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Στόχος 
Μαθήματος 

Βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει στους 

σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εργάζονται 

μέσα στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας, να επιδεικνύουν 

επαγγελματική και δεοντολογική συμπεριφορά προς συναδέλφους, 

συνεργάτες και πελάτες σύμφωνα με τις επαγγελματικές αξίες και τους 

ηθικούς κανόνες. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Στο τέλος των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να: 

 

 Εργάζονται μέσα στο πλαίσιο του νόμου περί των Τεχνιτών 

Οχημάτων του 2006 (Ν. 60(I)/2006). 

 Εφαρμόζουν αρχές επαγγελματικής και επιχειρηματικής ηθικής όπως 

το αίσθημα ευθύνης, η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια, η συνέπεια και ο 

σεβασμός. 

 Πραγματοποιούν συναλλαγές σύμφωνα με τις επαγγελματικές και 

εταιρικές αξίες και με γνώμονα τους κανόνες του θεμιτού 

ανταγωνισμού. 

 Διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Χειρίζονται με ευελιξία και λεπτότητα τις ενδεχόμενες απρόβλεπτες 

καταστάσεις με πελάτες, συνεργάτες και προϊστάμενους, πάντα στο 

πλαίσιο της νομοθεσίας και της δεοντολογίας του επαγγέλματος. 

Προαπαιτούμενα Δεν ισχύει Συναπαιτούμενα Δεν ισχύει 



 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 Νομοθεσία που αφορά την έκδοση άδειας τεχνίτη οχημάτων για όλες 

τις ειδικότητες. 

 Νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του αδειούχου τεχνίτη 

οχημάτων 

 Τεχνικά πρότυπα, κώδικες πρακτικής ή τεχνικές διαδικασίες, με τα 

οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τεχνίτες οχημάτων σε σχέση 

με την ανάληψη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών 

σχετικών με την άδεια τεχνίτη οχημάτων που κατέχουν 

 Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο οχήματος που τηρεί ο 

αδειούχος τεχνίτης οχημάτων για οχήματα, των οποίων διεκπεραίωσε 

τη συντήρηση/επιδιόρθωση 

 Αρχές επαγγελματικής και επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας 

στον επαγγελματικό χώρο της μηχανικής οχημάτων: 

 Σύγκρουση Συμφερόντων  

 Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών  

 Ανταγωνισμός και Δίκαιη Συμπεριφορά κατά τις Συναλλαγές  

 Δωροδοκία και Διαφθορά  

 Ακεραιότητα / Εντιμότητα  

 Διακρίσεις και Παρενόχληση  

 Αναγνώριση και αποφυγή συγκρούσεων 

 Υγεία και Ασφάλεια  

 Αλκοόλ και Ναρκωτικά  

 Περιβαλλοντικά  

 Ατομικά Αρχεία Εργαζομένων  

 Θέματα προσωπικών δεδομένων 

 Δία Βίου Μάθηση  

 Τήρηση Αρχείων, Οικονομικός Έλεγχος  

 Εμπιστευτικότητα  

 Προώθηση του σεβασμού, της ασφάλειας και της προστασίας στο 

χώρο εργασίας  

 Αναφορά οποιασδήποτε παράνομης ή Ανήθικης Συμπεριφοράς  

 Πρόσθετες Υποχρεώσεις Διευθυντών 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Για το θεωρητικό μέρος η διδασκαλία θα γίνεται με διαλέξεις με τη χρήση 

πολυμέσων. Για καλύτερη εμπέδωση της ύλης θα γίνεται συνεχής 

παράθεση σεναρίων στα οποία οι σπουδαστές θα καλούνται να 

αναλάβουν ρόλους και να ενεργήσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά 

και την επαγγελματική και επιχειρηματική ηθική. 

Βιβλιογραφία 

Βασική: 

Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2006 (Ν. 60(I)/2006). 

Κυπριακή Δημοκρατία 
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Αξιολόγηση 

Συμμετοχή στο Μάθημα 10% 

Συνεχής Αξιολόγηση (Εκπόνηση 

εργασιών στο σπίτι) 
10% 

Αξιολόγηση εργαστηριακών 

μετρήσεων, εκτέλεση 

εργαστηριακής εργασίας 

20% 

Ενδιάμεση Εξέταση 30% 

Τελική Εξέταση  30% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

  


