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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητευόµενους κατά τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης - µαθητείας στα δύο έτη των σπουδών τους και η κατ’ έτος χρονική ταξινόµησή τους 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της ειδικότητάς τους. 

Το παρόν σχέδιο προδιαγραφών αποτελεί αρχική προσέγγιση για την πρακτική - µαθητεία των µαθητών. Η 

τελική του διαµόρφωση θα προκύψει από τη συνεργασία των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και των επαγγελµατικών τους οργανώσεων µε βάση και τις σχετικές τους προτάσεις. 

Οι χώροι µαθητείας διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση. Το περιεχόµενο της πρακτικής άσκησης (οι 

τοµείς δραστηριοτήτων / µαθησιακοί στόχοι) είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις. Η επιχείρηση στην οποία 

πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τη σειρά, τη χρονική διάρκεια και τον 

τόπο εκπαίδευσης στον οποίο θα υλοποιείται για κάθε χρόνο µαθητείας η κάθε δραστηριότητα. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών” είναι ένας ειδικευµένος τεχνίτης µε πι-

στοποιηµένες γνώσεις, ικανότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανός να εκτελεί αυτόνοµα ή µε την καθο-

δήγηση ανωτέρων τεχνικών, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα εργασίες που αφορούν στην κατασκευή, επιθεώρη-

ση, συντήρηση και επισκευή µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κτίρια οικιακής, εµπορικής και βιοµηχανι-

κής χρήσης. 

Ο απόφοιτος της συγκεκριµένης ειδικότητας, εφαρµόζοντας τις διατάξεις και τις προδιαγραφές ποιότητας 

που ισχύουν κάθε φορά για τις διάφορες κατηγορίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τηρώντας τους κανονι-

σµούς για την ατοµική του ασφάλεια και την προστασία των χώρων εργασίας του και του περιβάλλοντος, 

ασχολείται µε αντικείµενα και δραστηριότητες που αφορούν: 

� στην κατασκευή σύνθετων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισµού, κίνησης, ασθενών ρευµάτων και 

δοµηµένης καλωδίωσης ), ακολουθώντας σχετικές οδηγίες, προδιαγραφές και σχέδια, 

� στην εγκατάσταση και έλεγχο των κυκλωµάτων γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας της ηλε-

κτρικής εγκατάστασης, 

� στην εγκατάσταση, έλεγχο, συντήρηση και επισκευή µε βάση δεδοµένα σχέδια, οδηγίες και µελέτες: 

� κυκλωµάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ειδικών κατηγοριών (ανελκυστήρες, βενζινάδικα 

κ.ά.), 

� πινάκων διανοµής και ελέγχου, 

� ηλεκτροπαραγωγών ζευγών µικρής ισχύος για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, 

� µικρών υποσταθµών µέσης τάσης, 

� στην εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση συστηµάτων αυτοµατισµού µε ηλεκτρονόµους και µε 

PLC για απλές εφαρµογές αυτοµατισµού, 

� στην εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση ηλεκτρικών µηχανών διαφόρων τύπων και, στο βαθµό 

που αυτό είναι εφικτό, στην επιτόπια επισκευή τους, 

� στον έλεγχο, στη συντήρηση και στην αντικατάσταση φθαρµένων υλικών και εξαρτηµάτων σε µια 

ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση τους ισχύοντες κανονισµούς και τις εκάστοτε προδιαγραφές ποιό-

τητας, 

� στον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των συνήθων ηλεκτρικών βλαβών των οικιακών κατα-

ναλωτικών συσκευών (ηλεκτρικό θερµοσίφωνα, ηλεκτρικά µαγειρεία κ.ά.). 

Στον κάτοχο του πτυχίου της συγκεκριµένης ειδικότητας παρέχονται επαγγελµατικές δυνατότητες απα-

σχόλησης: 

� στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατοικίας, γραφείων, βιοµηχανι-

κών χώρων κ.ά. µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ή ως αυτοαπασχολούµενος, 

� σε βιοµηχανίες/βιοτεχνίες κατασκευής/συναρµολόγησης ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρικών συ-

σκευών, 

� σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης ανελκυστήρων, 

� σε εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών µηχανών, 

� ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε χώρους κάθε χρήσης (π.χ. βιο-

µηχανίες, πολυκαταστήµατα, κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους ψυχαγωγίας, κ.ά.), 

� σε καταστήµατα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού ως ιδιοκτήτης ή ειδικευµένος πωλητής, 
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� σε επιχειρήσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, 

� σε τεχνικές υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. κ.ά. 
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ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Υγιεινή και ασφάλεια.  
� Γνώση του κινδύνου της ηλε-

κτροπληξίας µε ιδιαίτερη έµ-

φαση στο θάνατο. 

