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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο σχέδιο προδιαγραφών που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες καταγράφεται το σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων 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 πρόγραµµα 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 πιστοποιηµένες γνώσεις, ικανότητες και επαγγελµατικές στάσεις, ικανός να εκτελεί αυτόνοµα ή µε την καθοδήγηση ανωτέρων τεχνικών, υπεύθυνα και εµπρόθεσµα εργασίες που αφορούν στην κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κτίρια οικιακής, εµπορικής και βιοµηχανικής 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 κανονισµούς 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 ηλεκτρικής 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 ποιότητας,
στον έλεγχο, τη συντήρηση και την επισκευή των συνήθων ηλεκτρικών βλαβών των οικιακών καταναλωτικών συσκευών (ηλεκτρικό θερµοσίφωνα, ηλεκτρικά µαγειρεία κ.ά.).
Στον κάτοχο του πτυχίου της συγκεκριµένης ειδικότητας παρέχονται επαγγελµατικές δυνατότητες απασχόλησης:
στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων κατοικίας, γραφείων, βιοµηχανικών χώρων κ.ά. µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ή ως αυτοαπασχολούµενος,
σε βιοµηχανίες/βιοτεχνίες κατασκευής/συναρµολόγησης ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρικών συσκευών,
σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης ανελκυστήρων,
σε εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών µηχανών,
ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε χώρους κάθε χρήσης (π.χ. βιοµηχανίες, 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
Γνωστικό αντικείµενο:
Υγιεινή και ασφάλεια.
Γνώση του κινδύνου της ηλεκτροπληξίας µε ιδιαίτερη έµφαση στο θάνατο.
Περιγραφή των τρόπων προστασίας για την αποφυγή της
ηλεκτροπληξίας.

Γνωστικό αντικείµενο:
Γενική οργάνωση του επαγγελµατικού χώρου.
Γνώση των δοµών της επιχείρησης.
Ενηµέρωση για τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζόµενου.
Γνωστικό αντικείµενο:
Χρήση ηλεκτρικού εξοπλισµού
και εργαλείων.
∆ιάκριση και περιγραφή των
εργαλείων καθώς και του εξοπλισµού 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 κανόνων.
Γνωστικό αντικείµενο:
Υλικά Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων.
Αναγνώριση των ειδών, των
χρήσεων και των µεγεθών των
προστατευτικών σωλήνων.

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Λαµβάνουν τα µέτρα ατοµικής προστασίας (ένδυση, υπόδηση, εµβόλια, εργαλεία
που είναι απαραίτητα σε έναν
Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη,
κ.ά.).
Εξηγούν γιατί η ασφάλεια είναι ένδειξη επαγγελµατισµού.
∆ιακρίνουν τις διάφορες σηµάνσεις των χώρων εργασίας.

Εκτελούν τις πρώτες ενέργειες
σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας
ή και πυρκαγιάς.
Προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.
Εφαρµόζουν τους κανονισµούς προστασίας και τα µέτρα πρόληψης στον χώρο της
εργασίας.

Αποκτούν επαγγελµατική ευθύνη και δεοντολογία.
Κατανοούν το θεωρητικό υπόβαθρο των ανθρώπινων και
εργασιακών σχέσεων.
Επικοινωνούν υπεύθυνα µε
πελάτες ή συνεργάτες.

Εφαρµόζουν τους όρους σύµβασης εργασίας.
Συνεργάζονται και δουλεύουν
σε οµάδες.
Αναλαµβανόµουν πρωτοβουλίες και προσαρµόζουν τη
συµπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.

Επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και τα συλλέγουν µετά
το πέρας των εργασιών.
Είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη χρήση τους.
Χρησιµοποιούν τα σωστά εργαλεία.
Χειρίζονται τον εξοπλισµό.
Χρησιµοποιούν τα όργανα ελέγχου.

Κατανοούν την έννοια και τον
σκοπό των κανονισµών
Ε.Η.Ε.
Κατακτούν και διαµορφώνουν
τεχνικό λεξιλόγιο.

