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ΣΟΜΕΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ψυκτικϊν Εγκαταςτάςεων και Κλιματιςμοφ 

Περιγραφή: 

Ο ςπουδαςτισ με κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ μακαίνει να τοποκετεί, να 
ςυντθρεί και να επιςκευάηει ςυςτιματα και μθχανιματα ψφξθσ, εξαεριςμοφ και 
κλιματιςμοφ ςε κατοικίεσ, γραφεία, βιομθχανίεσ, νοςοκομεία και άλλουσ χϊρουσ. 
Επίςθσ ο ςπουδαςτισ εκπαιδεφεται ςε εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, να μελετά τα ςχζδια 
εγκατάςταςθσ, τισ προδιαγραφζσ των μθχανθμάτων και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ.  
 

Επαγγελματικζσ προοπτικζσ: 

Ο απόφοιτοσ εγκαταςτάςεων ψφξθσ και κλιματιςμοφ μπορεί :  
 

 να ειςαχκεί ςε ανάλογο ΣΕΙ μετά από εξετάςεισ. 
 

 να εγγραφεί ςε ΙΕΚ οποιαςδιποτε ειδικότθτασ για τθν απόκτθςθ Διπλϊματοσ 
φςτερα από φοίτθςθ και πιςτοποίθςθ.  

 

 να εργαςτεί ωσ μιςκωτόσ ςε επιχειριςεισ με εγκαταςτάςεισ βιομθχανικισ 
και επαγγελματικισ ψφξθσ και εγκαταςτάςεισ κεντρικοφ και βιομθχανικοφ 
αεριςμοφ και κλιματιςμοφ, εμπορικζσ και εργολαβικζσ επιχειριςεισ 
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων) και ωσ τεχνίτθσ ςυντιρθςθσ 
 

 να αςχολθκεί με επιτυχία ςτθν εγκατάςταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι 
οικιακϊν και επαγγελματικϊν ψυγείων και ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων  

 

 

 Ακόμα, μπορεί να απαςχολθκεί ςε εταιρίεσ εμπορίασ κλιματιςτικϊν ι ςε 
επιχειριςεισ εγκατάςταςθσ,  επιςκευισ και ςυντιρθςθσ τόςο κλιματιςτικϊν 
μονάδων όςο και κεντρικϊν κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων.  

 

 να απαςχολθκεί ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ με  δικό του εργαςτιριο ι 
επιχείρθςθ. 
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Ελευθεροτυπία 04/07/2010 

Για ποιες ειδικόηηηες ηων ΔΠΑΛ και 
ΔΠΑΣ αναγνωρίζονηαι επαγγελμαηικά 
δικαιώμαηα 
Τις ειδικόηηηες για ηις οποίες αναγνωρίζονηαι ηα δικαιώμαηα ηων αποθοίηων ΔΠΑΛ και 

ΔΠΑΣ, ποσ αποθοίηηζαν από ηον Ιούνιο ηοσ 2009 και μεηά έδωζε ζηη δημοζιόηηηα ηο 

σποσργείο Παιδείας. 
Διδικόηεπα, καηά ηη ζςνεδπίαζή ηηρ, ζηιρ 25.6.2010, η Δθνική Δπιηποπή Καθοπιζμού 
Δπαγγελμαηικών Γικαιωμάηων (ΔΔΚΔΓ) ηος Οπγανιζμού Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και 
Καηάπηιζηρ (ΟΔΔΚ) ζε ζςνεδπίαζή ηηρ η Δπιηποπή καηέληξε ομόθωνα ζηιρ ακόλοςθερ 
ανηιζηοισίερ: 

Ανηιζηοιτίες ειδικοηήηων ΔΠΑΛ και ειδικοηήηων ΤΔΔ Β’ κύκλοσ 

 

……………………………………………… 
 
Έηζι, για όζερ από ηιρ παπαπάνω ειδικόηηηερ Σ.Δ.Δ. Β’ κύκλος ςθίζηανηαι επαγγελμαηικά 
δικαιώμαηα αςηά μεηαθέρονηαι τωρίς διαθοροποιήζεις ζηις ανηίζηοιτες ειδικόηηηες ηων 
ΔΠΑΛ.. ε ό,ηι αθοπά ηιρ ειδικόηηηερ "Μησανικών & Ηλεκηπολογικών ςζηημάηων 
Αςηοκινήηος" (Δ.Π.Α.Λ.), "Μησανολογικών Δγκαηαζηάζεων & Καηαζκεςών" (Δ.Π.Α.Λ.) και ηιρ 
ειδικόηηηερ ηος ηομέα Γεωπονίαρ Σποθίμων & Πεπιβάλλονηορ (Δ.Π.Α.Λ), όπωρ ανακοινώθηκε 
από ηο ςποςπγείο έσει ξεκινήζει η διαβούλεςζη και θα εξεηαζηούν ζε επόμενη ζςνεδπίαζη 
ηηρ Δπιηποπήρ και ζε ζςνεννόηζη με εκπποζώποςρ ηων απμόδιων Τποςπγείων. 
……………………….. 