� Περιγραφή των τρόπων προ-

στασίας για την αποφυγή της 

ηλεκτροπληξίας. 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Γενική οργάνωση του επαγγελ-

µατικού χώρου. 

� Γνώση των δοµών της επιχεί-

ρησης. 

� Ενηµέρωση για τις υποχρεώ-

σεις του εργοδότη και του ερ-

γαζόµενου. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Χρήση ηλεκτρικού εξοπλισµού 

και εργαλείων. 
� ∆ιάκριση και περιγραφή των 

εργαλείων καθώς και του εξο-

πλισµού της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Σπουδαιότεροι κανονισµοί των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

� ∆ιευκρίνιση των βασικών 

στοιχείων της δοµής και της 

λειτουργίας µιας Ε.Η.Ε., µε τη 

βοήθεια της γνώσης και της 

πρακτικής εφαρµογής κανό-

νων. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Υλικά Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων. 
� Αναγνώριση των ειδών, των 

χρήσεων και των µεγεθών των 

προστατευτικών σωλήνων. 

 

 

� Λαµβάνουν τα µέτρα ατοµι-

κής προστασίας (ένδυση, υ-

πόδηση, εµβόλια, εργαλεία 

που είναι απαραίτητα σε έναν 

Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, 

κ.ά.). 

� Εξηγούν γιατί η ασφάλεια εί-

ναι ένδειξη επαγγελµατισµού. 

� ∆ιακρίνουν τις διάφορες ση-

µάνσεις των χώρων εργασίας. 

 

� Αποκτούν επαγγελµατική ευ-

θύνη και δεοντολογία. 

� Κατανοούν το θεωρητικό υ-

πόβαθρο των ανθρώπινων και 

εργασιακών σχέσεων. 

� Επικοινωνούν υπεύθυνα µε 

πελάτες ή συνεργάτες. 

 

 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα ερ-

γαλεία και τα συλλέγουν µετά 

το πέρας των εργασιών. 

� Είναι σε θέση να αναγνωρί-

ζουν τη χρήση τους. 

� Χρησιµοποιούν τα σωστά ερ-

γαλεία. 

� Χειρίζονται τον εξοπλισµό. 

� Χρησιµοποιούν τα όργανα ε-

λέγχου. 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν την έννοια και τον 

σκοπό των κανονισµών 

Ε.Η.Ε. 

� Κατακτούν και διαµορφώνουν 

τεχνικό λεξιλόγιο. 

 

 

 

 

 

� Κατανοούν το ρόλο των σω-

λήνων και των εξαρτηµάτων 

τους στη διαδικασία κατα-

 

 

� Εκτελούν τις πρώτες ενέργειες 

σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας 

ή και πυρκαγιάς. 

� Προσφέρουν τις πρώτες βοή-

θειες. 

� Εφαρµόζουν τους κανονι-

σµούς προστασίας και τα µέ-

τρα πρόληψης στον χώρο της 

εργασίας. 

 

 

� Εφαρµόζουν τους όρους σύµ-

βασης εργασίας. 

� Συνεργάζονται και δουλεύουν 

σε οµάδες. 

� Αναλαµβανόµουν πρωτοβου-

λίες και προσαρµόζουν τη 

συµπεριφορά τους στις εκά-

στοτε συνθήκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αναπτύσσουν την ικανότητα 

να εργάζονται µε υπευθυνότη-

τα και ασφάλεια, εφαρµόζο-

ντας τους κανονισµούς των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Τεκµηριώνουν τις τεχνολογι-

κές και θεωρητικές γνώσεις 

και αναπτύσσουν επαγγελµα-

τικές ικανότητες. 

 

� ∆ιαπιστώσουν την αξία και τη 

χρησιµότητα των συνηθισµέ-
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� Επιλογή αριθµού αγωγών µέ-

σα σε προστατευτικούς σωλή-

νες καθώς και της κατάλληλης 

διατοµής. 

