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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του ρόλου των 

Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτήριων (ΤΕΕ) στην κοινωνία της πόλης µας. 
Οι ειδικότητες που περιλαµβάνονται είναι αυτές και των δύο κύκλων που 

λειτουργούν στην πόλη µας. 
Οι ειδικότητες αυτές βρίσκονται στα ΤΕΕ των Υπουργείων Εργασίας (ΟΑΕ∆), 

Παιδείας και Υγείας. 
 Το βιβλίο αυτό δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την αποτελεσµατική 
συµβολή των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου (ΠΚΜ) και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΠΚΜ). 
 Στόχος µας είναι η ετήσια έκδοση αυτού του φυλλαδίου, το οποίο θα διανεµηθεί 
στους υπεύθυνους καθηγητές ΣΕΠ των ΤΕΕ και των Γυµνασίων της πόλης µας. 
 Η έκφραση ερωτηµάτων, η επισήµανση λαθών και οι προτάσεις των συναδέλφων 
είναι ευπρόσδεκτες, και πιστεύω ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παραπέρα 
βελτίωση του οδηγού αυτού. 
 

Μιχάλης Τραχαλιός 
 

Ιανουάριος 2006  
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 
Γενικά επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Α΄ κύκλου του Μηχανολογικού τοµέα:  

 Αποκτά τις άδειες του 
• Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίµων µε το πτυχίο 
• Τεχνίτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του βοηθού, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις 
• Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του τεχνίτη, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις 

 Καταχωρείται στα µητρώα Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. Με την 
εγγραφή έχει δικαίωµα επίβλεψης και συντήρησης µηχανολογικών εγκαταστάσεων έως 150 ΗΡ, 
εκπόνησης µελέτης απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων µέχρι 25 ΗΡ. Εξαιρείται ο πτυχιούχος Α΄ 
κύκλου ειδικοτήτων αυτοκινήτων. 

 Αποκτά µετά από 2ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων των ειδικοτήτων: 
• Τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων 
• Τεχνίτη ψυγείων 
• Τεχνίτη τροχών 

 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων της ειδικότητας: 
• Τεχνίτη βαφής 

Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου 
 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων των ειδικοτήτων: 
• Μηχανοτεχνίτη 
• Τεχνίτη συστήµατος πέδησης 
• Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων 
• Τεχνίτη εξαερωτήρων αναµικτήρων 
• Τεχνίτη αναρτήσεων 
• Τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 

 Αποκτά µετά την άδεια µηχανοτεχνίτη και 1 έτος αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια της ειδικότητας του: 
• Τεχνίτη συσκευών υγραερίων αυτοκινήτων. 

Αµαξωµάτων 
 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων της ειδικότητας: 

 • Τεχνίτη αµαξωµάτων 
Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων 

 Αποκτά µόνο τα γενικά δικαιώµατα του Α΄ κύκλου του µηχανολογικού τοµέα. 
Θερµικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

 Αποκτά τις άδειες του: 
 • Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού µε το πτυχίο 
 • Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια βοηθού και 875 ηµεροµίσθια εκ των 

οποίων 625 στην ειδικότητα και εξετάσεις 
 • Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια Α΄ τάξης και 750 ηµεροµίσθια στην 

ειδικότητα (ή πτυχίο και 1625 ηµεροµίσθια από τα οποία 1375 στην ειδικότητα) και εξετάσεις 
 • Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια Β΄ τάξης και 750 ηµεροµίσθια στην 

ειδικότητα (ή πτυχίο και 2375 ηµεροµίσθια - 2125 στην ειδικότητα) και εξετάσεις 
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιµατισµού 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων µε το πτυχίο 
• Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας µε την άδεια τεχνίτη, 1000 ηµεροµίσθια σε 
εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδικότητας και εξετάσεις 

• Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας µε την άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1000 
ηµεροµίσθια - 200 στη 2η ειδικότητα και εξετάσεις 

• Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρµογών µε την άδεια τεχνικού 2ης ειδικότητας, 750 
ηµεροµίσθια και εξετάσεις. 
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Ειδικότητες Β΄ κύκλου 
Γενικά επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Β΄ κύκλου του Μηχανολογικού τοµέα:  

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίµων µε το πτυχίο 
• Τεχνίτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του βοηθού, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 
• Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του τεχνίτη, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

 Καταχωρείται στα µητρώα Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου. Με την 
εγγραφή έχει δικαίωµα επίβλεψης και συντήρησης µηχανολογικών εγκαταστάσεων έως 150 ΗΡ, 
εκπόνησης µελέτης απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων µέχρι 25 ΗΡ. 

