
 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΛ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΤΙ; 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  



 Μία σταδιοδρομία ως ηλεκτρολόγος εγκατάστασης αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή για κάποιον που του αρέσει να εργάζεται σε τεχνικά 
επαγγέλματα, να χρησιμοποιεί τόσο το μυαλό όσο και τα χέρια του και 
δείχνει ενδιαφέρον για την τεχνολογία, τα μηχανήματα και τις 
κατασκευές.  

  
  



Απαιτούνται:  
 

 Ενδιαφέρον και ικανότητες για τις ηλεκτρικές τεχνολογίες.  
 

 Γνώση των μηχανημάτων και εργαλείων, περιλαμβανομένων της χρήσης και 
συντήρησης τους.  
 

 Ικανότητα αντίληψης των σχεδίων και κατανόησης τεχνικών οδηγιών.  
 

 Καλή φυσική κατάσταση.  
 

 Καλές διαπροσωπικές ικανότητες, κυρίως με πελάτες.  
 

 Επιχειρηματικές δεξιότητες εφόσον απαιτηθεί. 

 



 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ….. 

  
ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: 
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ 
 ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 



ΓΙΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ; 



 ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

 
 Ο απόφοιτος Ηλεκτρολόγος από τα ΕΠΑΛ είναι σε θέση: 
 
 Να σχεδιάζει και κατασκευάζει Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κτιρίων 

και βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα Φωτισμού και κίνησης που 
περιλαμβάνουν: 

 κυκλώματα τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, τηλεόρασης, πυρανίχνευσης, 
συναγερμού, δικτύων Η/Υ, αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, 
αυτοματισμών κλπ 
 

 Να μετράει και ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης και συσκευών.  
 

 Να συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες εγκαταστάσεων και 
μηχανών.  
 

 Να βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με τη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας.  
 



 Β’ ΤΑΞΗ 
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. 
 Ηλεκτροτεχνία Ι     3Θ+3Ε 

 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις   2Θ+3Ε 

 Ηλεκτρικοί Αυτοματισμοί & Στοιχεία  Ηλεκτρονικής  2Θ+3Ε 

 Ηλεκτρονικό Σχέδιο στο Η/Υ    2Σ 
 Ε.Θ.Δ      2  
       Σύνολο 20 ΩΡΕΣ 
   
  
 Γ΄ ΤΑΞΗ 
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 ΜΑΘΗΜΑ      ΩΡΕΣ/ΕΒΔ. 
 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ     3Θ+3Ε 
 Ηλεκτρικές Μηχανές     3Θ 
 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις    3Θ+5Ε 
 Αυτοματισμοί & Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου  2Θ+4Ε 
       Σύνολο 23 ΩΡΕΣ 



 Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο 
Επαγγελματικού Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις 

  που είναι ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου. 
  
 πτυχίο επιπέδου 3 της παρ. γ' της παρ.1 του άρθρου 6 

του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α). 



 Δυνατότητες μετά το πέρας των σπουδών 
απόφοιτου ηλεκτρολόγου ΕΠΑΛ 

 
    
Συνέχιση σπουδών  Πρόσβαση στην 

     αγορά εργασίας 
 



 Αναλυτικά οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα: 
 
 να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια και σε ΤΕΙ σε 

τμήματα σχετικά με την ειδικότητά τους (σε δυο επιστημονικά 
πεδία)  συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τους 
αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ομάδα Β). 
 

 να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα των ΤΕΙ που 
σχετίζονται με την ειδικότητα της Ηλεκτρολογίας αλλά και στις 
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές 
Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μετά από 
ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ (ομάδα Α). 
 

 να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 
    

 



    Πιο αναλυτικά ΟΜΑΔΑ Β:  
Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: 
 

 4 μαθήματα γενικής παιδείας: 
 Νεοελληνική γλώσσα 
 Μαθηματικά ΙΙ 
 Φυσική ΙΙ 
 1 μάθημα επιλογής  

 
 2 μαθήματα ειδικότητας: 
 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 
 Ηλεκτρικές Μηχανές 

 
 Στα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε θέματα κοινά με τους υποψηφίους 

του Γενικού Λυκείου. 



Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι: 
 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  
  Με συντελεστή βαρύτητας 1.5 

 
 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 Με συντελεστή βαρύτητας 1.5 

 
 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 
 Με συντελεστή βαρύτητας 3.5 

 
 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
 Με συντελεστή βαρύτητας 3.5 

 
 Τα θέματα γενικής παιδείας δεν είναι κοινά με του Γενικού Λυκείου και οι 

υποψήφιοι διαγωνίζονται για ποσοστό των συνολικών θέσεων που καθορίζεται 
κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση. 

  Πιο αναλυτικά ΟΜΑΔΑ Α: 



 Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): 

 
 Στο Γ’ εξάμηνο (2ο έτος) και κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους 

υπολοίπους υποψήφιους,  στις ειδικότητες που είναι σχετικές με τον 
τομέα της Ηλεκτρολογίας. 
 

