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              Δικαίωμα Εγγραφής [ Υπουργική απόφαση: 101502 / Γ2 / 01.07.2014 ]

     Στην Α΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
•   Κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ΄ τάξης του εξαταξίου Γυμνασίου. 
•   Μαθητές της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ. 
•   Μαθητές της Α΄ & Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ ή Α΄ & Β΄ Τάξης των ΤΕΣ
•   Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. 
•   Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. 
•   Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. 
 

     Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. και σε οποιονδήποτε Τομέα, εγγράφονται:
•   Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. 
•   Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ. 
•   Μαθητές της Ε΄ & ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. 
•   Μαθητές της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ. 
• Προαχθέντες της Δ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. 
•   Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ  και επιθυμούν να φοιτήσουν σε 

διαφορετικό τομέα. 
•   Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών . 
•   Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ. 
•   Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών
•   Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ και της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ. 

      

Δικαιολογητικά εγγραφής:
      α) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
     β)  Πιστοποιητικό Γέννησης (από τα ΚΕΠ)
     γ)  4 φωτογραφίες
     δ)  Απολυτήριο  Γυμνασίου ή άλλο Απολυτήριο – Πτυχίο σπουδών

       ***  Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο Ειδικότητας, ενώ  
            έχουν και τη δυνατότητα εισαγωγής από κάθε Ειδικότητα σε αντίστοιχες 
Σχολές:  

            Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,   Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές, Σχολές  Αστυφυλάκων και στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις

               Οι μαθητές που εγγράφονται στην Α’ Τάξη του ΕΠΑΛ, επιλέγουν έναν από τους 
εξής Προσανατολισμούς:

                  1.  Τεχνολογικών Εφαρμογών
                  2.  Διοίκησης και Οικονομίας
                  3.  Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
                  4.  Υγείας – Πρόνοιας***

                Στη Β’ Τάξη οι μαθητές επιλέγουν την Ειδικότητα που επιθυμούν και που αντιστοιχεί 
σε έναν Τομέα. Πιο συγκεκριμένα:

                               1.  ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
                  α)  Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών.

                            2.   ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
                α)  Δομικών έργων και Γεωπληροφορικής

                         3.   ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
                α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
                  β)  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων                

                               4.   ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
                  α)  Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου
                  β)  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
                  γ)  Τεχνικός Οχημάτων                  

                               5.   ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                  α)  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
                  β)  Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό.                  

                               6.  ΤΟΜΕΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
                  α)  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

               ***   ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ  ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
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ΤΟΜΕΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 
             
             Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας  αναμένεται να αποκτήσει, κατά 

την εκπαίδευσή του,  τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω:
             -  Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος 

και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους 
τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, 
βιότοποι κ.λπ.).

            -  Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
            -  Να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής.
            -  Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας των τροφίμων.
            -  Να παρακολουθεί και να επεμβαίνει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, 

στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμμή  παραγωγής 
εργοστασίου).

            -  Να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα.
            -  Να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η 

μετα-ποίηση των ζωικών προϊόντων, ώστε να παρακολουθεί βήμα προς 
βήμα τη δια-δικασία παραγωγής τους.

            -  Να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η 
μεταποίηση των φυτικών προϊόντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη 
διαδικασία παραγωγής τους.

            -  Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και 
απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.

            -  Να ελέγχει σε στοιχειώδες  επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα 
τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία.

            -  Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες 
συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η 
ασφάλεια του καταναλωτή.

            -  Να συσκευάζει, να διακινεί και να εμπορεύεται βασικά γεωργικά προϊόντα.
            -  Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα 

τρό-φιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της 
υγιεινής τους.

            -  Να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
            -  Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφί-

μων.
            -  Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του 

χώρο.
            -  Να γνωρίζει να συναλλάσετε.
            -  Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής 

οικονομίας.
            -  Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 

 Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 
             

             Ο Τομέας Πληροφορικής των ΕΠΑΛ   προσφέρει στους μαθητές  γνώσεις, 
συμβατές με την σύγχρονη αγορά εργασίας στον τομέα των νέων τεχνολο-γιών  
αφού δίνει στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της 
Πληροφορικής, να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και να διεκδικεί με 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια θέση στον επαγγελματικό χώρο.

