
1ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 
 Τομέας  

 
Μηχανολογίας 

 
 Ειδικότητα:   

 
Ψυκτικών 
Εγκαταστάσεων και  
Κλιματισμού 



Στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ χορηγείται 

 
 Απολυτήριο 
   (Ισότιμο του Ενιαίου 

Λυκείου) 
 

 
 Πτυχίο ειδικότητας  
    Ψυκτικών 

Εγκαταστάσεων και 
Κλιματισμού  

     
    (ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ) 



Τα Μαθήματα ειδικότητας Γ΄ Τάξης 
είναι: 

 Εγκαταστάσεις ψύξης:        2Θ + 7Ε 

 

 Εγκαταστάσεις κλιματισμού: 3Θ + 4Ε 
 

 Αυτοματισμοί ψυκτικών Εγκαταστάσεων:3(Θ+Ε) 
 

 Συμπιεστές: 2(Θ + Ε)    
 

 Σχέδιο ειδικότητας: 2 ώρες  

 



Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση 

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ εξετάζονται 
πανελλαδικά σε 4 μαθήματα: 

 
 Μαθηματικά 
 Νεοελληνική Γλώσσα 
 Εγκαταστάσεις ψύξης 
 Εγκαταστάσεις κλιματισμού 



Σχολές που έχουν πρόσβαση  
(Α.Τ.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι) 

 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ 
 ΤΕΧΝ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ 
 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 
 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ 
 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ 
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ 
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ 
 ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ 
 ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ 
 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 



Στρατιωτικές Σχολές 

 
 ΙΠΤΑΜΕΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ) 
 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) 
 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) 
 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

(Σ.Μ.Υ.Ν) 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

(Σ.Τ.Υ.Α) 
 



Αστυνομικές Σχολές  -  Εμπορικό 
Ναυτικό 

 
 

 
      ΣΧΟΛΗ 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ     

ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
      

       ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 
       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

Με το ΠΔ 1 στο ΦΕΚ 3 τεύχους Α 
(08 Ιανουαρίου 2013) 

Έγινε καθορισμός βαθμίδων προσόντων για: 
 Συντήρηση 
              Επισκευή 
                         Επιτήρηση  

                              Λειτουργία 
 

 Ψυκτικών Εγκαταστάσεων                      



Ψυκτικές εγκαταστάσεις 
ορίζονται: 
 Οικιακά- Επαγγελματικά Ψυγεία (διατήρησης τροφίμων, 

συσκευές παγοκύβων, ψύκτες πόσιμου νερού). 

 Ψυκτικά μηχανήματα που λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες 
για ψύξη περιορισμένου χώρου ή και την προϊόντων παραγωγή 
πάγου. 

 Συσκευές που λειτουργούν ως αυτόνομες τοπικές μονάδες 
κλιματισμού ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου και προσφέρουν 
ψύξη – θέρμανση, για δημιουργία κλίματος σε ορισμένους 
χώρους. 

 Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψύξης 
σε ειδικούς θαλάμους κατάψυξης, διατήρησης, συντήρησης 
τροφίμων-προϊόντων  και διαθέτουν κεντρικό μηχανοστάσιο και 
κύκλωμα μεταφοράς ψυκτικού στους εξατμιστές - συμπυκνωτές 
(ψυκτήρες- αεροψυκτήρες) που βρίσκονται εντός και εκτός των 
θαλάμων. 

 Ψυκτικές εγκαταστάσεις  για επεξεργασία τροφίμων, παραγωγή 
πάγου σε κολώνες, παγωτών και άλλων αγαθών. 
 

 
 



 Εγκαταστάσεις που χρησιμοπιούνται για την ψύξη του μέσου 
ψύξεως (υγρό ή αέριο) παραγωγικών μηχανημάτων-συσκευών 
ή άλλων παρεμφερών μηχανημάτων-συσκευών και διαθέτουν 
εναλλάκτες θερμότητας για ψύξη του μέσου ψύξεως των 
μηχανημάτων συσκευών. 

 Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία 
κλίματος (ψύξη, ψύξη-θέρμανση) σε επιλεγμένους χώρους και 
διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας, για την ψύξη θέρμανση του 
μέσου ψύξεως που κυκλοφορεί στις συσκευές κλιματισμού. 

 Εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν 
οποιαδήποτε μέθοδο που υπάρχει ή που απορρέει από την 
εξέλιξη της τεχνικής για δημιουργία ψύξης για εμπορικές, 
βιομηχανικές ή άλλες εφαρμογές 

 Ψυκτικές εγκαταστάσεις για την οδική-σιδηροδρομική μεταφορά 
ευπαθών αγαθών (κοντέινερ)  



Βαθμίδες  
Επαγγελματικών Προσόντων 

3 Βαθμίδες 

 1η  
Τεχνίτης Ψυκτικός 

2η  
Αρχιτεχνίτης 

Ψυκτικός 

3η 

Εργοδηγός 
ψυκτικός 



1η βαθμίδα:  
Τεχνίτης Ψυκτικός  

 Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ (Ψυκτικών) 
με αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στο     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

    (μέσω Νομαρχιών ή ΚΕΠ) 
 Αποκτούν άδεια άσκησης 

επαγγέλματος Τεχνίτη ψυκτικού 
                    

             
   (με άρθρο 5 παρ.11 του ν.3982/2011) 



2η βαθμίδα:  
Αρχιτεχνίτης Ψυκτικός 

 
Οι Τεχνίτες ψυκτικοί: 
 Οι Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ + 2ετή προϋπηρεσία 

 Οι Απόφοιτοι ΙΕΚ + 1ετή προϋπηρεσία 
 Με αίτηση στην 
   αρμόδια υπηρεσία + επιτυχή εξέταση     

αποκτούν άδεια  
Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού 

                (με άρθρο 5 και 7 του ν.3982/2011) 



3η βαθμίδα:  
Εργοδηγός Ψυκτικός 

Οι Αρχιτεχνίτες Ψυκτικοί : 
          + 1έτος προϋπηρεσίας 

   Με αίτηση στην 
 αρμόδια υπηρεσία +επιτυχή εξέταση 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    (μέσω Νομαρχιών ή ΚΕΠ)  
αποκτούν άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού 

 
(με άρθρο 5 και 7 του ν.3982/2011) 



Για περισσότερες πληροφορίες: 

        Στο Υπουργείο Ανάπτυξης  
               (μέσω Νομαρχιών – ΚΕΠ) 

 
                  Στην Ο.Ψ.Ε 
     Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (www.opse.gr) 

    (Καποδιστρίου 24   Αθήνα     τ.κ. 10682) 

Τηλ: 210.5248127,      Fax: 210.5248176  
 

E-mail: info@opse.gr 
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