ΚΥΚΛΟΙ 

Δ.Π.Α.Λ 

ΤΟΜΔΙΣ 

Δ.Π.Α.Λ. 

ΔΙΓΙΚΟΤΗΤΔΣ 

Δ.Π.Α.Λ. 

ΔΙΓΙΚΟΤΗΤΔΣ 

ΤΔΔ Β’ ΚΥΚΛΟΥ 

Α’ ΣΑΞΗ Β’ ΣΑΞΗ Γ’ ΣΑΞΗ   

 ΣΔΥΝ/ΓΙΚΟ 

ΜΗΦ/ΓΙΑΣ 

Χσκηικών Δγκαη. 

& Κλιμαηιζμού 

Χσκηικών Δγκαη. & 

Κλιμαηιζμού- 

Τομέας Μητανολογίας 

ΗΛΔΚΣ/ΓΙΑ 

Ηλεκηπολογικών 

Δγκαη. 

Δγκαη. κηιπίων και 

βιομησανικών σώπων- 

Σομέαρ Ηλεκηπολογίαρ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝ. 

Η/Τ ςζηημάηων 

& Γικηύων 

………………. 

Ηλεκηπονικόρ Τπολογιζη. 

ςζηημάηων & Γικηύων- 

Σομέαρ Ηλεκηπονικόρ 

………………………. 
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ΕΠΑ.Λ  Γ  ΤΑΞΗ  =   Τ.Ε.Ε. Βϋ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
 

 
Οι άδειεσ ςτισ οποίεσ ζχουν πρόςβαςθ οι πτυχιοφχοι του Μηχανολογικοφ Τομζα των 

Τ.Ε.Ε. Βϋ κφκλου ςπουδϊν αφοροφν τισ επιμζρουσ ειδικότθτεσ του Σομζα. 
 
 
 

Εκτόσ από τθν πρόςβαςθ ςτισ άδειεσ αυτζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 
16/Α’/1988), οι πτυχιοφχοι ειδικότθτασ, ι κατεφκυνςθσ, ι Τομζα Μηχανολογικοφ, των Τ.Ε.Λ. 
(άρα και Τ.Ε.Ε. Βϋ κφκλου ςπουδϊν) καταχωροφνται ςτα μθτρϊα των πτυχιοφχων Μζςων 
Τεχνικϊν Σχολϊν του Ν.Δ. 580/1970 ι ιςοτίμων πτυχίων ειδικότθτασ Μηχανολόγου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 6422/1934 και των Προεδρικϊν Διαταγμάτων που 
εκδίδονται ςε εκτζλεςθ του Νόμου αυτοφ. 
 
 
 
Εξαίρεςη αποτελοφν οι πτυχιοφχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Βϋ κφκλου ςπουδϊν) του Ν. 
1566/1985(ΦΕΚ 167/Α’/1985) ειδικότθτασ, ι κατεφκυνςθσ, ι Τομζα Αυτοκινήτων και οι 
κάτοχοι ιςότιμου πτυχίου ίδιασ ειδικότθτασ, κακϊσ και οι αδειοφχοι ψυκτικοί του Π.Δ. 87/96 
(ΦΕΚ Αϋ 72). 
 
 
 

Όλεσ οι ειδικότθτεσ του Μηχανολογικοφ Τομζα λαμβάνουν τισ παρακάτω άδειεσ, 
βάςει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α’/22-10-01) : 

 
1) Βοθκοφ Σεχνικοφ αερίων καυςίμων 
2) Σεχνίτθ αερίων καυςίμων (άδεια βοθκοφ τεχνικοφ αερίων καυςίμων + 4ετισ προχπθρεςία 

+ εξετάςεισ) 
3) Εγκαταςτάτθ αερίων καυςίμων (άδεια τεχνίτθ αερίων καυςίμων + 4ετισ προχπθρεςία) 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :Ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων και κλιματιςμοφ 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Π.Δ. 87/96 
 (ΦΕΚ 72/Αϋ/25-4-96)  

1. Σεχνίτθ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων (πτυχίο) 
2. Σεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 1θσ ειδικότθτασ  

