
ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ 

Τα Μηχανολογικά Επαγγέλματα απαι-

τούν οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικό-

τητα κι ιδιαίτερη υπευθυνότητα για την 

εκτέλεση των μελετών που εκπονεί ο 

Μηχανολόγος Μηχανικός. Ακόμα, σημα-

ντικά προσόντα για τα επαγγέλματα αυ-

τά είναι η ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, 

στους υπολογισμούς και τις μετρήσεις, 

καθώς και η καλή αντίληψη των μηχα-

νών ή του χώρου. Ο δυναμισμός, η συνέ-

πεια και η πρακτική σκέψη είναι επίσης 

θετικά προσόντα για την άσκηση των 

επαγγελμάτων. Τέλος, απαιτούνται διοι-

κητικές ικανότητες, ικανότητες συνερ-

γασίας και επικοινωνίας και ομαδικό 

πνεύμα, διότι συχνά οι επαγγελματίες 

αυτοί αποτελούν μέλος μιας ομάδας ερ-

γασίας. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Μηχανολογικών 
Εγκαταςτάςεων & Καταςκευών” 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνικός 

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κα-

τασκευών”, μπορεί να χρησιμοποιεί και 

να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προ-

στασίας και υγιεινής, να εξασφαλίζει 

την τήρηση των προδιαγραφών και α-

σφαλείας των εργαλειομηχανών, να   

εκτελεί σύμφωνα με τα σχέδια εργασίες 

κατεργασίας σε εργαλειομηχανές, κ.ά. 

Μπορεί να απασχοληθεί σε βιομηχανίες 

ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή κατανα-

λωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρή-

σεις συναφών δραστηριοτήτων, ως τεχνί-

τες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντή-

ρησης και επισκευής μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Θερμικών και 
Υδραυλικών  Εγκαταςτάςεων και Τε-
χνολογίασ Πετρελαίου και Φυςικοφ 
Αερίου” 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνικός 

Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστά-

σεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και 

Φυσικού Αερίου” είναι ικανός να ασχο-

ληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, 

συντήρηση και επισκευή δικτύων για 

την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφο-

ρία ρευστών. Κατασκευάζει, ελέγχει και 

συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων 

καυσίμων, εγκαθιστά, ελέγχει και συ-

ντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές 

στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου 

& αερίων καυσίμων, εγκαθιστά, ελέγχει 

και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και 

συσκευές στις επαγγελματικές και τις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου 

και αερίων καυσίμων κ.ά. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Εγκαταςτάςεων 
Ψφξησ Αεριςμοφ και Κλιματιςμοφ” 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνικός 

Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και 

Κλιματισμού” είναι ικανός να ασχοληθεί 

με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντή-

ρηση και επισκευή οικιακών και επαγ-

γελματικών ψυγείων και ψυκτικών  

εγκαταστάσεων, με την εγκατάσταση, 

συντήρηση και επισκευή, τόσο τοπικών 

κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρι-

κών κλιματιστικών εγκαταστάσεων, κ.ά. 

Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος 

επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχει-

ρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγεί-

ων και κλιματιστικών, εμπορικές και 

εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δρα-

στηριοτήτων) και ως τεχνίτης συντήρη-

σης. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Οχημάτων” 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνικός 

Οχημάτων” αποκτά δεξιότητες που τον 

καθιστούν ικανό να εργαστεί σε διάφο-

ρους τομείς που σχετίζονται με το αυτο-

κίνητο. Ο απόφοιτος της ειδικότητας 

έχει τη δυνατότητα να εργαστεί στους 

οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσί-

ες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων 

- οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής 

αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας  

ηλεκτρολογικών κι ηλεκτρονικών ειδών 

αυτοκινήτων, ως ελεύθερος επαγγελμα-

τίας. 

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώμα-

τα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας 

«Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 

Κατασκευών» που απονεμήθηκαν με το 

Π.Δ. 115/2012 (Α΄ 200), καθώς επίσης 

και επαγγελματικά δικαιώματα αντί-

στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας 

«Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και 

Βιομηχανικής Παραγωγής» που απονε-

μήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) 

και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 

229), όπως ισχύουν. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα 

αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώ-

ματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Σ. του ν. 