 Αποκτά τις άδειες της ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου. 
Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου 

 Αποκτά µετά από 2ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων των ειδικοτήτων: 
• Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων 
• Τεχνίτη εξαερωτήρων αναµικτήρων 
• Τεχνίτη µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων 
• Τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων 
• Τεχνίτη ψυγείων 
• Τεχνίτη τροχών 
 

 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων των ειδικοτήτων: 
• Μηχανοτεχνίτη 
• Τεχνίτη συστήµατος πέδησης 
• Τεχνίτη αναρτήσεων 
• Τεχνίτη βαφής 
• Τεχνίτη αµαξωµάτων 

 Αποκτά µετά την άδεια µηχανοτεχνίτη και 1 έτος αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια της ειδικότητας του: 
• Τεχνίτη συσκευών υγραερίων αυτοκινήτων. 

 Αποκτά µετά από 5 έτη αντίστοιχη προϋπηρεσία τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων των ειδικοτήτων: 

 • Ηλεκτροτεχνίτη 
• Τεχνίτη οργάνων 

Εργαλειοµηχανών CNC 
 Αποκτά µόνο τα γενικά δικαιώµατα του Β΄ κύκλου του µηχανολογικού τοµέα. 

Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης 
 Αποκτά τις άδειες του: 

 • Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού µε το πτυχίο 
 • Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια βοηθού και 625 ηµεροµίσθια εκ των 

οποίων 375 στην ειδικότητα και εξετάσεις 
 • Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια Α΄ τάξης και 750 ηµεροµίσθια στην 

ειδικότητα (ή πτυχίο και 1375 ηµεροµίσθια από τα οποία 1125 στην ειδικότητα) και εξετάσεις 
 • Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας µε την άδεια Β΄ τάξης και 750 ηµεροµίσθια στην 

ειδικότητα (ή πτυχίο και 2125 ηµεροµίσθια - 1875 στην ειδικότητα) και εξετάσεις 
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιµατισµού 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Τεχνίτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων µε το πτυχίο 
• Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας µε την άδεια τεχνίτη, 750 ηµεροµίσθια σε 
εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδικότητας και εξετάσεις 

• Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας µε την άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1000 
ηµεροµίσθια - 200 στη 2η ειδικότητα και εξετάσεις 

• Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρµογών µε την άδεια τεχνικού 2ης ειδικότητας, 750 
ηµεροµίσθια και εξετάσεις. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Γενικά επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Α΄ ή Β΄ κύκλου του Ηλεκτρονικού τοµέα:  

 Αποκτά τις άδειες του 
• Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίµων µε το πτυχίο 
• Τεχνίτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του βοηθού, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις 
• Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του τεχνίτη, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις 

Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Ηλεκτρονικός Συσκευών – Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων 
 Αποκτά τις άδειες του: 
• Βοηθού ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο. 
• Ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο και εξετάσεις. 
• Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ΄ κατηγορίας µε την άδεια ραδιοτεχνίτη και 2ετή προϋπηρεσία 

Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών1 
 Αποκτά τις άδειες του: 
• Βοηθού ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο. 
• Ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο και εξετάσεις. 
• Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ΄ κατηγορίας µε την άδεια ραδιοτεχνίτη και 2ετή προϋπηρεσία 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων 
 Αποκτά τις άδειες του: 
• Βοηθού ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο. 
• Ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο και εξετάσεις, ή χωρίς εξετάσεις µε άδεια βοηθού και 400 ηµεροµίσθια. 
• Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ΄ κατηγορίας µε την άδεια ραδιοτεχνίτη και 2ετή προϋπηρεσία 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστηµάτων και ∆ικτύων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων και Αυτοµατισµών2 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Βοηθού ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο. 
• Ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο και εξετάσεις, ή χωρίς εξετάσεις µε άδεια βοηθού και 400 ηµεροµίσθια. 
• Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ΄ κατηγορίας µε την άδεια ραδιοτεχνίτη και 2ετή προϋπηρεσία 