•

•

Κατανοούν το ρόλο των σωλήνων και των εξαρτηµάτων
τους στη διαδικασία κατα-

Αναπτύσσουν την ικανότητα
να εργάζονται µε υπευθυνότητα και ασφάλεια, εφαρµόζοντας τους κανονισµούς των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Τεκµηριώνουν τις τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις
και αναπτύσσουν επαγγελµατικές ικανότητες.
∆ιαπιστώσουν την αξία και τη
χρησιµότητα των συνηθισµέ-
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Επιλογή αριθµού αγωγών µέσα σε προστατευτικούς σωλήνες καθώς και της κατάλληλης
διατοµής.
∆ιάκριση των κουτιών διακλάδωσης και διέλευσης σε
σχέδιο κάτοψης σπιτιού.
Κατηγοριοποίηση ρευµατοδοτών – ρευµατοληπτών και διακοπτών και αναγνώριση των
χαρακτηριστικών τους στοιχείων και της χρήσης τους.
∆ιάκριση των αυτόµατων διακοπτών / 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 θερµοσίφωνα, ψυγείων οικιακής
χρήσης, ηλεκτρικών πλυντηρίων, θερµαντικών σωµάτων
κ.ά.
∆ιακρίνουν ποιες συσκευές
απαιτούν ανεξάρτητη γραµµή
τροφοδοσίας.

σκευής µιας εσωτερικής εγκατάστασης.
Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
εξαρτήµατα για τη σύνδεση
και στερέωση των σωλήνων.
Επιλέγουν την πορεία και τη
διακλάδωση της γραµµής.
Εξοικειώνονται µε τα κατασκευαστικά δεδοµένα (σκαψίµατα) και την τυποποίηση
των ρευµατοδοτών - ρευµατοληπτών, λυχνιολαβών.
Κατανοούν το ρόλο των οργάνων 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.

νων υλικών που χρησιµοποιεί
ένας τεχνικός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Κατανοούν και διακρίνουν τη
χρήση των προστατευτικών
σωλήνων.

Αναφέρουν τι περιλαµβάνει
µια εγκατάσταση γείωσης.
Ερµηνεύουν τον τρόπο κατασκευής της.
Αναφέρουν τα πλεονεκτήµατα
του αυτόµατου διακόπτη διαφορικής προστασίας.
Τοποθετούν γειώσεις στους
καταναλωτές και την εγκατάσταση.
Τοποθετούν αντιηλεκτροπληξιακούς διακόπτες σε καινούριες και παλιές εγκαταστάσεις.
Υπολογίζουν την τροφοδοτική
γραµµή της κουζίνας, του θερµοσίφωνα και λοιπών γραµµών.
Υπολογίζουν το ρεύµα, τη διατοµή 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 φωτισµού και ρευµατοδοτών σε
δύο ή και περισσότερες γραµµές κατά περίπτωση.
Τοποθετούν τις τροφοδοτικές
γραµµές, κάνουν συρµάτωση
σε αντίστοιχους σωλήνες.

Αναλύουν και συνθέτουν δεδοµένα από µέτρηση ή από
έλεγχο ώστε να καταλήγουν
σε συµπέρασµα.
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Γνωστικό αντικείµενο:
Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων.
Περιγραφή των εγκαταστάσεων ηλεκτρικών κουδουνιών.
Αναγνώριση της εγκατάστασης θυροτηλεφώνου και ηλεκτρικής κλειδαριάς σε πολυκατοικία.

Γνωστικό αντικείµενο:
Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων.
Γνώση των τιµών ισχύος συνηθισµένων οικιακών συσκευών.
∆ιάκριση της γραµµής µετρητή - γενικού πίνακα φωτισµού
οικίας.
Κατανόηση της χρησιµότητας
ενός ηλεκτρικού Πίνακα σε
µία Ε.Η.Ε.
Συσχέτιση της σύνδεσης σχεδίων κυκλωµάτων φωτισµού
και κατασκευής. Αναγνώριση
των συνδεσµολογιών φωτιστικών µε διάφορα είδη διακοπτών, απλών, κοµµιτατερ,
αλέ-ρετούρ κ.ά.
Εκµάθηση συνδεσµολογίας
και λειτουργίας λαµπτήρα
φθορισµού.
Εκµάθηση συνδεσµολογίας
φωτιστικών σηµείων που ελέγχονται από αυτόµατο διακόπτη κλιµακοστασίου.
Σχεδίαση κυκλωµάτων φωτισµού LED. Αναγνώριση της
χρήσης της ανόρθωσης µε γέφυρα.

Υπολογίζουν το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο της εγκατάστασης, αθροίζοντας τα φορτία.
Κατανοούν το βασικό µηχανισµό ανάγνωσης των ασθενών ρευµάτων σε βασικά κυκλώµατα πολυκατοικιών.
Χρησιµοποιούν βασικά εξαρτήµατα των εγκαταστάσεων
ασθενών ρευµάτων.

Επιλέγουν και συντονίζουν
µηχανισµούς, συσκευές και
όργανα για τη συγκρότηση
του πίνακα.
∆ιαβάζουν σχέδια κυκλωµάτων και αναλύουν τις λειτουργίες τους.
Συναρµολογούν πίνακα εργοταξιακής παροχής και εγκαθιστούν 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 συγκεκριµένης συνδεσµολογίας.
Κατασκευάζουν συνδεσµολογίες κυκλωµάτων φωτισµού.
Ελέγχουν αν ένα σχέδιο κυκλώµατος φωτισµού έχει
σφάλµατα λειτουργικά - κατασκευαστικά.
Επιλέγουν φωτιστικό σώµα
για συγκεκριµένο χώρο και
εξηγούν τους λόγους αναγκαίας 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 φθορισµού και διορθώνουν βλάβες
τους.
Περιγράφουν τη χρήση και τη
λειτουργία της συνδεσµολογίας µε αυτόµατο κλιµακοστασίου.
Πραγµατοποιούν συνδεσµολογίες φωτισµού κλιµακοστασίου.
Σχεδιάζουν συνδεσµολογίες
κυκλωµάτων LED τάσεως
12V.
∆ιαχειρίζονται λειτουργικές
λεπτοµέρειες της ανόρθωσης.
Γνωρίζουν τη λειτουργία των
κυκλωµάτων ανόρθωσης και
την ποιότητα των αποτελεσµάτων του κάθε κυκλώµατος.
Εφαρµόζουν οπτικό έλεγχο
του έργου και δοκιµή του υπό
τάση 230V.
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∆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 επαφές, θερµικών, µπουτόν,
ενδεικτικών λυχνιών, κλπ.
∆ιάκριση κυκλώµατος ισχύος
και βοηθητικού.
Αναγνώριση υλικών, συσκευών και εγκαταστάσεων
µε βάση τους κανόνες χαρακτηρισµού των προδιαγραφών.
Αναγνώριση ηλεκτρικών και
µηχανικών µανδαλώσεων.
Κατανόηση της λειτουργίας
των διαφόρων κυκλωµάτων
(ισχύος – ελέγχου) αλλαγής
φοράς περιστροφής τριφασικών και µονοφασικών κινητήρων.
Κατηγοριοποίηση χρονικών
ρελέ, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά,
ψηφιακά, υδραυλικά, πνευµατικά.
Εξήγηση της λειτουργίας των
χρονικών ρελέ ανάλογα µε τη
χρονική λειτουργία που εκτελούν.
Εκκίνηση τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα
µε αυτόµατο διακόπτη αστέρα
– τριγώνου (Υ-∆).
Αναγνώριση των λογικών πυλών, λογικών κυκλωµάτων.
Αναφορά των τµηµάτων από
τα οποία αποτελείται ένας
Προγραµµατιζόµενος Λογικός
Ελεγκτής (PLC).
Κατανόηση της λειτουργίας
του PLC.

Χρησιµοποιούν τα κατάλληλα
υλικά ανάλογα µε τον αυτοµατισµό που πρόκειται να υλοποιήσουν.
Αντιλαµβάνονται το σκοπό
χρησιµοποίησης των ασφαλειών και του ηλεκτρονόµου
θερµικής προστασίας.
Κατασκευάζουν κύκλωµα απλού 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 χρονικά ρελέ ανάλογα µε την εφαρµογή του αυτοµατισµού.
Συνδέουν χρονικά ρελέ σε
εφαρµογές αυτοµατισµού.
Εντοπίζουν λανθασµένη λειτουργία στα κυκλώµατα αυτοµατισµού µονοφασικών και
τριφασικών κινητήρων.
Εφαρµόζουν διάφορα κυκλώµατα αλλαγής φοράς περιστροφής κινητήρων.
Επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για την υλοποίηση του κυκλώµατος αυτόµατου διακόπτη αστέρα – τριγώνου και
κατασκευάζουν το κύκλωµα.
Συµµετέχουν στο σχεδιασµό
και την εφαρµογή απλών κυκλωµάτων αυτοµατισµού µε
χρήση PLC.

Γνωστικό αντικείµενο:
Ηλεκτρικές Μηχανές.
Κατανόηση αρχής λειτουργίας
µονοφασικών και τριφασικών
µετασχηµατιστών.
Αναγνώριση της αρχής λειτουργίας των µηχανών (κινη-

Απαριθµούν τις τεχνολογικές
εφαρµογές στην ανάπτυξη
των οποίων επιδρούν οι µετασχηµατιστές.
Αναφέρουν τις τυπικές τάσεις

•

Υπολογίζουν το ρεύµα απορρόφησης των κινητήρων και
τη ρύθµιση των θερµικών
προστασίας.
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τήρων και γεννητριών), µονοφασικών και τριφασικών, και
της κατασκευαστικής δοµής
τους.
Είδη και κατηγορίες αντλιών.
Πιεστικά συγκροτήµατα.

Γνωστικό αντικείµενο:
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Ανανεώσιµοι ενεργειακή πόροι.

λειτουργίας των µετασχηµατιστών και τα πεδία εφαρµογής των µετασχηµατιστών
1:1.
Συνδέουν Μ/Σ σε κυκλώµατα
εγκαταστάσεων.
Αντικαθιστούν Μ/Σ αφού αναγνωρίσουν συµπτώµατα
κακής λειτουργίας (π.χ. σε
κυκλώµατα έναυσης).
Αναγνωρίζουν τη σήµανση
των ακροδεκτών των ηλεκτρικών µηχανών.
Περιγράφουν τους τρόπους
σύνδεσης τυλίγµατος τυµπάνου και διέγερσης.
∆ιατυπώνουν τις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων κινητήρων Σ.Ρ.
Περιγράφουν τους τρόπους
εκκίνησης των κινητήρων και
τους τρόπους ρύθµισης στροφών των ασύγχρονων τριφασικών.
Απαριθµούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας γεννήτριας.
∆ιατυπώνουν την αρχή λειτουργίας 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 χωρητικότητα και την τάση του πυκνωτή
που θα χρησιµοποιήσουν σε
διατάξεις διόρθωσης του συντελεστή ισχύος.
Προσδιορίζουν, βάσει της συµπεριφοράς του κινητήρα, την
πιθανή βλάβη και κάνουν την
κατάλληλη µέτρηση για τον
προσδιορισµό της.
Εξασφαλίζουν τα µέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
Απαριθµούν τα είδη αντλιών
και υπολογίζουν την ιπποδύναµη του κατάλληλου κινητήρα για συγκεκριµένη εφαρµογή.
Αναλύουν τη σκοπιµότητα
της χρήσης των ανανεώσιµων
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Ηλιακή, κινητική ενέργεια.

Γνωστικό αντικείµενο:
Τεχνική & επαγγελµατική δεοντολογία.
Ορισµός της επαγγελµατικής
ευθύνης και δεοντολογίας.

ενεργειακών πόρων.
Αιτιολογούν τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον από την χρήση τους.
Απαριθµούν εφαρµογές παραγωγής ενέργειας από θαλάσσια κύµατα, ρεύµατα, παλίρροιες.
Περιγράφουν τον τρόπο παραγωγής και µετάδοσης της
ηλιακής ενέργειας.
Αναφέρουν τρόπους εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας.
∆ιευκρινίζουν τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα και τις
διαβαθµίσεις τους.
Αναλύουν τις αστικές, ποινικές και ηθικές ευθύνες του τεχνικού.

Κατανοούν τους όρους του
συµβολαίου εκτέλεσης τεχνικού έργου και της συγγραφής
υποχρεώσεων.
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