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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 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

   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 κα-
θοδήγηση ανωτέρων τεχνικών, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που αφορούν   στην κατασκευή, επιθε-
ώρηση, συντήρηση και επισκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κτίρια οικιακής, εμπορικής και βιομηχα-
νικής 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 :
 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,
με βάση δεδομένα σχέδια, οδηγίες  και μελέτες,

 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 στην αντικατάσταση φθαρμένων υλικών και εξαρτημάτων σε μια ηλε-
κτρική εγκατάσταση με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τις εκάστοτε προδιαγραφές ποιότη-
τας,

 στον έλεγχο τη συντήρηση και την επισκευή των συνήθων ηλεκτρικών βλαβών των οικιακών κατα-
ναλωτικών συσκευών (ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ηλεκτρικό 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 σχέση εξαρτημένης 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
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 ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε χώρους κάθε χρήσης (π.χ. βιο-
μηχανίες, πολυκαταστήματα, κτίρια γραφείων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι ψυχαγωγίας, κ.ά.),

 σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού ως ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής,
 σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 σε τεχνικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα των Ο.Τ.Α και Ν.Π.Δ.Δ, των  Ν.Π.Ι.Δ 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 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γνωστικό αντικείμενο :
Υγιεινή και ασφάλεια
 Γνώση κινδύνου της ηλεκτρο-

πληξίας με ιδιαίτερη έμφαση 
στο θάνατο

 Περιγραφή των τρόπων προ-
στασίας για την αποφυγή της 
ηλεκτροπληξίας

Γνωστικό αντικείμενο :
Η γενική οργάνωση του επαγ-
γελματικού χώρου.
 Γνώση των δομών της επιχεί-

ρησης 
 Ενημέρωση για τις υποχρε-

ώσεις του εργοδότη και του 
εργαζόμενου.

Γνωστικό αντικείμενο:
Χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού 
και εργαλείων
 Διάκριση  και  περιγραφή των

εργαλείων καθώς και του εξο-
πλισμού της επιχείρησης.

Γνωστικό αντικείμενο:
Σπουδαιότεροι κανονισμοί των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 Διευκρίνιση των βασικών 

στοιχείων της δομής και της 
λειτουργίας μιας Ε.Η.Ε., με τη
βοήθεια της γνώσης και της 
πρακτικής εφαρμογής κα-
νόνων.

Γνωστικό αντικείμενο:

 Λαμβάνουν τα μέτρα ατομι-
κής προστασίας (ένδυση, 
υπόδηση, εμβόλια, εργαλεία 
που είναι απαραίτητα σε έναν 
Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, 
κ.α.).

 Εξηγούν γιατί η ασφάλεια εί-
ναι ένδειξη επαγγελματισμού.

 Διακρίνουν τις διάφορες ση-
μάνσεις των χώρων εργασίας.

 Αποκτούν επαγγελματική ευ-
θύνη και δεοντολογία.

 Κατανοούν το θεωρητικό 
υπόβαθρο 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 

ελέγχου.

 Κατανοούν την έννοια και τον
σκοπό των κανονισμών Ε.Η-
.Ε.

 Κατακτούν και διαμορφώνουν
τεχνικό λεξιλόγιο.

 Εκτελούν τις πρώτες ενέργειες
σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας
ή και πυρκαγιάς 

 Προσφέρουν τις πρώτες βοή-
θειες

 Εφαρμόζουν τους κανονι-
σμούς προστασίας και τα 
μέτρα πρόληψης στο χώρο της
εργασίας.

 Εφαρμόζουν  τους όρους σύμ-
βασης εργασίας.

 Συνεργάζονται και  δουλεύ-
ουν σε ομάδες.

 Αναλαμβανόμουν πρωτοβου-
λίες και προσαρμόζουν τη συ-
μπεριφορά τους στις εκάστοτε
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-
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Υλικά Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων
 Αναγνώριση των ειδών, των 

χρήσεων και τα μεγεθών των 
προστατευτικών σωλήνων.

 Επιλογή αριθμού αγωγών 
μέσα σε προστατευτικούς σω-
λήνες καθώς και της κατάλλη-
λης διατομή.

 Διάκριση των κουτιών δια-
κλάδωσης και διέλευσης σε 
σχέδιο κάτοψης σπιτιού.

 Κατηγοριοποίηση ρευματοδο-
τών – ρευματοληπτών και δια-
κοπτών , και αναγνώριση των 
χαρακτηριστικών τους στοι-
χείων και της χρήσης τους

 Διάκριση 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 συ-
σκευών.
 Επιλογή γραμμών ηλεκτρικής 

κουζίνας, ηλεκτρικού θερμο-
σίφωνα, ψυγείων οικιακής 
χρήσης,  ηλεκτρικών πλυντη-
ρίων, θερμαντικών σωμάτων 
κ.ά.

 Διακρίνουν ποιες συσκευές 
απαιτούν ανεξάρτητη γραμμή 
τροφοδοσίας.

 Κατανοούν το ρόλο των σω-
λήνων και των εξαρτημάτων 
τους στη διαδικασία κατα-
σκευής μιας εσωτερικής εγκα-
τάστασης.

 Χρησιμοποιούν τα κατάλληλα
εξαρτήματα για τη σύνδεση, 
στερέωση των σωλήνων.

 Επιλέγουν την πορεία και τη 
διακλάδωση της γραμμής.

 Εξοικειώνονται με τα κατα-
σκευαστικά δεδομένα (σκαψί-
ματα)   και την τυποποίηση 
των ρευματοδοτών - ρευματο-
ληπτών, λυχνιολαβών.

 Κατανοούν το ρόλο των ορ-
γάνων προστασίας ελέγχου 
και διακοπής στη διαδικασία 
λειτουργίας μιας Ε.Η.Ε.

 Τοποθετούν  και επιλέγουν τις
κατάλληλες ασφάλειες 

 Διαμορφώνουν - 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 εγκα-
τάσταση.

 Τοποθετούν αντιηλεκτροπλη-
ξιακούς διακόπτες σε καινού-
ριες και παλιές εγκαταστάσεις

 Υπολογίζουν την τροφοδοτική
γραμμή της κουζίνας, του 
θερμοσίφωνα και λοιπών 
γραμμών.

 Υπολογίζουν το ρεύμα, τη 
διατομή και τη 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-

τικές ικανότητες.

 Διαπιστώσουν την αξία και τη
χρησιμότητα των συνηθι-
σμένων υλικών που χρησιμο-
ποιεί ένας τεχνικός ηλεκτρι-
κών εγκαταστάσεων

 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 ρευ-
μάτων 
 περιγραφή των εγκαταστάσε-

ων ηλεκτρικών κουδουνιών.
 αναγνώριση της εγκατάστα-

σης θυροτηλεφώνου και ηλε-
κτρικής κλειδαριάς σε πολυ-
κατοικία.

Γνωστικό αντικείμενο :
Εγκαταστάσεις  τεχνολογίας δι-
κτύων και δομημένης καλωδίω-
σης
 αναγνώριση των  Βασικών  

εννοιών των μοντέλων δικτύ-
ων και των τοπολογιών δικτύ-
ων

 περιγραφή του μοντέλου ανα-
φοράς Ανοικτής Διασύνδεσης 
Συστημάτων (Osi/rm)

 κατανόηση της δομημένης κα-
λωδίωσης

  διάκριση των τυποποιήσεων  
( T568B,T568A)

 περιγραφή της σήμανσης κα-
λωδίων

 εισάγουν από το internet στη 
βιβλιοθήκη του ΕΤS τα 
database των απαραίτητων 
συσκευών ΚΝΧ

 δημιουργούν ένα νέο έργο με 
τις απαραίτητες κατόψεις του 
κτιρίου-δωμάτια-ηλεκτρικούς 
πίνακες και γενικά χώρους 
σύμφωνα με τις επιλογές που 
δίνει το πρόγραμμα ΕΤS

 εισάγουν συσκευές ΚΝΧ 
στους χώρους σύμφωνα με τη 
μελέτη

Γνωστικό αντικείμενο :
Έλεγχος ΕΗΕ

 Έλεγχος μέτρων προστασίας 
κατά Δ.Δ.Ε.

 Μέτρηση αντίστασης γείωσης
(Διαδικασία μέτρησης)

μές κατά περίπτωση.
 Τοποθετούν τις τροφοδοτικές 

γραμμές, συρμάτωση σε αντί-
στοιχες σωλήνες.

 Υπολογίζουν το συνολικό 
ηλεκτρικό φορτίο της εγκα-
τάστασης, αθροίζοντας τα 
φορτία. 

 κατανοούν το βασικό μηχανι-
σμό ανάγνωσης των ασθενών 
ρευμάτων σε βασικά κυ-
κλώματα πολυκατοικιών.

 χρησιμοποιούν βασικά εξαρ-
τήματα των εγκαταστάσεων 
ασθενών ρευμάτων.

 διαβάζουν σχέδια δομη-
μένης καλωδίωσης και 
εντοπίζουν λάθη.

 ελέγχουν τη δομημένη καλω-
δίωση και ανιχνεύουν βλάβες

 εφαρμόζουν την τεχνολογία 
των ΚΝΧ στους χώρους μιας 
εγκατάστασης σύμφωνα με τη 
μελέτη

 εκτελέσουν μετρήσεις στις 
εγκαταστάσεις και να αναζη-
τήσουν βλάβες

 αιτιολογούν την αναγκαιότητα
της δομημένης καλωδίωσης

    εκτιμούν τα οφέλη των 
ΚΝΧ στις ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις

 ενθαρρυνθούν στον αποτελε-
σματικότερο έλεγχο μιας Ε.Η.Ε.
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 Χειρισμός των συσκευών 
μέτρησης

Γνωστικό αντικείμενο :
Φωτοβολταϊκά  Συστήματα

 αναγνωρίζουν από τι αποτε-
λείται ένα φωτοβολταϊκό σύ-
στημα

 περιγράφουν τη λειτουργία 
του συστήματος 

 επιλέγουν τα υλικά, εξαρτή-
ματα  και μηχανήματα φωτο-
βολταϊκού συστήματος (ηλια-
κά πάνελ, μετατροπέας, κα-
λώδια, πίνακες, σύνδεσμοι 
κ.λ.π.) , διατάξεις προστασίας 
(γειώσεις – αντικεραυνικά 
κ.λ.π.)

 σχεδιάζουν μια φωτοβολταϊκή
διάταξη

 υπολογίζουν  ένα αυτόνομο 
φωτοβολταϊκό σύστημα μιας 
κατοικίας

Γνωστικό αντικείμενο :
Μελέτη κτιριακών εγκατα-
στάσεων
 Γνώση των τιμών ισχύος συ-

νηθισμένων οικιακών συ-
σκευών.

 Διάκριση 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 φωτιστι-
κών με διάφορα είδη διακο-
πτών, απλών, κομμιτατερ, 
αλέ-ρετούρ κ.ά 

 Εκμάθηση συνδεσμολογίας 
και λειτουργίας λαμπτήρα 
φθορισμού.

 Εκμάθηση συνδεσμολογίας 
φωτιστικών σημείων που 
ελέγχονται από αυτόματο δια-
κόπτη κλιμακοστασίου.

 Σχεδίαση κυκλωμάτων φωτι-
σμού LED. Αναγνώριση της 
χρήσης της ανόρθωσης με 
γέφυρα.

 εξηγούν  τι είναι το  φωτοβολ-
ταϊκό σύστημα.

 χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 
υλικά για την βέλτιστη απόδο-
ση του συστήματος

 συνδέουν τα ηλιακά πάνελ με-
ταξύ τους

 διαπιστώνουν λάθη στη συν-
δεσμολογία των ηλιακών 
πάνελ

 Καθορίζουν και διευθετούν 
μηχανισμούς, συσκευές και 
όργανα για τη συγκρότηση 
του πίνακα.

 Διαβάζουν σχέδια κυκλω-
μάτων και αναλύουν τις λει-
τουργίες τους.

 Συναρμολογούν πίνακα εργο-
ταξιακής παροχής και εγκαθι-
στούν γνωμονοκιβωτίο για 
την τοποθέτηση του μετρητή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Υπολογίζουν τη διατομή της 
γραμμής μετρητή -–πίνακα, 
επιλέγουν την τυποποιημένη 
διατομή.

 Διαμορφώνουν  και διευθε-
τούν υλικά και όργανα με 
βάσει 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 την χρήση της 

 αισθανθούν  την ανάγκη για 
εξοικονόμηση ενέργειας, από 
ενεργειακή, οικονομική και κοι-
νωνική άποψη

 συμμετάσχουν σε δράσεις για 
πράσινες τεχνολογίες

 Αιτιολογούν την ανάγκη για 
εξοικονόμιση ενέργειας, από 
ενεργειακή, οικονομική και 
κοινωνική άποψη.
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συγκεκριμένης συνδεσμολογί-
ας.

 κατασκευάζουν συνδεσμολο-
γίες κυκλωμάτων φωτισμού

 ελέγχουν αν ένα σχέδιο κυ-
κλώματος φωτισμού έχει 
σφάλματα λειτουργικά - κατα-
σκευαστικά.

 επιλέγουν φωτιστικό σώμα 
για συγκεκριμένο χώρο και 
εξηγούν τους λόγους αναγκαί-
ας χρήσης φωτιστικών ασφα-
λείας.