(άδεια τεχνίτθ, 750 θμ/κια ςε εγκαταςτάςεισ 1θσ ι 2θσ ειδ/τασ, εξετάςεισ) 
3. Σεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 2θσ ειδικότθτασ  

(άδεια τεχνικοφ 1θσ ειδικότθτασ, 1.000 θμ/κια – 200 ςε εγκαταςτάςεισ τθσ 2θσ 
ειδ/τασ, εξετάςεισ) 

4. Σεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων γενικϊν εφαρμογϊν  
(πτυχίο, άδεια τεχνικοφ 2θσ ειδ/τασ, 750 θμ/κια ςε εγκαταςτάςεισ τθσ 1θσ ι 2θσ 
ειδ/τασ ι εγκαταςτάςεισ άλλων εφαρμογϊν ψφξθσ, εξετάςεισ) 

Π.Δ. 55/2000 
(ΦΕΚ 44/Αϋ/1-3-
2000)  

1. Βοθκοφ Σεχνίτθ Τδραυλικοφ (πτυχίο) 
2. Σεχνίτθ Τδραυλικοφ Αϋ τάξθσ 1θσ ι 2θσ ι 3θσ ειδ/τασ  

(άδεια βοθκοφ, 750 θμ/κια – 500 ςτθν ειδ/τα, εξετάςεισ ή 
 πτυχίο, 625 θμ/κια – 375 ςτθν ειδ/τα, εξετάςεισ) 

3. Σεχνίτθ Τδραυλικοφ Βϋ τάξθσ 1θσ ι 2θσ ι 3θσ ειδ/τασ  
(άδεια Α’ τάξθσ, 750 θμ/κια, εξετάςεισ ή  
πτυχίο, 1.375 θμ/κια – 1.125 ςτθν ειδ/τα, εξετάςεισ) 

4. Εγκαταςτάτθ Τδραυλικοφ 1θσ ι 2θσ ι 3θσ ειδ/τασ  
(άδεια Β’ τάξθσ, 750 θμ/κια, εξετάςεισ ή πτυχίο, 2.125 θμ/κια – 1.875 ςτθν 
ειδ/τα, εξετάςεισ) 

Ν. 1575/85 
(ΦΕΚ 207/Αϋ/11-12-
85)  
 
Άρκρο 18 Ν. 
3185/2003 
(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-
2003)  

Οι παρακάτω άδειεσ χορηγοφνται χωρίσ εξετάςεισ : 
1. Μθχανοτεχνίτθ (πτυχίο, 3ετισ πρ/ςία) 
2. Σεχνίτθ ςυςτιματοσ πζδθςθσ ι αναρτιςεωσ (πτυχίο, 3ετισ πρ/ςία) 
3. Σεχνίτθ αντλιϊν πετρελαιοκινθτιρων ι εξαερωτιρων (πτυχίο, 2 ζτθ πρ/ςία) 
4. Σεχνίτθ μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων (πτυχίο, 2 ζτθ πρ/ςία) 
5. Σεχνίτθ ςυςτθμάτων εξαγωγισ καυςαερίων (ςιγαςτιρων) ι ψυγείων ι τροχϊν 

(πτυχίο, 2 ζτθ πρ/ςία) 
6. Ηλεκτροτεχνίτθ ι τεχνίτθ οργάνων (πτυχίο, 5ετισ πρ/ςία) 
7. Σεχνίτθ βαφισ (πτυχίο, 3ετισ πρ/ςία) 
8. Σεχνίτθ ςυςκευϊν υγραερίου αυτοκινιτων (Άδεια Μθχανοτεχνίτθ ι 

Ηλεκτροτεχνίτθ + 1 ζτοσ ςχετικι πρ/ςία) 
9. Σεχνίτθ αμαξωμάτων (φανοποιοφ) (πτυχίο, 3ετισ πρ/ςία) 
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Α. Ειδικότητεσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων:  
 

Α1. Εγκαταςτάςεισ 1ησ  ειδικότητασ 
Περιλαμβάνουν : 
 Ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ κατοικιϊν, επαγγελματικϊν και εμπορικϊν εφαρμογϊν 

(ψυγεία, ςυςκευζσ παγοκφβων, ψφκτεσ νεροφ ψυκτικά μθχανιματα, ςυςκευζσ 
κλιματιςμοφ ενιαίου θ διαιροφμενου τφπο) 

 Ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ άλλων εφαρμογϊν με ςυνολικι κινθτιρια ιςχφ μζχρι 
10 ΗΡ 

 
Α2. Εγκαταςτάςεισ 2ησ  ειδικότητασ 

Περιλαμβάνουν : 
Ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ βιομθχανικϊν ειδικϊν εφαρμογϊν ( ψυκτικοί κάλαμοι, 
ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ τροφίμων και άλλων αγακϊν, εγκαταςτάςεισ 
ψφξεωσ μθχανθμάτων – ςυςκευϊν, ψυχροςτάςια) 
 

Α3. Εγκαταςτάςεισ 3ησ  ειδικότητασ 
Περιλαμβάνουν : 
Ψυκτικζσ εγκαταςτάςεισ 1θσ  ειδικότθτασ , 2θσ  ειδικότθτασ και άλλων ειδικότερων 
εφαρμογϊν  
 
θμείωςθ: ε αυτζσ τισ ειδικότθτεσ δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω τμιματα των 
εγκαταςτάςεων και οι ςχετικζσ εργαςίεσ τουσ: 

 Ηλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ 
 Εγκαταςτάςεισ καυςτιρων υγρϊν και αερίων καυςίμων 
 Οικοδομικζσ εργαςίεσ διαμορφϊςεισ του χϊρου και εκςκαφζσ 
 Αποκαταςτάςεισ οικοδομικϊν μερϊν 
 Θερμοχδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ 
 Εγκαταςτάςεισ παραγωγισ και διανομισ αερίων 
 Τδραυλικζσ ςυνδζςεισ και δίκτυα κρφου, ηεςτοφ νεροφ 
 Σοποκζτθςθ δικτφων αεραγωγϊν  
 

Β. Επαγγελματικζσ άδειεσ ψυκτικϊν 

 
Οι Επαγγελματικζσ άδειεσ εργαςίασ που χορθγοφνται με τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ του ψυκτικοφ είναι οι εξισ: 
 

1. Άδεια Σεχνίτθ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 
2. Άδεια Σεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 1θσ  ειδικότθτασ 
3. Άδεια Σεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 2θσ  ειδικότθτασ 
4. Άδεια Σεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων  γενικϊν εφαρμογϊν 
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Γ. Επαγγελματικά δικαιϊματα των αδειοφχων ψυκτικϊν 
 

Γ1. Άδεια Τεχνίτη ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 
 
Η άδεια αυτι παρζχει ςτον κάτοχο τθσ τα παρακάτω δικαιϊματα: 
 

 Να ςυμμετζχει ςε ςυνεργείο προςφζροντασ τεχνικι βοικεια ςε τεχνικό 
ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων υπό τθν ευκφνθ και τισ οδθγίεσ του  οποίου 
εργάηεται, ςτθ εκτζλεςθ εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ 
ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 1θσ,  2θσ  και 3θσ ειδικότθτασ.  

 Να αποκτά πιςτοποιθτικά προχπθρεςίασ  
 
 

Γ2. Άδεια Τεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 1ησ  ειδικότητασ 
 
Η άδεια αυτι παρζχει ςτον κάτοχο τθσ τα παρακάτω δικαιϊματα: 

 Να ςυγκροτεί και να εργάηεται ωσ υπεφκυνοσ ςυνεργείου εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ψυκτικϊν 
εγκαταςτάςεων 1θσ ειδικότθτασ 

 Να εργάηεται υπό τθν τεχνικι επίβλεψθ του μθχανικοφ που ζχει αναλάβει το 
ζργο τθσ  εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επίβλεψθσ και λειτουργίασ ψυκτικισ 
εγκατάςταςθσ 1θσ ,2θσ και 3θσ ειδικότθτασ  

 Να αναλαμβάνει τθν υπεφκυνθ τεχνικι επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων  με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ μζχρι 150  ΗΡ 

 Να εκτελεί  αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ ςτο κφκλωμα 
ςωλθνϊςεων ψυκτικοφ ρευςτοφ 

 Να αποκτά πιςτοποιθτικά προχπθρεςίασ 

 
Γ3. Άδεια Τεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων 2ησ  ειδικότητασ 

 
Η άδεια αυτι παρζχει ςτον κάτοχο τθσ τα παρακάτω δικαιϊματα: 

 Να ςυγκροτεί και να εργάηεται ωσ υπεφκυνοσ ςυνεργείου εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ψυκτικϊν 
εγκαταςτάςεων 2θσ ειδικότθτασ 

 Να εργάηεται υπό τθν τεχνικι επίβλεψθ του μθχανικοφ που ζχει αναλάβει το 
ζργο τθσ  εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επίβλεψθσ και λειτουργίασ ψυκτικισ 
εγκατάςταςθσ 1θσ ,2θσ και 3θσ ειδικότθτασ  