Ηλεκτρονικός Αυτοµατισµών3 
 Αποκτά τις άδειες του: 
• Βοηθού ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο. 
• Ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο και εξετάσεις, ή χωρίς εξετάσεις µε άδεια βοηθού και 400 ηµεροµίσθια. 
• Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ΄ κατηγορίας µε την άδεια ραδιοτεχνίτη και 2ετή προϋπηρεσία 

Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών4 
 Αποκτά τις άδειες του: 
• Βοηθού ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο. 
• Ραδιοτεχνίτη µε το πτυχίο και εξετάσεις, ή χωρίς εξετάσεις µε άδεια βοηθού και 400 ηµεροµίσθια. 
• Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Γ΄ κατηγορίας µε την άδεια ραδιοτεχνίτη και 2ετή προϋπηρεσία 

 

                                                      
1 ∆εν υφίσταται σήµερα στα ΤΕΕ 
2 ∆εν υφίσταται σήµερα στα ΤΕΕ 
3 ∆εν υφίσταται σήµερα στα ΤΕΕ 
4 ∆εν υφίσταται σήµερα στα ΤΕΕ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Γενικά επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Α΄ & Β΄ κύκλου του Ηλεκτρολογικού τοµέα:  

 Αποκτά τις άδειες του 
• Βοηθού Τεχνικού Αερίων Καυσίµων µε το πτυχίο 
• Τεχνίτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του βοηθού, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις 
• Εγκαταστάτη Αερίων Καυσίµων µε την άδεια του τεχνίτη, 4ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις 

 Αποκτά µετά από 2ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου των ειδικοτήτων: 
• Τεχνίτη συστηµάτων εξαγωγής καυσαερίων 
• Τεχνίτη ψυγείων 
• Τεχνίτη τροχών 

 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων της ειδικότητας: 
• Τεχνίτη βαφής 

Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Εγκαταστάσεων Κτιρίων 
 Αποκτά µε το πτυχίο τις άδειες του: 

 • Ηλεκτροτεχνίτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 
 • Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 
 • Ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων) σε ηλικία 20 ετών. 
 • Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή Υπόγειων ∆ικτύων). 

 Αποκτά µε την άδεια του ηλεκτροτεχνίτη και ανάλογη προϋπηρεσία στις διάφορες βαθµίδες τις άδειες του: 
 • Εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 
 • Εγκαταστάτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 
 • Εγκαταστάτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων). 
 • Εγκαταστάτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή Υπόγειων ∆ικτύων). 
Συστηµάτων Αυτοκινήτου 

 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια του Τεχνίτη Αυτοκινήτου των ειδικοτήτων: 
• Ηλεκτροτεχνίτη 
• Τεχνίτη οργάνων 

 Αποκτά µε την άδεια του Ηλεκτροτεχνίτη και 1 έτος προϋπηρεσία την άδεια της ειδικότητας: 
• Τεχνίτη συσκευών υγραερίων αυτοκινήτων. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 
Γενικά επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Β΄ κύκλου του Ηλεκτρολογικού τοµέα:  

 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου των ειδικοτήτων: 
• Ηλεκτροτεχνίτη 
• Τεχνίτη οργάνων 

 Αποκτά µετά από 5ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του Τεχνίτη 
Αυτοκινήτου της ειδικότητας: 
• Μηχανοτεχνίτη 

Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιοµηχανικών Χώρων 
 Αποκτά µε το πτυχίο τις άδειες του: 

 • Ηλεκτροτεχνίτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 
 • Ηλεκτροτεχνίτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 
 • Ηλεκτροτεχνίτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων) σε ηλικία 20 ετών. 
 • Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή Υπόγειων ∆ικτύων). 