3475/2006 (Α΄ 146) των ειδικοτήτων 

“Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων” και 

“Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης και 

Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου” (Φυσικού 

Αερίου), αθροιστικά, τα οποία απονεμή-

θηκαν με το Π.Δ. 112/2012 (Α΄ 197) και 

το Π.Δ. 114 (Α΄ 199). 
Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώμα-

τα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας 

“Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συ-

στημάτων Αυτοκινήτου” του Τομέα   

Οχημάτων που απονεμήθηκαν με το 

Π.Δ. 113/2012 (Α΄ 198), καθώς επίσης 

και επαγγελματικά δικαιώματα αντί-

στοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου 

σπουδών ειδικότητας «Μηχανών και 

Συστημάτων Αυτοκινήτου» που απονε-

μήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) 

και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 

229). 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώμα-

τα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά  

δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας 

«Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιμα-

τισμού» που απονεμήθηκαν με το Π.Δ.  

1/2013 (Α΄ 3), καθώς επίσης και επαγ-

γελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των κατό-

χων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών 

ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 

και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανο-

λογίας που απονεμήθηκαν με τον ν. 

1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του 

ν. 3185/2003 (Α΄ 229). 

Επαγγελματικά Δικαιώματα ΑποφοίτωνΕπαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων  

1ου Επαγγελματικού Λυκείου Δράμας 



Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και 

Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται 

να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνό-

τητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότη-

τα και τάξη κατά την εκτέλεση των ερ-

γασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δε-

ξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή, καθώς και η γνώση της 

νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια 

και ιδιωτικά έργα. Οι επαγγελματίες 

αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί 

και τακτικοί. Να διαθέτουν σταθερότη-

τα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα  συ-

ντονισμού κινήσεων. Απαραίτητα είναι 

επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείμε-

νό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμι-

σμός, όπως επίσης η ικανότητα εκτέλε-

σης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η 

επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων 

και μηχανημάτων και η ικανότητα αντί-

ληψης χώρου, μορφών και σχημάτων.  

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Ηλεκτρονικών & 
Υπολογιςτικών Συςτημάτων, Εγκαταςτά-
ςεων, Δικτφων & Τηλεπικοινωνιών” 

Ο απόφοιτος της παραπάνω ειδικότητας 

είναι σε θέση να συναρμολογεί, να εγκα-

θιστά και να ελέγχει την λειτουργία    

Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και 

δικτύων. Επίσης, να εγκαθιστά Δομημέ-

νες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογι-    

στών, να προχωρεί σε διάγνωση, συ-

ντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, πε-

ριφερειακών και δικτύων, να κάνει τις 

εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμ-

μάτων που είναι απαραίτητες για την 

καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέ-

σεις περιφερειακών ή Δικτύων και να 

χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του 

Διαδικτύου. Μπορεί να εργαστεί ως μέ-

λος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος 

σε βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία 

συναρμολόγησης Η/Υ, σε τεχνική εται-

ρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστη-

μάτων Η/Υ και δικτύων, σε τεχνική  

εταιρεία εγκατάστασης δομημένων κα-

λωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ, σε υπολογι-

στικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εται-

ρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδι-

κτύου, σε καταστήματα πώλησης Η/Υ 

και δικτυακών προϊόντων, σε τεχνικές 

υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού 

τομέα που απασχολούνται με συντήρηση 

και επισκευή υπολογιστικών συστημά-

των και δικτύων. Επίσης, ως Τεχνικός 

Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί 

να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα 

ως υπάλληλος σε βιομηχανία ή βιοτε-

χνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συ-

ντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών 

συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή 

ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής 

χρήσης. Επιπλέον δύναται να απασχο-

ληθεί σε εταιρεία ή εργαστήριο επι-

σκευής ή και εγκατάστασης συσκευών 

ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστα-

σης κεντρικών κεραιών, αλλά και σε 

καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών 

συσκευών ήχου και εικόνας. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Ηλεκτρολογικών Συ-
ςτημάτων, Εγκαταςτάςεων και Δικτφων” 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνικός 