� ∆ιάκριση των κουτιών δια-

κλάδωσης και διέλευσης σε 

σχέδιο κάτοψης σπιτιού. 

� Κατηγοριοποίηση ρευµατοδο-

τών – ρευµατοληπτών και δι-

ακοπτών και αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών τους στοι-

χείων και της χρήσης τους. 

� ∆ιάκριση των αυτόµατων δια-

κοπτών / ασφαλιοδιακοπτών 

και επιλογή σχετικά µε τη 

χρήση τους. 

� Ταξινόµηση των ασφαλειών 

τήξης. 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Γείωση. 
� Εξήγηση της εγκατάστασης 

γείωσης. 

� Θεµελιακή γείωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Γραµµές σύνδεσης οικιακών 

συσκευών. 
� Επιλογή γραµµών ηλεκτρικής 

κουζίνας, ηλεκτρικού θερµο-

σίφωνα, ψυγείων οικιακής 

χρήσης, ηλεκτρικών πλυντη-

ρίων, θερµαντικών σωµάτων 

κ.ά. 

� ∆ιακρίνουν ποιες συσκευές 

απαιτούν ανεξάρτητη γραµµή 

τροφοδοσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σκευής µιας εσωτερικής εγκα-

τάστασης. 

� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

εξαρτήµατα για τη σύνδεση 

και στερέωση των σωλήνων. 

� Επιλέγουν την πορεία και τη 

διακλάδωση της γραµµής. 

� Εξοικειώνονται µε τα κατα-

σκευαστικά δεδοµένα (σκα-

ψίµατα) και την τυποποίηση 

των ρευµατοδοτών - ρευµα-

τοληπτών, λυχνιολαβών. 

� Κατανοούν το ρόλο των ορ-

γάνων προστασίας ελέγχου 

και διακοπής στη διαδικασία 

λειτουργίας µιας Ε.Η.Ε. 

� Τοποθετούν και επιλέγουν τις 

κατάλληλες ασφάλειες. 

� ∆ιαµορφώνουν - διευθετούν 

υλικά και όργανα µε βάση την 

καλαισθησία και τους 

Κ.Ε.Η.Ε. 

 

� Αναφέρουν τι περιλαµβάνει 

µια εγκατάσταση γείωσης. 

� Ερµηνεύουν τον τρόπο κατα-

σκευής της. 

� Αναφέρουν τα πλεονεκτήµατα 

του αυτόµατου διακόπτη δια-

φορικής προστασίας. 

� Τοποθετούν γειώσεις στους 

καταναλωτές και την εγκατά-

σταση. 

� Τοποθετούν αντιηλεκτροπλη-

ξιακούς διακόπτες σε καινού-

ριες και παλιές εγκαταστά-

σεις. 

 

� Υπολογίζουν την τροφοδοτική 

γραµµή της κουζίνας, του θερ-

µοσίφωνα και λοιπών γραµ-

µών. 

� Υπολογίζουν το ρεύµα, τη δι-

ατοµή και την πτώση τάσης 

στις γραµµές τροφοδοσίας 

των καταναλώσεων και της 

γραµµής παροχής. 

� Εξηγούν αν είναι ανάλογη η 

διατοµή της γραµµής µε την 

ισχύ της συσκευής. 

� Κατανέµουν τα φορτία φωτι-

σµού και ρευµατοδοτών σε 

δύο ή και περισσότερες γραµ-

µές κατά περίπτωση. 

� Τοποθετούν τις τροφοδοτικές 

γραµµές, κάνουν συρµάτωση 

σε αντίστοιχους σωλήνες. 

νων υλικών που χρησιµοποιεί 

ένας τεχνικός ηλεκτρικών ε-

γκαταστάσεων. 

� Κατανοούν και διακρίνουν τη 

χρήση των προστατευτικών 

σωλήνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αναλύουν και συνθέτουν δε-

δοµένα από µέτρηση ή από 

έλεγχο ώστε να καταλήγουν 

σε συµπέρασµα. 
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Γνωστικό αντικείµενο: 

Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµά-
των. 

� Περιγραφή των εγκαταστά-

σεων ηλεκτρικών κουδου-

νιών. 