 Στο Α’ εξάμηνο (1ο έτος) σε οποιαδήποτε ειδικότητα. 
 



 Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί ως: 
 

 Ελεύθερος Επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο.  
 

 Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.  
 

 Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών. 
 

 Δημόσιος υπάλληλος, ως συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμό  (π.χ. 
ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Δήμοι, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα)  
 

 Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης ηλεκτρολόγος συντηρητής εργοστασίων, 
ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων).  
 

 Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και 
ηλεκτρογερανών.  
 



 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ….. 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 



 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ΕΙΒ (Έξυπνα σπίτια) 
 

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ….. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κίνησης 
(γκαραζόπορτες, αντλίες, γεωτρήσεις κλπ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κίνησης 
(γκαραζόπορτες, αντλίες, γεωτρήσεις κλπ) 
 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ….. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 
(συναγερμοί -πυρανίχνευση, συστήματα ενδοεπικοινωνίας, κεραίες 
τηλεόρασης, δομημένη καλωδίωση κλπ)  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 
(συναγερμοί -πυρανίχνευση, συστήματα ενδοεπικοινωνίας, κεραίες 
τηλεόρασης, δομημένη καλωδίωση κλπ)  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων 
(συναγερμοί -πυρανίχνευση, συστήματα ενδοεπικοινωνίας, κεραίες 
τηλεόρασης, δομημένη καλωδίωση κλπ)  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Θέρμανσης 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Θέρμανσης 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ…… 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Γειώσεις – Αλεξικέραυνα 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ…… 

Γειώσεις – Αλεξικέραυνα 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Αυτοματισμούς (βιομηχανία, εργοτάξια) 
 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ…… 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Επισκευή – Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και 
μηχανημάτων 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Επισκευή – Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και 
μηχανημάτων 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ…… 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ανελκυστήρες 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ…… 

 Ανελκυστήρες 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 
 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ΕΙΒ (Έξυπνα σπίτια) 
 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις κίνησης (γκαραζόπορτες, αντλίες, 

γεωτρήσεις κλπ) 
 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (συναγερμοί -

πυρανίχνευση, συστήματα ενδοεπικοινωνίας - θυροτηλεοράσεις, κεραίες 
τηλεόρασης, δομημένη καλωδίωση - δίκτυα Ιντερνέτ κλπ)  

 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Θέρμανσης 
 Γειώσεις – Αλεξικέραυνα 
 Αυτοματισμούς (βιομηχανία, εργοτάξια) 
 Επισκευή – Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων  
 Θέατρο – Τηλεόραση (χειριστής συσκευών ήχου, φωτισμού και 

μηχανημάτων προβολής, τεχνουργός ειδικών εφέ) 
 Φωτεινές Επιγραφές 
 Ανελκυστήρες 
 Φωτοβολταϊκά 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 Ο απόφοιτος Ηλεκτρολόγος ΕΠΑΛ μπορεί να πάρει με την 
απόκτηση πτυχίου (χωρίς εξετάσεις ή προϋπηρεσία) τις 
παρακάτω επαγγελματικές άδειες: 

 
 Ηλεκτροτεχνίτης Φωτισμού (Α’ Ειδικότητας)     
 Ηλεκτροτεχνίτης Κίνησης (Γ’ Ειδικότητας) 
 Ηλεκτροτεχνίτης Ανελκυστήρων (Δ’ Ειδικότητας)  
 Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών - Υποσταθμών (ΣΤ’ Ειδ.)  
 Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων δικτύων (ΣΤ’ Ειδ.) 
 Ηλεκτροτεχνίτης Υπογείων δικτύων (ΣΤ’ Ειδ.) 

 



• 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 σε 
μία ή περισσότερες ηλεκτρολογικές ειδικότητες των κατεχόμενων 
αδειών τεχνίτη και με εξετάσεις μπορεί πλέον να πάρει τις πρώτες 
Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος «Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη».  
 



 Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών 
Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) του (ΟΕΕΚ) (25.6.2010) η ειδικότητα Εγκ/σεων 
κτιρίων και βιομηχανικών χώρων του Τομέα Ηλεκτρολογίας των ΤΕΕ Β’ 
κύκλου είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα Ηλεκτρολογικών 
Εγκαταστάσεων του ΕΠΑΛ. 
 

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων ΤΕΕ Β’ κύκλου που 
καθορίζονται από το Π.Δ.41/1988, με την παραπάνω απόφαση 
μεταφέρονται στους απόφοιτους Ηλεκτρολόγους ΕΠΑΛ. 
 

 Από τις 07/11/2011 έχει κατατεθεί σχέδιο Π.Δ. για τον επανακαθορισμό 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αναμένεται να ψηφισθεί 
άμεσα. 
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