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκατα-

στάσεων και Δικτύων” μπορεί να σχεδιά-

ζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανι-

κών χώρων με κυκλώματα, να μετράει 

και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία 

της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συ-

σκευών, να συντηρεί, να εντοπίζει και 

να επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών    

εγκαταστάσεων και μηχανών, να βελτιώ-

νει και να εκσυγχρονίζει την εγκατάστα-

ση με σύγχρονη τεχνολογία. Μπορεί να 

εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας 

εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο, 

ως ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία 

μεγάλων κατασκευών, ως ιδιοκτήτης ή 

ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα 

ηλεκτρολογικών ειδών ή ιδιοκτήτης κα-

ταστήματος, ως δημόσιος υπάλληλος, ως 

συντηρητής, σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με 

διαγωνισμούς, ως ιδιωτικός υπάλληλος 

και ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις 

και συντηρήσεις ανελκυστήρων και   

ηλεκτρογερανών. 

Τα επαγγέλματα του τομέα χαρακτηρίζο-

νται από ευστροφία, κριτική ικανότητα, 

πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του 

όγκου, τεχνική αντίληψη, δυνατότητα 

εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλ-

λακτικών λύσεων, μαθηματική και υπο-

λογιστική ικανότητα, ευκολία στη χρή-

ση πινάκων και κανονισμών, εξοικείωση 

με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και  

την αγορά εργασίας στον τομέα των δομι-

κών υλικών, γνώση των υλικών και των 

νέων τεχνικών εφαρμογών, όπως τα γεω-

γραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) 

που αποτελούν μια όλο και περισσότερο 

εφαρμοζόμενη -από κρατικούς ή ιδιωτι-

κούς φορείς- τεχνολογία αιχμής, με πά-

ρα πολλές εφαρμογές. Χρειάζονται, επί-

σης, ηγετικές ικανότητες και ικανότητα 

διοίκησης προσωπικού για τις δραστη-

ριότητες κατασκευής ή επίβλεψης των 

έργων. Προϋποθέτουν τέλος, περιβαλλο-

ντική ευαισθησία και ενδιαφέρον για το 

δομημένο περιβάλλον. 

Ειδικότητα “Τεχνικόσ Δομικών Ζργων  και 
Γεωπληροφορικήσ” 

Ο απόφοιτος της  ειδικότητας με τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά 

μπορεί να εργαστεί ως τεχνίτης εργοδη-

γός σε έργα πολιτικού μηχανικού, ως 

ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατα-

σκευών, ως εκτιμητής κόστους, ως σχεδι-

αστής, ως τεχνικός  τοπογραφίας και 

χαρτογράφησης περιοχών, ως εργαζόμε-

νος γενικών καθηκόντων στις κατα-

σκευές ή σε αντιπροσωπείες πώλησης 

οικοδομικών υλικών, ως εργαζόμενος στο 

Εθνικό Κτηματολόγιο, ως τεχνικός συ-

στημάτων G.I.S. σε Ο.Τ.Α. των Δήμων 

της χώρας ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώμα-

τα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. 

του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας 

«Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» του 

Τομέα Ηλεκτρολογίας που απονεμήθη-

καν με το Π.Δ. 108/2013 (Α΄ 141) καθώς 

επίσης και επαγγελματικά δικαιώματα 

αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώ-

ματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύ-

κ λ ο υ  σ π ο υ δ ώ ν  ε ι δ ι κ ό τ η τ α ς 

«Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχα-

νικών Χώρων» του Τομέα Ηλεκτρολογί-

ας, που απονεμήθηκαν με τον ν. 

1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του 

ν. 3185/2003 (Α΄ 229). 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώμα-

τα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ 

κ ύ κ λ ο υ  σ π ο υ δ ώ ν  ε ι δ ι κ ό τ η τ α ς 

«Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση 

Η/Υ» του Τομέα Κατασκευών που απονε-

μήθηκαν με το Π.Δ. 301/2003 (Α΄ 257). 

ΗΛΔΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΔΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
και ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ - ΟΜΗΜΔΝΟΥ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και  

ΑΡΦΙΤΔΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΦΔΙΑΣΜΟΥ 


