
Ιούνιος 2020 
____________________________________________________________________________ 

Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τομέα Ηλεκτρολογίας, 

Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού καθώς και την ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και 

Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.  

 

Στο τέλος της Β Λυκείου πρέπει να γίνει η επιλογή της ειδικότητας όπου ο μαθητής θα 

παρακολουθήσει στην Γ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου.  

 

Στο τέλος της Γ Λυκείου, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα:  

 
 

• Να αποκτήσει το απολυτήριο του επαγγελματικού λυκείου, το οποίο είναι ισότιμο με το 
απολυτήριο γενικού λυκείου. 
 

• Να αποκτήσει και το Πτυχίο της ειδικότητας, το οποίο παρέχει εξειδίκευση και είναι 
απαραίτητο προσόν: 

 

• Να συνεχίσει τις σπουδές του φοιτώντας στην Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ και να ανέβει 
στο επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων  

 

• Να περάσει στο πανεπιστήμιο ή στο πολυτεχνείο, μετά από επιτυχία στις πανελλήνιες  
εξετάσεις και να ανέβει στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων, Τόσο η ειδικότητα  “Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών 
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών” όσο  και η ειδικότητα 
“Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων” του τομέα 
Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, επιτρέπουν την πρόσβαση στα ίδια 56 
πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας 
στο μαθητή περισσότερες επιλογές. 
 

Περισσότερες Πληροφορίες  
 

• Να εισαχθεί σε σχολές του στρατού, της αστυνομίας, στις ακαδημίες του εμπορικού 
ναυτικού και πυροσβεστικής.  
         

https://drive.google.com/file/d/1WVQNBY3qPhz--OwMXmo-tFWxPA1c9do7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVQNBY3qPhz--OwMXmo-tFWxPA1c9do7/view?usp=sharing
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-ph-153-40138-a5-2020.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/upourgike-apophase-ph-153-40138-a5-2020.html
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΓΕΕΘΑ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΥΣ_2019-20_ΑΔΑ_65ΟΜ6-161.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/prokirikseis20/29052020panellhnies.pdf
https://eisaen.hcg.gr/static_eisaen2/prokAEN19.pdf
https://eisaen.hcg.gr/static_eisaen2/prokAEN19.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jm0SF-4W7rvLVgs0Nb-wpUSG63Vcs44C/view


Περισσότερες πληροφορίες για την ειδικότητα των Ηλεκτρονικών 

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών 

Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών στην Γ τάξη σύμφωνα με το 

Φ.Ε.Κ. , τ. Β’, 26-4-2017 είναι: 

Γ’ Τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ  

Α/Α Μαθήματα Ώρες Περισσότερες 
Πληροφορίες 

1 Ψηφιακά Συστήματα  3Θ  

2 Δίκτυα Υπολογιστών 3Θ  

3 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά - Κατασκευές 2Ε Video 

4 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση 
Υπολογιστικών Συστημάτων 
  

 
3Ε 

 
Video 

5 Συστήματα Ελέγχου και Ασφαλείας 2Ε Video 

6 Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική  3Θ + 2Ε Video 

7 Ρομποτική 3Ε Video 

8 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας 2Ε Video 

Σύνολο 23  

Περισσότερες Πληροφορίες 

Ενδεικτικά project της ειδικότητας Ηλεκτρονικών  που γίνονται εκτός μαθήματος  Video 

Επαγγελματικές Προοπτικές της Ειδικότητας  

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και 

Τηλεπικοινωνιών 

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να 
εργάζεται αυτόνομα ως ελεύθερος επαγγελματίας ή σαν μέλος ομάδας ως βοηθός, υπό την 
επίβλεψη πτυχιούχου ή διπλωματούχου Μηχανικού. Συναρμολογεί, ρυθμίζει,  κατασκευάζει, 
εγκαθιστά, αντιμετωπίζει βλάβες και αστοχίες υλικού, λογισμικού του υλικού (firmware) και 
λογισμικού (software), των ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, τηλεπικοινωνιακών, ρομποτικών 
συστημάτων και των  δικτύων υπολογιστών μικρής κλίμακας.   

Περισσότερες Πληροφορίες  

 

Ενδεικτικά παρακάτω αναφέρονται ορισμένες επαγγελματικές προοπτικές της ειδικότητας.  

https://youtu.be/6-qoOlqLG0o
https://youtu.be/oXGNwgvI3m4
https://youtu.be/nkVuawEft7A
https://www.youtube.com/watch?v=EzXSFp9e-7s&feature=youtu.be
https://youtu.be/PPB8IOdL4O0
https://youtu.be/CirWQhti-M4
http://www.iep.edu.gr/el/ilektrologias-ilektronikis-kai-aftomatismoy
https://www.youtube.com/watch?v=wBxv_8IaM5A&t=3s
https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/gnoriste-to-epal/tomeas-ilektrologias


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


