
Οι µαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης µπορούν να 
φοιτήσουν σε πολυάριθµες Σχολές στα Πανεπιστηµία της Ελλάδας και της 
Κύπρου, αφού τα Μαθηµατικά, η Φυσική και η Τεχνολογία στους κλάδους της 
Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και των Πολιτικών Μηχανικών/Αρχιτεκτονικής, 
περιλαµβάνονται στα περισσότερα πεδία πρόσβασης. 
 
ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

                                           

                                         
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 
Γενική Μηχανολογία 
 
Η τριβή µέσα από το πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα έρευνας, 
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, τεχνικού και µηχανολογικού σχεδίου, 
τεχνολογίας υλικών, σχεδίασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και άλλα, 
προσφέρουν στους απόφοιτους ολοκληρωµένες επιστηµονικές και τεχνικές 
γνώσεις.  
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί:  
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα  
• να εργαστεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα σε υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, 
οργανισµούς, σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες, µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες και 
άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισµούς, ως καθηγητής/τρια στην 
εκπαίδευση ή ως ελεύθερος/η επαγγελµατίας.  
 
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 
 
Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων σε όλες τις κατηγορίες 
των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων (εγκαταστάσεις υδραυλικών 
συστηµάτων, αποχέτευσης,  θέρµανσης, κλιµατισµού, αερισµού, εξαερισµού, 
πυρόσβεσης) και σε άλλα συναφή θέµατα όπως Τεχνικού Σχεδίου, 
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Επιχειρηµατικότητας, Λογιστικής 
και άλλα. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα  



• να εργοδοτηθεί στον τοµέα των κατασκευών και ειδικότερα των οικοδοµών, 
του ελέγχου, της συντήρησης, της επισκευής και βελτίωσης µικρών και 
µεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 
Μηχανική - Ηλεκτρολογία Αυτοκινήτων: 
 
Προσφέρει τεχνολογικές γνώσεις που αφορούν κυρίως τον ηλεκτρονικό 
έλεγχο και τη διάγνωση των συστηµάτων του αυτοκινήτου καθώς και τους 
εναλλακτικούς τρόπους κίνησης των αυτοκινήτων (Ηλεκτρικά, Υβριδικά, 
Υγραέριο, Κυψέλες υδρογόνου, κ.ά.). 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί:  
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα  
• να εργοδοτηθεί σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σχετιζόµενες µε την 
επισκευή, συντήρηση και διάγνωση αυτοκινήτων (συνεργεία), εµπορία 
(αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, ειδών), µετατροπή / βελτίωση κινητήρων και 
συστηµάτων αυτοκινήτου, υπηρεσίες και οργανισµούς τεχνικού ελέγχου 
οχηµάτων (ΚΤΕΟ), αυτοκινητοβιοµηχανία, υπουργεία, κρατικούς, 
ηµικρατικούς οργανισµούς και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ως 
ελεύθερος επαγγελµατίας και καθηγητής στην εκπαίδευση 
 
Παραγωγή και ∆ιανοµή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου: 
 
Η ειδικότητα ασχολείται µε τη µελέτη και εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου 
και υγραερίου για οικιακή, επαγγελµατική και βιοµηχανική χρήση, µε την 
εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συσκευών καύσης, όπως λέβητες, 
καυστήρες, κουζίνες, που χρησιµοποιούνται σε σπίτια αλλά και σε χώρους 
µαζικής εστίασης. Ακόµη, έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του 
φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίµου κίνησης αυτοκινήτων και 
φορτηγών. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
• να εργαστεί σε κοινωφελείς οργανισµούς, βιοµηχανίες, εταιρείες µελέτης, 
επιχειρήσεις εµπορίας, συντήρησης και επισκευής συσκευών καύσης και 
δικτύων αερίων καυσίµων και ανάλογων συσκευών και εξοπλισµού, στον 
οικιακό, επαγγελµατικό και βιοµηχανικό τοµέα. 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 
Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής: 
 
Ο/Η Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής χειρίζεται τις εργαλειοµηχανές, οι οποίες 
είναι ειδικά µηχανήµατα για την κατεργασία (κοπή, λείανση) άλλων 
µεταλλικών στοιχείων µηχανών (εξαρτηµάτων), όπως ο τόρνος, η φρέζα, το 
τρυπάνι, ο γραναζοκόπτης, η µηχανουργική πλάνη και τα λειαντικά 
µηχανήµατα. 
 