 Αποκτά µε την άδεια του ηλεκτροτεχνίτη και ανάλογη προϋπηρεσία στις διάφορες βαθµίδες τις άδειες του: 
 • Εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας (Φωτισµός). 
 • Εγκαταστάτη Γ΄ ειδικότητας (Κίνησης Εργοστασίων). 
 • Εγκαταστάτη ∆’ ειδικότητας (Ανελκυστήρων). 
 • Εγκαταστάτη ΣΤ’ ειδικότητας (Σταθµών-Υποσταθµών ή Εναέριων ∆ικτύων ή Υπόγειων ∆ικτύων). 
Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµών Αυτοκινήτου 

 Αποκτά τα γενικά δικαιώµατα του Α΄ και Β΄ κύκλου του ηλεκτρολογικού τοµέα. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Γραφικών Τεχνών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης 

 Αποκτά µε το πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσία την άδεια του: 
• Τεχνίτη συντήρησης έργων τέχνης – αποκατάστασης 

Ξυλουργών – Επιπλοποιών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Κεραµικής – Αγγειοπλαστικής 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Αργυροχρυσοχοΐας 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Γραφικών Τεχνών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης 

 Αποκτά µε το πτυχίο την άδεια του: 
• Τεχνίτη συντήρησης έργων τέχνης – αποκατάστασης 

Επιπλοποιίας 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Αργυροχρυσοχοΐας 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Κτιριακών Έργων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Σχεδιαστών τεχνικών έργων - Χρήσης Η / Υ 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως σχεδιαστής τεχνικών έργων µε χρήση Η/Υ σε εξαρτηµένη εργασία. 

 Αποκτά την άδεια του: 
 • Σχεδιαστή τεχνικών έργων µε χρήση Η/Υ µε το πτυχίο και 2ετή προϋπηρεσία. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Κτιριακών Έργων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Σχεδιαστών τεχνικών έργων - Χρήσης Η / Υ 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως σχεδιαστής τεχνικών έργων µε χρήση Η/Υ σε εξαρτηµένη εργασία. 

 Αποκτά την άδεια του: 
 • Σχεδιαστή τεχνικών έργων µε χρήση Η/Υ µε το πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσία. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Υπαλλήλων ∆ιοίκησης 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Υπαλλήλων Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός Λογιστή – Φοροτεχνικού σε εξαρτηµένη εργασία. 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Λογιστή – Φοροτεχνικού ∆΄ τάξης µε το πτυχίο και 10ετή προϋπηρεσία ως βοηθός. 
• Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ΄ τάξης µε την άδεια ∆΄ τάξης, 5ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

Υπαλλήλων ∆ιοίκησης 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός Λογιστή – Φοροτεχνικού σε εξαρτηµένη εργασία. 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Λογιστή – Φοροτεχνικού ∆΄ τάξης µε το πτυχίο και 10ετή προϋπηρεσία ως βοηθός. 
• Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ΄ τάξης µε την άδεια ∆΄ τάξης, 5ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός Λογιστή – Φοροτεχνικού σε εξαρτηµένη εργασία. 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Λογιστή – Φοροτεχνικού ∆΄ τάξης µε το πτυχίο και 10ετή προϋπηρεσία ως βοηθός. 
• Λογιστή – Φοροτεχνικού Γ΄ τάξης µε την άδεια ∆΄ τάξης, 5ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Επιχειρηµατικής Γεωργίας 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Περιβάλλοντος και Αγροτουρισµού 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Φυτικής παραγωγής 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Κηποτεχνίας 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίµων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Βοηθών Ιατρικών, Βιολογικών και Ακτινολογικών Εργαστηρίων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Βοηθών Νοσηλευτών 

 Αποκτά την άδεια του: 
 • Βοηθού νοσηλευτή µε το πτυχίο και 12µηνη πρακτική άσκηση. 
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 

 Αποκτά την άδεια του: 
 • Οδοντοτεχνίτη µε το πτυχίο και 6ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 
Βοηθών Φαρµακείων 

 Αποκτά την άδεια του: 
 • Βοηθού φαρµακείου µε το πτυχίο, 2ετή πρακτική άσκηση και εξετάσεις. 
Βοηθών Φυσικοθεραπευτών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Κοινωνικών Φροντιστών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Βοηθών Νοσηλευτών 
 Αποκτά την άδεια του: 

 • Βοηθού νοσηλευτή µε το πτυχίο και 6µηνη πρακτική άσκηση. 
Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός νηπιαγωγού ή βρεφοκόµου σε εξαρτηµένη εργασία. 
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών 