 Να αναλαμβάνει τθν υπεφκυνθ τεχνικι επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων  με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ μζχρι 300  ΗΡ 

 Να εκτελεί  αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ ςτο κφκλωμα 
ςωλθνϊςεων ψυκτικοφ ρευςτοφ 

 Να αποκτά πιςτοποιθτικά προχπθρεςίασ 
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Γ4. Άδεια Τεχνικοφ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων  γενικϊν εφαρμογϊν 

 
Η άδεια αυτι παρζχει ςτον κάτοχο τθσ τα παρακάτω δικτυϊματα: 

 Να ςυγκροτεί και να εργάηεται ωσ υπεφκυνοσ ςυνεργείου εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ ψυκτικϊν 
εγκαταςτάςεων 1θσ και 2θσ ειδικότθτασ 

 Να εργάηεται υπό τθν τεχνικι επίβλεψθ του μθχανικοφ που ζχει αναλάβει το 
ζργο τθσ  εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επίβλεψθσ και λειτουργίασ ψυκτικισ 
εγκατάςταςθσ 1θσ ,2θσ και 3θσ ειδικότθτασ  

 Να αναλαμβάνει τθν υπεφκυνθ τεχνικι επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων  με εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ μζχρι 150  ΗΡ 

 Να εκτελεί  αναγκαίεσ και απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ ςτο κφκλωμα 
ςωλθνϊςεων ψυκτικοφ ρευςτοφ 

 Να αποκτά πιςτοποιθτικά προχπθρεςίασ 

 

Πηγζσ Πληροφόρηςησ:  

 Γραφείο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Αχαΐασ:  Γοφναρθ και 
Αλεξάνδρου Τψθλάντου 216 Πάτρα, τθλ: 2610-314489, 314330  fax: 
2610-314155. Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ:  http://gree.ach.sch.gr/ 

 Γραφείο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ: ταδίου 43, Α Ακινα, 
τθλ.: 210-3213603. 

 Γραφείο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Πειραιά: Δ. Μουτςοποφλου 32, 
18540 Καμίνια Πειραιάσ, τθλ.: 210-4176795, 210-4176798, 210-4176797. 
Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://grtee-peiraia.att.sch.gr  

 Γραφείο Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ: 
Κολοκοτρϊνθ 22, ταυροφπολθ 564 30 Θεςςαλονίκθ. τθλ: 2310 587 511-
2. Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://grtee-v.thess.sch.gr/ 

 ΤΠΕΠΘ: Διεφκυνςθ πουδϊν Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ, Σμιμα Βϋ- ΣΕΕ: 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 151 80, Μαροφςι, τθλ.: 210-3443337, 210-
3443397, Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.ypepth.gr/ 

 ΟΕΕΚ: Σμιμα Επαγγελματικϊν Δικαιωμάτων: Λεωφ. Εκν. Αντιςτάςεωσ 41, 
142 34 Ν. Ιωνία, τθλ.: 210-2709135, 210-2709134. Ηλεκτρονικι 
διεφκυνςθ: http://www.oeek.gr/html/spoudes_epaggelmatika_dikaiwma
ta.shtml 

 http://www.opsiktikos.gr/plhr.html όπου κα βρείτε χρθςιμότατεσ 
πλθροφορίεσ για κάκε είδοσ άδειασ ψυκτικοφ. 

  

http://gree.ach.sch.gr/
http://grtee-peiraia.att.sch.gr/
http://grtee-v.thess.sch.gr/
http://www.oeek.gr/html/spoudes_epaggelmatika_dikaiwmata.shtml
http://www.oeek.gr/html/spoudes_epaggelmatika_dikaiwmata.shtml
http://www.opsiktikos.gr/plhr.html
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Οι ευχζσ μασ είναι δεδομζνεσ και ολόψυχεσ για καλή ςυνζχεια ςε ότι κι αν κάνετε, 
αρκεί να το κάνετε δημιουργικά και με αξιοπρζπεια. Μην ξεχνάτε ότι το Πτυχίο που 
θα ζχετε, είναι ζνα ‘καλό χαρτί’ και μπορείτε να το αναβαθμίςετε ςτο μζγιςτο 
βαθμό, αρκεί να ζχετε μεράκι για το επάγγελμα, διάθεςη για επιπλζον γνώςεισ, και 
όρεξη για δουλειά. Είμαςτε ςτη διάθεςή ςασ για ότι χρειαςτείτε. 

 

Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ, 

 

       Κόντοσ Οδυςςζασ   

 


