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Επαγγελματικό Δίπλωμα Μηχανικής Αυτοκινήτου Πρόγραμμα Μαθημάτων  
  

  

  

 ο   ECTS  Εξάμηνο  Περιόδοι ανά  

                                                                                          ΕΤΟΣ 1 

βδομάδα  

                                                           Μαθήματα Κοινού 

Κορμού 

 

    

Μαθηματικά για Τεχνικούς  5  Α  2  

Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας  5  Α  2  

Εισαγωγή στη Μηχανική Οχημάτων  5  Α  2  

Βασικές Αρχές Ηλεκτροτεχνίας  5  Α  2  

Ανάγνωση Τεχνικού και Μηχανολογικού Σχεδίου  5  Α  2  

Αγγλική Ορολογία Μηχανικής Οχημάτων  5  B  2  

Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Υλικών  5  Β  2  

Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρολογικά Συστήματα Οχημάτων  5  Β  2  

Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής  10  Β  4  

Πρακτική Άσκηση σε Συνεργείο  10 Β  2  

ΕΤΟΣ 2ο         

                                                           Μαθήματα Κοινού 

Κορμού 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι  

  
  

10  Α  4  

Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος  10  Α  4  

Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού  5  Α  2  

Συστήματα Διεύθυνσης, Ανάρτησης και Πέδησης  10  Β  4  

Διάγνωση, Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων  10  Β  4  

Πρακτική Άσκηση σε Συνεργείο  10  Β  2  
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                                                                      Μαθήματα Επιλογής  

Μηχανές Θαλάσσης  

   

5  Β  2  

Εναλλακτική Κίνηση και Καύση  5  Β  2  

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ  5  Β  2  

  

  

  

  

  

  

Περιεχόμενο Μαθημάτων  

 

Μαθηματικά για Τεχνικούς  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια κατανόηση των εννοιών και των βασικών αρχών των 

μαθηματικών για την επίλυση προβλημάτων μηχανικής. Οι μαθηματικές δεξιότητες που 

αναπτύσσονται σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε άλλους τομείς μελέτης 

σχετικούς με το πρόγραμμα.  

  

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον σπουδαστή  να κατανοήσει τις βασικές αρχές της 

Νομοθεσίας Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος. Εξοικίωση με τις έννοιες, τις διαδικασίες και τις 

πρακτικές που αφορούν τον κλάδο της Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας.  

  

Εισαγωγή στη Μηχανική Οχημάτων  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τον σπουδαστή στην τεχνολογία των αυτοκινήτων και τις 

βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και την κατασκευή των οχημάτων.  

  

Βασιικές Αρχές Ηλεκτροτεχνίας  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια κατανόηση των εννοιών και των βασικών αρχών του 

Ηλεκτρισμού και έχει σαν αντικείμενο την μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων συνεχούς και 

εναλλασσόμενου ρεύματος με σκοπό τον υπολογισμό χαρακτηριστικών ηλεκτρικών μεγεθών ενός 

κυκλώματος, όπως η ηλεκτρική τάση ή διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων κυκλώματος, η 

ένταση ηλεκτρικού ρεύματος και η καταναλισκόμενη ισχύς στους κλάδους κυκλώματος κλπ.  

  

Ανάγνωση Τεχνικού και Μηχανολογικού Σχεδίου  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στον σπουδαστή τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα 

τεχνικά σύμβολα σχεδίασης και μηχανολογίας καθώς και τη δυνατότητα ερμηνίας  τεχνικών και 

μηχανολογικών σχεδίων και διαγραμμάτων. Επιπλέον, ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να εξασκήσει 

τις ικανότητές του στο λογισμικό CAD.  

  

Αγγλική Ορολογία Μηχανικής Οχημάτων  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει σπουδαστή να βελτιώσει τις ικανότητές του στην αγγλική 

γλώσσα, ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία, και να αναπτύξει αποτελεσματικές δεξιότητες 
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ιδιαίτερα σε τεχνικές γραφής και προφορικές παρουσιάσεις σχετικά με την τεχνολογία/μηχανική 

οχημάτων.  

  

  

  

  

  

  

  

Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Υλικών  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τον σπουδαστή στις βασικές μηχανικές αρχές και 

ιδιότητες που περιγράφουν τα στεραιά υλικά καθώς και να αναπτύξει τεχνικές επίλυσης 

προβλημάτων αναλύοντας το σχεδιασμό και λειτουργία διάφορων μηχανικών συστημάτων.  

  

Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρολογικά Συστήματα Οχημάτων  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισάγει τον σπουδαστή στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά 

συστήματα ελέγχου των οχημάτων.  

  

Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον σπουδαστή μια ολοκληρωμένη κάλυψη του τομέα 

της θερμοδυναμικής και τις αρχές που την διέπουν καθώς και στην κατανόηση των φυσικών και 

χημικών διεργασιών που εμπλέκονται.  

  

Πρακτική Άσκηση σε Συνεργείο  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να δώσει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει εργασιακή 

εμπειρία σε συνεργείο αυτοκινήτων.  

  

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον σπουδαστή μια ολοκληρωμένη κάλυψη στην 

λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης και στα εξαρτήματα τους.  

  

Συστήματα Παραγωγής και Μετάδοσης Ισχύος  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον σπουδαστή μια ολοκληρωμένη κάλυψη στα 

εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης συμπεριλαμβανομένης και της θεωρίας καθώς επίσης δεξιότητες 

εκτέλεσης διάγνωσης και παροχής τεχνικών υπηρεσιών.  

  

Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον σπουδαστή μία ολοκληρωμένη κάλυψη των ψυκτικών 

συστημάτων, εξαρτημάτων κλιματισμού καθώς και του εξοπλισμού και διαδικασιών σέρβις ψυκτικών 

συστημάτων.  

  

Συστήματα Διεύθυνσης, Ανάρτησης και Πέδησης  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τον σπουδαστή στην Θεωρητική και πρακτική κατανόηση 

των συστημάτων διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, και την επιρροή τους στην δυναμική απόδοση 

του οχήματος.  
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Διάγνωση, Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τον σπουδαστή σε διάφορα προβλήματα/συμπτώματα 

που σχετίζονται με τον κινητήρα ενός οχήματος τα οποία θα αντιμετωπίσει  σε ένα συνεργείο 

αυτοκινήτων με τη χρήση του διαγνωστικού εξοπλισμού κινητήρα.  

  

Πρακτική Άσκηση σε Συνεργείο  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να δώσει την δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει εργασιακή 

εμπειρία σε συνεργείο αυτοκινήτων.  

  

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον σπουδαστή μια ολοκληρωμένη κάλυψη των ιδανικών 

κύκλων ενός κινητήρα, την ανάφλεξη με σπινθήρα και των κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση, καθώς 

και να κατανοούν τις αρχές της καύσης και μετάδοσης της θερμότητας.  

  

Μηχανές Θαλάσσης  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τον σπουδαστή στις βασικές λειτουργίες και μεθόδους 

συντήρησης και σέρβις εξωλέμβιων μηχανών.  

  

Εναλλακτική Κίνηση και Καύση  

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τον σπουδαστή στις εναλλακτικές μορφές κίνησης 

οχημάτων, όπως είναι η κίνηση με ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.  

  