� Αναγνώριση της εγκατάστα-

σης θυροτηλεφώνου και ηλε-

κτρικής κλειδαριάς σε πολυ-

κατοικία. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Μελέτη κτιριακών εγκατα-

στάσεων. 
� Γνώση των τιµών ισχύος συ-

νηθισµένων οικιακών συ-

σκευών. 

� ∆ιάκριση της γραµµής µετρη-

τή - γενικού πίνακα φωτισµού 

οικίας. 

� Κατανόηση της χρησιµότητας 

ενός ηλεκτρικού Πίνακα σε 

µία Ε.Η.Ε. 

� Συσχέτιση της σύνδεσης σχε-

δίων κυκλωµάτων φωτισµού 

και κατασκευής. Αναγνώριση 

των συνδεσµολογιών φωτι-

στικών µε διάφορα είδη δια-

κοπτών, απλών, κοµµιτατερ, 

αλέ-ρετούρ κ.ά. 

� Εκµάθηση συνδεσµολογίας 

και λειτουργίας λαµπτήρα 

φθορισµού. 

� Εκµάθηση συνδεσµολογίας 

φωτιστικών σηµείων που ε-

λέγχονται από αυτόµατο δια-

κόπτη κλιµακοστασίου. 

� Σχεδίαση κυκλωµάτων φωτι-

σµού LED. Αναγνώριση της 

χρήσης της ανόρθωσης µε γέ-

φυρα. 

� Υπολογίζουν το συνολικό η-

λεκτρικό φορτίο της εγκατά-

στασης, αθροίζοντας τα φορ-

τία. 

 

� Κατανοούν το βασικό µηχα-

νισµό ανάγνωσης των ασθε-

νών ρευµάτων σε βασικά κυ-

κλώµατα πολυκατοικιών. 

� Χρησιµοποιούν βασικά εξαρ-

τήµατα των εγκαταστάσεων 

ασθενών ρευµάτων. 

 

 

 
� Επιλέγουν και συντονίζουν 

µηχανισµούς, συσκευές και 

όργανα για τη συγκρότηση 

του πίνακα. 

� ∆ιαβάζουν σχέδια κυκλωµά-

των και αναλύουν τις λει-

τουργίες τους. 

� Συναρµολογούν πίνακα εργο-

ταξιακής παροχής και εγκαθι-

στούν γνωµονοκιβώτιο για 

την τοποθέτηση του µετρητή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

� Υπολογίζουν τη διατοµή της 

γραµµής µετρητή - πίνακα, 

επιλέγουν την τυποποιηµένη 

διατοµή. 

� ∆ιαµορφώνουν και διευθετούν 

υλικά και όργανα µε βάση την 

καλαισθησία και τους 

Κ.Ε.Η.Ε. 

� Αποφασίζουν ανάλογα µε το 

χώρο, τον ηλεκτρικό πίνακα 

που θα χρησιµοποιηθεί. 

� Κατανοούν και κατακτούν το 

βασικό µηχανισµό ανάγνωσης 

των κυκλωµάτων φωτισµού. 

� Αιτιολογούν τη χρήση της συ-

γκεκριµένης συνδεσµολογίας. 

� Κατασκευάζουν συνδεσµολο-

γίες κυκλωµάτων φωτισµού. 

� Ελέγχουν αν ένα σχέδιο κυ-

κλώµατος φωτισµού έχει 

σφάλµατα λειτουργικά - κα-

τασκευαστικά. 

� Επιλέγουν φωτιστικό σώµα 

για συγκεκριµένο χώρο και 

εξηγούν τους λόγους ανα-

γκαίας χρήσης φωτιστικών 

ασφαλείας. 

� Εκφράζουν απόψεις τεχνικής 

φύσης και ζητούν τις απόψεις 

του πελάτη για την επιλογή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Αιτιολογούν την ανάγκη για 

εξοικονόµηση ενέργειας, από 

ενεργειακή, οικονοµική και 

κοινωνική άποψη. 
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φωτιστικών. 

� Συνδέουν λαµπτήρες φθορι-

σµού και διορθώνουν βλάβες 

τους. 

� Περιγράφουν τη χρήση και τη 

λειτουργία της συνδεσµολογί-

ας µε αυτόµατο κλιµακοστα-

σίου. 

� Πραγµατοποιούν συνδεσµο-

λογίες φωτισµού κλιµακο-

στασίου. 

� Σχεδιάζουν συνδεσµολογίες 

κυκλωµάτων LED τάσεως 

12V. 

