισ ποιοτικοφ ελζγχου 

καταςκευϊν, ωσ εκτιμθτισ κόςτουσ, ωσ ςχεδια-

ςτισ, ωσ τεχνικόσ  τοπογραφίασ και χαρτογρά-

φθςθσ περιοχϊν, ωσ εργαηόμενοσ γενικϊν κα-

κθκόντων ςτισ καταςκευζσ ι ςε αντιπροςωπεί-

εσ πϊλθςθσ οικοδομικϊν υλικϊν, ωσ εργαηόμε-

νοσ ςτο Εκνικό Κτθματολόγιο, ωσ τεχνικόσ ςυ-

ςτθμάτων G.I.S. ςε Ο.Τ.Α. των Διμων τθσ χϊ-

ρασ ι ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα 

και το εξωτερικό. 