              Στο σχολείο μας λειτουργεί η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ, η 
οποία εστιάζει στην Τεχνική Υποστήριξη (εγκατάσταση και συντήρηση) 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων καθώς και σε Τεχνικά Θέματα 
Πωλήσεων.

             Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις,οργανισμούς, εκπαιδευτικές 
μονάδες και γενικότερα σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες 
πληροφορικής. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας 
(γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών 
υπηρεσιών).

               Πιο συγκεκριμένα ο απόφοιτος μπορεί να:

              -  Αναλαμβάνει αυτοδύναμα – αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, 
υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών 
τοπικών δικτύων.

              -  Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπευ-
θύνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το 
Διαδίκτυο ή άλλες δραστηριότητες.

              -  Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.

              -  Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους 
χρήστες των αντίστοιχων υπηρεσιών.

              -  Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής 
και διαδικτυακό εξοπλισμό.

              -  Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής.

              -  Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών 
τοπικών δικτύων υπολογιστών.

              -  Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.

              -  Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους.  

http://epal-esp-agrin.ait.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/tomeis-eidikotites/tomeas-geoponias-texnologias-trofimon-kai-diatrofis/51-tomeis-eidikotites/tomeas-geoponias-texnologias-trofimon-kai-diatrofis/72-texnikos-texnologias-trofimon-kai-poton


ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
                

             Ο απόφοιτος  της συγκεκριμένης ειδικότητας  μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος 
οικονομικών  υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

             -  Τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ.
             -  Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου 

της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
             -  Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
             -  Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
             -  Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά 

ταμεία.
             -  Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, 

κλπ)
             -  Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της 

οικονομικής μονάδας.
               Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
             -  Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές 

και κάθε είδους έντυπα.
            -  Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
            -  Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις 

ανωτέρων στελεχών.
            -  Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
            -  Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.
                         Συμπερασματικά:  Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών 

μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές  υπηρεσίες υπουργείων, τράπε-ζες, 
εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό 
              

              Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί  σε Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

              -  Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των 
πελατών.

              -  Καταγράφει  τα  στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα  του τμήματος 
υποδοχής.

              -  Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
              -  Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
              -  Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν  τα τμήματα εκμετάλλευσης του 

ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.  Διεκπεραιώνει 
εξωτερικές εργασίες.

              -  Παρέχει πληροφορίες σχετικά  με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που 
εργάζεται.

                        Συμπερασματικά: ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Οικονομίας και 
Διοίκησης στον Τουρισμό  μπορεί να  απασχοληθεί  κυρίως σε τουριστικά 
συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά 
γραφεία.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 
           

          Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας είναι σε θέση να:

             -  Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια με το χέρι ή και μέσω Η/Υ σε δύο ή τρεις 
διαστάσεις.

             -  Αποτυπώνει και σχεδιάζει υπάρχοντα κτήρια με λεπτομέρειες.

             -  Γνωρίζει τα υλικά κατασκευής του των κτηρίων και τις ιδιότητές τους. 

             -  Ελέγχει την κατασκευή ξυλοτύπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.

             -  Εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον 
προϋπολογισμό ένός έργου.

             -  Σχεδιάζει τα διαγράμματα ύδρευσης και αποχέτευσης κτηρίων.

             -  Καταρτίζει λεπτομερή σχέδια μελέτης και κατασκευής.

             -  Επιβλέπει και συντονίζει τα συνεργεία που το κατασκευάζουν.

             -  Λειτουργεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς.

             -  Αξιολογεί την καταλληλότητα των υλικών.

             -  Συμμετέχει στην κατάρτιση προϋπολογισμού.

             -  Προγραμματίζει το σύνολο των εργασιών και την εργοταξιακή διάταξη. 

             -  Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για αποτύπωση και 
εμβαδομέτρηση ενός οικοπέδου – περιοχής.

             -  Συμμετέχει στην επιλογή μηχανολογικού και εργατοτεχνικού εξοπλισμού.

             -  Γνωρίζει τα διακιολογητικά και την σύνταξή τους για την έκδοση μίας 
οικοδομικής άδειας. 

             -  Κατασκευάζει στοιχεία μιας οικοδομής, όπως στέγες, δάπεδα κλπ.

             -  Αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, σε συνεργασία με τους υπεύθ. Μηχανικούς..