� ∆ιαχειρίζονται λειτουργικές 

λεπτοµέρειες της ανόρθωσης. 

� Γνωρίζουν τη λειτουργία των 

κυκλωµάτων ανόρθωσης και 

την ποιότητα των αποτελε-

σµάτων του κάθε κυκλώµα-

τος. 

� Εφαρµόζουν οπτικό έλεγχο 

του έργου και δοκιµή του υπό 

τάση 230V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΑΕ∆ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 

ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

8 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να µεταδοθούν στους µαθητευόµενους κατά 

τη διάρκεια της µαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείµενα. 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Αυτοµατισµοί. 
� Αναγνώριση ηλεκτρονόµων 

µε κύριες και βοηθητικές ε-

παφές, θερµικών, µπουτόν, 

ενδεικτικών λυχνιών, κλπ. 

� ∆ιάκριση κυκλώµατος ισχύος 

και βοηθητικού. 

� Αναγνώριση υλικών, συ-

σκευών και εγκαταστάσεων 

µε βάση τους κανόνες χαρα-

κτηρισµού των προδιαγρα-

φών. 

� Αναγνώριση ηλεκτρικών και 

µηχανικών µανδαλώσεων. 

� Κατανόηση της λειτουργίας 

των διαφόρων κυκλωµάτων 

(ισχύος – ελέγχου) αλλαγής 

φοράς περιστροφής τριφασι-

κών και µονοφασικών κινη-

τήρων. 

� Κατηγοριοποίηση χρονικών 

ρελέ, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, 

ψηφιακά, υδραυλικά, πνευµα-

τικά. 

� Εξήγηση της λειτουργίας των 

χρονικών ρελέ ανάλογα µε τη 

χρονική λειτουργία που εκτε-

λούν. 

� Εκκίνηση τριφασικού κινητή-

ρα βραχυκυκλωµένου δροµέα 

µε αυτόµατο διακόπτη αστέρα 

– τριγώνου (Υ-∆). 

� Αναγνώριση των λογικών πυ-

λών, λογικών κυκλωµάτων. 

� Αναφορά των τµηµάτων από 

τα οποία αποτελείται ένας 

Προγραµµατιζόµενος Λογικός 

Ελεγκτής (PLC). 

� Κατανόηση της λειτουργίας 

του PLC. 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Ηλεκτρικές Μηχανές. 
� Κατανόηση αρχής λειτουργίας 

µονοφασικών και τριφασικών 

µετασχηµατιστών. 

� Αναγνώριση της αρχής λει-

τουργίας των µηχανών (κινη-

 

 
� Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα 

υλικά ανάλογα µε τον αυτο-

µατισµό που πρόκειται να υ-

λοποιήσουν. 

� Αντιλαµβάνονται το σκοπό 

χρησιµοποίησης των ασφα-

λειών και του ηλεκτρονόµου 

θερµικής προστασίας. 

� Κατασκευάζουν κύκλωµα α-

πλού αυτόµατου διακόπτη µε 

ρελέ, γνωρίζοντας τον τρόπο 

στερέωσης και σύνδεσής του. 

� Εξηγούν τον τρόπο σύνδεσης 

του ηλεκτρονόµου µε επαφή 

αυτοσυγκράτησης. 

� Επιλέγουν την απαιτούµενη 

µανδάλωση ανάλογα µε την 

εφαρµογή. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα χρο-

νικά ρελέ ανάλογα µε την ε-

φαρµογή του αυτοµατισµού. 

� Συνδέουν χρονικά ρελέ σε 

εφαρµογές αυτοµατισµού. 

� Εντοπίζουν λανθασµένη λει-

τουργία στα κυκλώµατα αυ-

τοµατισµού µονοφασικών και 

τριφασικών κινητήρων. 

� Εφαρµόζουν διάφορα κυκλώ-

µατα αλλαγής φοράς περι-

στροφής κινητήρων. 

� Επιλέγουν τα κατάλληλα υλι-

κά για την υλοποίηση του κυ-

κλώµατος αυτόµατου διακό-

πτη αστέρα – τριγώνου και 

κατασκευάζουν το κύκλωµα. 

� Συµµετέχουν στο σχεδιασµό 

και την εφαρµογή απλών κυ-

κλωµάτων αυτοµατισµού µε 

χρήση PLC. 