 Εκφράζουν απόψεις τεχνικής 
φύσης και  ζητούν τις απόψεις
του πελάτη  για την επιλογή 
φωτιστικών

 συνδέουν λαμπτήρες φθορι-
σμού  και διορθώνουν βλάβες 
τους

 Περιγράφουν τη χρήση και 
την λειτουργία της συνδεσμο-
λογίας με αυτόματο κλιμακο-
στασίου.

 Πραγματοποιούν συνδεσμο-
λογίες φωτισμού κλιμακοστα-
σίου

 σχεδιάζουν συνδεσμολογίες 
κυκλωμάτων LED τάσεως 
12V

 Διαχειρίζονται 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..
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να μεταδοθούν στους μαθητευόμενους κατά 
τη διάρκεια της μαθητείας - πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα.

ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γνωστικό αντικείμενο:
Αυτοματισμοί 
 Αναγνώριση ηλεκτρονόμων 

με κύριες και βοηθητικές επα-
φές, θερμικών, μπουτόν, εν-
δεικτικών λυχνιών, κλπ.

 Διάκριση κυκλώματος ισχύος 
και βοηθητικού 

 Αναγνώριση υλικών, συ-
σκευών και εγκαταστάσεων 
με βάση τους κανόνες χαρα-
κτηρισμού των προδιαγρα-
φών.

 Αναγνώριση ηλεκτρικών και 
μηχανικών μανδαλώσεων.

 Εξήγηση της λειτουργίας των 
διαφόρων κυκλωμάτων (ισχύ-
ος – ελέγχου) αλλαγής φοράς 
περιστροφής τριφασικών και 
μονοφασικών κινητήρων

 Κατηγοριοποίηση χρονικών 
ρελέ, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά,
ψηφιακά, υδραυλικά, πνευμα-
τικά.

 Εξήγηση της λειτουργίας των 
χρονικών ρελέ ανάλογα με 
την χρονική λειτουργία που 
εκτελούν.

 Εκκίνηση τριφασικού κινητή-
ρα βραχυκυκλωμένου δρομέα 
με αυτόματο διακόπτη αστέρα
– τριγώνου (Υ-Δ).

 Αναγνώριση των λογικών πυ-
λών, λογικών κυκλωμάτων

 Αναφορά των τμημάτων από 
τα οποία αποτελείται ένας  
Προγραμματιζόμενος Λογικός
Ελεγκτής (PLC)

 Εξήγηση της λειτουργίας του 
PLC.

Γνωστικό αντικείμενο :
Ηλεκτρικές Μηχανές 
 Εξήγηση 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 
υλοποιήσουν.

 Αντιλαμβάνονται το σκοπό 
χρησιμοποίησης των  ασφα-
λειών 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 χρο-
νικά ρελέ ανάλογα με την 
εφαρμογή του αυτοματισμού.

 Συνδέουν χρονικά ρελέ σε 
εφαρμογές αυτοματισμού

 Ανακαλύπτουν λανθασμένη 
λειτουργία στα κυκλώματα 
αυτοματισμού μονοφασικών 
και τριφασικών κινητήρων.

 Εφαρμόζουν διάφορα κυ-
κλώματα αλλαγής φοράς περι-
στροφής κινητήρων.

 Επιλέγουν τα κατάλληλα υλι-
κά για την πραγματοποίηση 
του κυκλώματος αυτόματου 
διακόπτη αστέρα – τριγώνου 
και κατασκευάζουν το κύκλω-
μα..

 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..

λειτουργίας των μετασχηματι-
στών 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 κυ-
κλώματα έναυσης).

 Αναγνωρίζουν τη σήμανση  
των ακροδεκτών των ηλεκτρι-
κών  μηχανών.

 Περιγράφουν τους τρόπους 
σύνδεσης τυλίγματος τυ-
μπάνου και διέγερσης.

 Διατυπώνουν 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

 Διατυπώνουν 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, από τη συ-
μπεριφορά του κινητήρα, την 
πιθανή βλάβη και να 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.      

ΟΑΕΔ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4        
 ΕΠΑ.Σ, ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ                                                   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10



Γνωστικό αντικείμενο :
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ
 Ανανεώσιμοι ενεργειακή 

πόροι. 
 Ηλιακή, κινητική ενέργεια.

Γνωστικό αντικείμενο :
Τεχνική & επαγγελματική δεο-
ντολογία
 Ορισμός της επαγγελματικής 

ευθύνης και δεοντολογίας.

 Αναλύουν την σκοπιμότητα 
της χρήσης των ανανεώσιμων 
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 παρα-
γωγής και μετάδοσης της 
ηλιακής ενέργειας.

 Αναφέρουν τρόπους εκμετάλ-
λευσης της αιολικής ενέρ-
γειας.

 Διευκρινίζουν 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.
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