 
 
 
 



Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να απασχοληθεί σε εργοστάσια κατασκευής και συναρµολόγησης µηχανών, 
σε εργοστάσια κατασκευής εξαρτηµάτων και µηχανικών εργαλείων και ως 
συντηρητής. Μπορεί, επίσης, να ανοίξει δικό του µηχανουργείο. 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.  
 
Τεχνικός Ελασµατουργίας - Συγκολλ., Μεταλλικών Κατασκευών και 
Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου: 
 
Ο/Η απόφοιτος της ειδικότητας χειρίζεται µηχανήµατα για την κατεργασία και 
διαµόρφωση µεταλλικών αντικειµένων, όπως η πρέσα, η στράντζα, η 
γκιλοτίνα, το τρυπάνι καθώς επίσης και συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεων και 
οξυγονοκολλήσεων. Προετοιµάζει τα κατάλληλα εργαλεία για τις εργασίες του 
και φροντίζει για τον καθαρισµό και τη συντήρηση του εξοπλισµού. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να απασχοληθεί σε εργοστάσια κατασκευής και συναρµολόγησης 
µεταλλικών κατασκευών, αεραγωγών και µεταλλικών επίπλων. Μπορεί, 
επίσης, να ανοίξει δικό του εργαστήριο ελασµατουργίας, συγκολλήσεων και 
µεταλλικών κατασκευών. 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
 
Συντήρηση Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού: 
 
Ο/Η τεχνικός της Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού 
Εξοπλισµού αναλαµβάνει την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης, ελέγχου, 
ρύθµισης και περιοδικής προληπτικής συντήρησης του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να απασχοληθεί σε ξενοδοχεία, εργοστάσια, νοσοκοµεία και γενικά σε 
χώρους όπου υπάρχουν µηχανήµατα για επισκευή και συντήρηση και ως 
ιδιώτης στη Συντήρηση Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού. 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
 
Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος Οχηµάτων: 
 
Οι µαθητές ασχολούνται µε εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των 
µηχανισµών και συστηµάτων του αυτοκινήτου, διάγνωσης / ανεύρεσης 
βλαβών και ελέγχου της λειτουργίας όλων των συστηµάτων του αυτοκινήτου. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
 
• να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής, 
συντήρησης και διάγνωσης αυτοκινήτων (συνεργεία), επιχειρήσεις εµπορίας 
(αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, ειδών), σχετιζόµενες µε το αυτοκίνητο, 
επιχειρήσεις µετατροπών / βελτιώσεων κινητήρων και συστηµάτων 
αυτοκινήτου, υπηρεσίες και οργανισµούς τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ), 
αυτοκινητοβιοµηχανίες, υπουργεία, κρατικούς και ηµικρατικούς οργανισµούς 
και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μπορεί ακόµα να αυτοεργοδοτηθεί 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 



Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων: 
 
Η ειδικότητα περιλαµβάνει κυρίως την απόκτηση γνώσεων σχετικών µε 
υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήµατα αποχέτευσης, θέρµανσης, 
κλιµατισµού, αερισµού, εξαερισµού, φυσικού αερίου, ανελκυστήρων και 
συστηµάτων πυρόσβεσης. 
 
Ο/Η απόφοιτος µπορεί: 
• να ασχοληθεί µε εγκαταστάσεις σε νέες οικοδοµές αλλά και συντήρηση 
υφιστάµενων, όπως ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κλινικές, συµβούλια ∆ήµων, 
Κοινοτήτων και Υδατοπροµήθειας. Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα 
αυτοεργοδότησης και δηµιουργίας εταιρειών µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
• να σπουδάσει σε Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ΜΙΕΕΚ 
(Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). 