 

 

 
� Απαριθµούν τις τεχνολογικές 

εφαρµογές στην ανάπτυξη 

των οποίων επιδρούν οι µετα-

σχηµατιστές. 

� Αναφέρουν τις τυπικές τάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Υπολογίζουν το ρεύµα απορ-

ρόφησης των κινητήρων και 

τη ρύθµιση των θερµικών 

προστασίας. 
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τήρων και γεννητριών), µονο-

φασικών και τριφασικών, και 

της κατασκευαστικής δοµής 

τους. 

� Είδη και κατηγορίες αντλιών. 

� Πιεστικά συγκροτήµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-

ας από ΑΠΕ. 
� Ανανεώσιµοι ενεργειακή πό-

ροι. 

λειτουργίας των µετασχηµα-

τιστών και τα πεδία εφαρµο-

γής των µετασχηµατιστών 

1:1. 

� Συνδέουν Μ/Σ σε κυκλώµατα 

εγκαταστάσεων. 

� Αντικαθιστούν Μ/Σ αφού α-

ναγνωρίσουν συµπτώµατα 

κακής λειτουργίας (π.χ. σε 

κυκλώµατα έναυσης). 

� Αναγνωρίζουν τη σήµανση 

των ακροδεκτών των ηλε-

κτρικών µηχανών. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

σύνδεσης τυλίγµατος τυµπά-

νου και διέγερσης. 

� ∆ιατυπώνουν τις αρχές λει-

τουργίας των σύγχρονων κι-

νητήρων Σ.Ρ. 

� Περιγράφουν τους τρόπους 

εκκίνησης των κινητήρων και 

τους τρόπους ρύθµισης στρο-

φών των ασύγχρονων τριφα-

σικών. 

� Απαριθµούν τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά µιας γεννήτριας. 

� ∆ιατυπώνουν την αρχή λει-

τουργίας των εναλλακτήρων 

και γενικά των γεννητριών. 

� Εξηγούν τα χαρακτηριστικά 

των συνδεσµολογιών αστέρα 

και τριγώνου. 

� Συνδέουν κυκλώµατα αστέρα 

και τριγώνου και τα µετρούν 

µε όργανα. 

� Υπολογίζουν την χωρητικότη-

τα και την τάση του πυκνωτή 

που θα χρησιµοποιήσουν σε 

διατάξεις διόρθωσης του συ-

ντελεστή ισχύος. 
� Προσδιορίζουν, βάσει της συ-

µπεριφοράς του κινητήρα, την 

πιθανή βλάβη και κάνουν την 

κατάλληλη µέτρηση για τον 

προσδιορισµό της. 

� Εξασφαλίζουν τα µέτρα προ-

στασίας για την ασφαλή λει-

τουργία των ηλεκτροπαραγω-

γών ζευγών. 

� Απαριθµούν τα είδη αντλιών 

και υπολογίζουν την ιπποδύ-

ναµη του κατάλληλου κινητή-

ρα για συγκεκριµένη εφαρµο-

γή. 

 

� Αναλύουν τη σκοπιµότητα 

της χρήσης των ανανεώσιµων 
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� Ηλιακή, κινητική ενέργεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικό αντικείµενο: 

Τεχνική & επαγγελµατική δεο-

ντολογία. 

� Ορισµός της επαγγελµατικής 

ευθύνης και δεοντολογίας. 

 

 

 

 

ενεργειακών πόρων. 

� Αιτιολογούν τις επιπτώσεις 

στο περιβάλλον από την χρή-

ση τους. 

� Απαριθµούν εφαρµογές παρα-

γωγής ενέργειας από θαλάσ-

σια κύµατα, ρεύµατα, παλίρ-

ροιες. 

� Περιγράφουν τον τρόπο πα-

ραγωγής και µετάδοσης της 

ηλιακής ενέργειας. 

� Αναφέρουν τρόπους εκµετάλ-

λευσης της αιολικής ενέργει-

ας. 

 

� ∆ιευκρινίζουν τα επαγγελµα-

τικά τους δικαιώµατα και τις 

διαβαθµίσεις τους. 

� Αναλύουν τις αστικές, ποινι-

κές και ηθικές ευθύνες του τε-

χνικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Κατανοούν τους όρους του 

συµβολαίου εκτέλεσης τεχνι-

κού έργου και της συγγραφής 

υποχρεώσεων. 

 