 Αποκτά την άδεια του: 
 • Οδοντοτεχνίτη µε το πτυχίο, 3ετή προϋπηρεσία και εξετάσεις. 
Βοηθών Φυσικοθεραπευτών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Βοηθών Ιατρικών, Βιολογικών και Ακτινολογικών Εργαστηρίων 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
Βοηθών Φαρµακείων 

 Αποκτά την άδεια του: 
 • Βοηθού φαρµακείου µε το πτυχίο, 1 έτος πρακτική άσκηση και εξετάσεις. 
Κοινωνικών Φροντιστών 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός του προσωπικού ειδικής αγωγής σε εξαρτηµένη εργασία. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Χηµικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Χηµικών εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου υλικών 
 Αποκτά µετά από 3ετή αντίστοιχη προϋπηρεσία την άδεια του Τεχνίτη Αυτοκινήτου – Μοτοσικλετών και 
Μοτοποδηλάτων της ειδικότητας: 
• Τεχνίτη βαφής 
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ∆ΙΚΤΥΩΝ Η / Υ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Υποστήριξης Συστηµάτων Υπολογιστών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Υποστήριξης Συστηµάτων - Εφαρµογών & ∆ικτύων Υπολογιστών 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Αισθητικής Τέχνης 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός αισθητικής σε εξαρτηµένη εργασία. 
Κοµµωτικής Τέχνης5 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός κουρέα ή κοµµωτή σε εξαρτηµένη εργασία. 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Κουρέα (µόνο ανδρικό κούρεµα) µε 4µηνη προϋπηρεσία. 
• Κοµµωτή µε 1 έτος προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις. 
• Κουρέα Α΄ µετά την άδεια κουρέα, 2ετή προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις. 
• Κοµµωτή Α΄ µετά την άδεια κοµµωτή, 2ετή προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις. 
• Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών µε 1 έτος αντίστοιχη προϋπηρεσία και εξετάσεις. 
Η προϋπηρεσία µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια της φοίτησης ή µετά τη λήψη του 

πτυχίου, αρκεί να µην αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου. 
Υπολογίζεται ως προϋπηρεσία η απασχόληση ως κουρέα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. 

Ειδικότητες Β΄ κύκλου 

Αισθητικής Τέχνης 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός αισθητικής σε εξαρτηµένη εργασία. 
Κοµµωτικής Τέχνης6 
 Εργάζεται µε το πτυχίο ως βοηθός κουρέα ή κοµµωτή σε εξαρτηµένη εργασία. 

 Αποκτά τις άδειες του: 
• Κουρέα (µόνο ανδρικό κούρεµα). 
• Κοµµωτή µε 9 µήνες προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο. 
• Κουρέα Α΄ µετά την άδεια κουρέα, 1 έτος προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις. 
• Κοµµωτή Α΄ µετά την άδεια κοµµωτή, 1 έτος προϋπηρεσία σε κουρείο ή κοµµωτήριο και εξετάσεις. 
• Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών µε 9 µήνες αντίστοιχη προϋπηρεσία και εξετάσεις. 
Η προϋπηρεσία µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια της φοίτησης ή µετά τη λήψη του 

πτυχίου, αρκεί να µην αποτελεί προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου. 
Υπολογίζεται ως προϋπηρεσία η απασχόληση ως κουρέα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 
Ειδικότητες Α΄ κύκλου 

Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρµάρου 
∆εν υπάρχουν σήµερα συγκεκριµένες αναφορές για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων. 

                                                      
5 Π.∆. 148/1994 (ΦΕΚ Α 099) µόνον παρ.4, στοιχεία (ε) και (ζ), αρθρου 4 και Π.∆. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193/2.8.2005). 
6 Π.∆. 148/1994 (ΦΕΚ Α 099) µόνον παρ.4, στοιχεία (ε) και (ζ), αρθρου 4 και Π.∆. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193/2.8.2005). 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΙ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ Τ. Ε. Ε. 
 
