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Διπλωματούχους Μηχανικούς
Πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι. όλων των

ειδικοτήτων Στελέχη τεχνικών - κατασκευαστικών
γραφείων Στελέχη εταιριών εισαγωγής & εμπορίας

ηλεκτρολογικού υλικού Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες
Τεχνικούς Ασφαλείας

όλων των
ειδικοτήτων

Εκπαιδευτικούς Φοιτητές

με

παρακολούθησης

από την

Επίσημο

Πιστοποιητικό

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Μεθοδολογίες Επιθεώρησης & Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
Έκθεση Παράδοσης & Πρωτόκολλα Ελέγχου

♦ ♦
♦ ♦

♦ ♦
♦

♦

Διαδικασίες ελέγχου εγκαταστάσεων Μέτραασφαλείας σύμφωναμεΕΛΟΤHD384
Συστηματοποίηση Οπτικής επιθεώρησης Εναλλακτικές μέθοδοι διεξαγωγής
απαιτούμενων μετρήσεων Αποδεκτά όρια τιμών Ψηφιακά όργανα
ελέγχου εγκαταστάσεων Μετρήσεις σε πραγματική εγκατάσταση Προσομοίωση
και αποκατάστασησφαλμάτων Υποδειγματική συμπλήρωσηόλων των εντύπων

μετρούμενων
♦

♦

Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες, Κόστος συμμετοχής:140€
διανέμεται έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και το βιβλίο Γ.Τσακιράκι-Ν.Κιμουλάκη: «Επιθεώρηση&Έλεγχος
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», εκδόσεις Παπασωτηρίου 2012

Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Διασυνδεδεμένων στο Δίκτυο

♦ ♦
♦ ♦ ♦

♦
♦ ♦

♦ ♦ ♦
♦ ♦

αρχές λειτουργίας των διαφόρων τύπων Φ/Β κελιών διατάξεις αντιστροφέων και
τρόπος λειτουργίας σχεδιασμόςΦ/Β διατάξεων κριτήρια επιλογήςΦ/Βπλαισίων
επίδραση τωνσκιάσεων μέσωπειραματικής διάταξης εκτίμησης της αποδιδόμενης
ισχύος διασύνδεση του συστήματος με το δίκτυο αντικεραυνική προστασία
απαραίτητες γειώσεις του εξοπλισμού μιας Φ/Β διάταξης υφιστάμενη νομοθεσία

οικονομοτεχνική μελέτη ενόςΦ/Βσυστήματος διεκπεραίωση της αδειοδότησης

Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες, Κόστος συμμετοχής:180€
διανέμεται έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό

Επικαιροποίηση Γνώσεων για την Εναρμόνιση των Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων με τα Πρότυπα και την Ισχύουσα Νομοθεσία

♦ ♦
♦ HD384- ♦

♦
♦ ♦

♦
♦ ♦ ♦

Ισχύουσα Νομοθεσία για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Εναρμόνιση με τα
ισχύοντα Πρότυπα ΕΛΟΤ «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
Διαστασιολόγηση γραμμών τροφοδοσίας Επιλογή μέτρων Προστασίας και
Ελέγχου Αρχές σχεδίασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Υποσταθμοί
καταναλωτών Χ.Τ. Αντικεραυνική προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Γειώσεις Έλεγχος& τεκμηρίωση τωναποτελεσμάτων ελέγχου και επανελέγχου

Διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες, Κόστος συμμετοχής:140€
διανέμεται έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και το βιβλίο Ν.Κιμουλάκη: «Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις -
το πρότυπο ΕΛΟΤ » , εκδόσεις Παπασωτηρίου 2012HD384





Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Fax 

Προς: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Αποστείλατε στον αριθμό fax: 210 2896822 

Παρακαλώ να με εγγράψετε στην λίστα ενδιαφερόμενων για την παρακολούθηση 
του Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο (γράψτε τον τίτλο παρακάτω): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...... 

 
Ημερομηνία αίτησης: 

 
Επώνυμο:   

Όνομα:   

Ιδιότητα:   

Ειδικότητα:   

Τηλέφωνο:   

Κιν. Τηλέφωνο:   

email:   

Ταχ. Διεύθυνση:   

Επαγγελματικό Αντικείμενο: 
  

Χρονική Περίοδος που 
επιθυμώ για την 
Επιμόρφωση 

 

Πως ενημερωθήκατε για το 
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα; 

 

Το έντυπο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα www.ehe-aspete.gr 

για αποστολή στο email: itsakirakis@aspete.gr       
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