           Ο απόφοιτος  της ειδικότητας αυτής μπορεί να εργαστεί ως:
             -  Σχεδιαστής αρχιτεκτονικών έργων και εσωτερικών χώρων.

             -  Σχεδιαστής σε ανακαινίσεις και αναμορφώσεις υπαρχόντων κτηρίων.

             -  Σχεδιαστής μηχανολογικών εφαρμογών & βιοκλιματικών επεμβάσεων

             -  Σχεδιαστής τοπογραφικών διαγραμμάτων και περιβάλλοντος χώρου.

             -  Σε γραφεία εκπόνησης μελετών τεχνικών έργων ως σχεδιαστής.

             -  Σε τεχνικές εταιρείες κατασκευής έργων.

             -  Σαν ελεύθερος επαγγελματίας και ως ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου 

             -  Σε αντιπροσωπείες οικοδομικών υλικών 

             -  Στις τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου (ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
Εθνικό Κτηματολόγιο, στην Πολεοδομία).

http://epal-esp-agrin.ait.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/tomeis-eidikotites/tomeas-dioikisis-oikonomias/74-ypallilos-dioikisis-kai-oikonomikon-ypiresion
http://epal-esp-agrin.ait.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/tomeis-eidikotites/tomeas-dioikisis-oikonomias/77-ypallilos-oikonomias-kai-dioikisis-ston-tourismo


ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
             
             Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας  μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή 

αυτόνομα ή σαν υπάλληλος σε:
             -  Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ.
             -  Τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων.
             -  Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ.
             -  Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών 

του διαδικτύου και σε καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων.
             -  Σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχο-

λούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων.

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 και Δικτύων

              Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να:
            -  Σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και 

βιομηχανικών χώρων με κυκλώματα: φωτισμού, συσκευών, γειώσεων, 
τηλεφώνου, θυροτηλεφώνου, TV, πυρανίχνευσης, συναγερμού, δικτύων H/Y, 
αλεξικέραυνων, θέρμανσης, ανελκυστήρων, πινάκων κίνησης και φωτισμού, 
αυτοματισμών κίνησης (συμβατικών ή με PLC).

            -  Μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
και συσκευών.

            -  Συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  και 
μηχανών.

            -  Βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία.
                  
                 Μπορεί να εργαστεί ως:
            -  Ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό τους πελατολόγιο.
            -  Ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών.
            -  Ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών.
            -  Δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με 

διαγωνισμούς (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά κέντρα).
            -  Ιδιωτικός υπάλληλος (π.χ. τεχνίτης  ηλεκτρολόγος συντήρησης 

εργοστασίων, ξενοδοχείων, κλινικών, συγκροτημάτων, κ.λπ.).
            -  Ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και 

ηλεκτρογερανών.

      ***  Στις δύο υποειδικότητες έχει κατατεθεί κοινή πρόταση ERASMUS για 
εκπαίδευση μαθητών στα Φωτοβολταϊκά – Ανεμογεννήτριες στην Κύπρο. 

   ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός  Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και 

Μηχανικός Τεχνολογίας   Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

              Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην 
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων Κεντρικής Θέρμανσης ακολου-
θώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς.     

            -  Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων

            -  Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές, 
επαγγελματικές και βιομηχανικές  εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.

            -  Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα 
στις   θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.

            -  Συντάσσει οικονομικές προσφορές.

    Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
              

              Ο απόφοιτος της συγκεκριμένης ειδικότητας μπορεί να:

              -  Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκατα-
στάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.

              -  Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επι-
σκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.

              -  Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο 
τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

              -  Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε 
επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και 
εργολα-βικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.

 

Τεχνικός Οχημάτων

              Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων  αποκτά δεξιότητες που τον 
καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, 
όπως:

              -   Έλεγχο λειτουργίας επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρομηχανικών συστη-
μάτων και αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

              -    Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες 
εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος 
επαγγελματίας

http://epal-esp-agrin.ait.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/tomeis-eidikotites/tomeas-ilektrologias-ilektronikis-kai-aftomatismoy/46-tomeis-eidikotites/tomeas-ilektrologias-ilektronikis-kai-aftomatismoy/63-texnikos-ilektronikon-kai-ypologistikon-systimaton-egkatastaseon
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