Οι πτυχιούχοι του Β΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. µπορούν: 
• Να λάβουν άδειες άσκησης επαγγέλµατος, (για εκείνες τις ειδικότητες, για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί 

επαγγελµατικά δικαιώµατα) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Ν. 2640 / 98 Φ.Ε.Κ. 206 / 3-9-1998). 
• Να εγγραφούν κατά προτεραιότητα στα Ι. Ε. Κ. σε αντίστοιχες µε το πτυχίο τους ειδικότητες (Ν. 2640 / 98 

Φ.Ε.Κ. 206 / 3-9-1998). 
• Να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στα Τ.Ε.Ι. σε τµήµατα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας µε την 

ειδικότητα του πτυχίου τους (Ν. 2640 / 98 Φ.Ε.Κ. 206 / 3-9-1998).  
• Να διοριστούν µε το πτυχίο σε θέσεις για πτυχιούχους ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης (∆Ε), σύµφωνα µε το Π. 

∆. 50/2001, άρθρο 17 και άρθρο 26 παρ.8( Φ.Ε.Κ. 39 /Α / 5-3-2001). 
• Να διοριστούν σε θέσεις, για τις οποίες προβλέπεται σαν προϋπόθεση η κατοχή απολυτηρίου τίτλου 

ενιαίου λυκείου Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. 152 Α / 28-6-2002). 
• Να συνεχίσουν τις σπουδές σε ορισµένες χώρες του εξωτερικού. 
• Να προσληφθούν ως βοηθητικό προσωπικό στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε ειδικότητες αντίστοιχες 

µε το πτυχίο τους. 
• Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλα Υπουργεία  
 Π. Ι. Τοµέας Σ. Ε. Π 
 ∆ιαδίκτυο (ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες σχετικές µε σπουδές και επαγγέλµατα) 
 Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα) 
 Επαγγελµατικοί σύλλογοι 
 Επαγγελµατίες του χώρου 
 Εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ε. 
 Έντυπο υλικό σχετικό µε σπουδές και επαγγέλµατα 

 Γεωργιάδου, Α., Κοντζαµάνη, Κ., Σκιπητάρη, Ε. (2002), Σύντοµες Επαγγελµατικές Μονογραφίες των 
Ειδικοτήτων του Β΄ Κύκλου των ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ του Σχολικού Έτους 2002-2003. 

 Ν. 1575/1985 ((ΦΕΚ Α 207) 
 Ν.∆. 580/1970 
 Ν. 6422/1934  
 Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α 154) 
 Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α 200) 
 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α 078) 
 Π.∆. 510/1971 (ΦΕΚ Α 152) 
 Π.∆. 160/1980 (ΦΕΚ Α 044) 
 Π.∆. 041/1988 (ΦΕΚ Α 016) 
 Π.∆. 148/1994 (ΦΕΚ Α 099) µόνον παρ.4, στοιχεία (ε) και (ζ), αρθρου 4. 
 Π.∆. 087/1996 (ΦΕΚ Α 072) 
 Π.∆. 243/1998 (ΦΕΚ Α 181) 
 Π.∆. 340/1998 (ΦΕΚ Α 228) 
 Π.∆. 295/1999 (ΦΕΚ Α 266) 
 Π.∆. 006/2000 (ΦΕΚ Α 008) 
 Π.∆. 055/2000 (ΦΕΚ Α 044) 
 Π.∆. 019/2001 (ΦΕΚ Α 014) 
 Π.∆. 210/2001 (ΦΕΚ Α 165) 
 Π.∆. 362/2001 (ΦΕΚ Α 245) 
 Π.∆. 073/2002 (ΦΕΚ Α 055) 
 Υ.Α. 4756, (ΦΕΚ 1082 / Β / 14-8-2001) 
 Υ.Α. 2808, (ΦΕΚ 645 / Β / 31-7-1997) 
 Υ.Α. Γ2/οικ.1570/99 (ΦΕΚ 749 / Β / 19-5-1999) 
 Υ.Α. οίκ. 3215/3-6-98, (ΦΕΚ 655/ Β / 3-6-98) 
 Υ.Α. Α5 / 2005 (ΦΕΚ 749 / Β / 19-5-99) 
 Κ. Υ. Α. Ε/ 6742 / 99 (ΦΕΚ 416 / Β/ 99) 
 Π.∆. 133/2005 (ΦΕΚ Α 193/2.8.2005) 
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