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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις κυριότερες 

βλάβες που ενδέχεται να εμφανιστούν στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές.Ως 

γνωστό, τις ηλεκτρικές συσκευές τις χρησιμοποιούμε όλοι καθημερινά αφού 

διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.Είναι πολύ φυσικό λοιπόν κάποια στιγμή 

λόγω των χρόνων που έχουν περάσει από την αγορά της συσκευής σε συνδυασμό 

με την πολυχρησία αλλά και την κακομεταχείριση να προκύψουν κάποιες βλάβες 

σε αυτή. 

Πιο αναλυτικά στο 10 κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας του 

οικιακού ψυγείου.Αναλύονται οι πιο σύνηθες βλάβες που μπορεί να προκύψουν 

καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους. 

Στο 20 κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στο πλυντήριο 

ρούχων.Συγκεκριμένα, αναλύονται εκτός από τις βλάβες και τα ηλεκτρικά 

κυκλώματα στα οποία στηρίζεται η λειτουργία του. 

Το 30 κεφάλαιο αναφέρεται στο πλυντήριο πιάτων, όπου αναλύονται οι 

πιθανές βλάβες και οι τρόποι αντιμετώπισης των ηλεκτρικών μερών του. 

Στο 40 κεφάλαιο αναφέρεται η αρχή λειτουργία της ηλεκτρικής κουζίνας 

καθώς και τα μέρη από τα οποία αποτελείται.Επίσης, παρουσιάζονται μερικές 

βλάβες και τρόποι αντιμετώπισής τους.  

Στο 50  και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο φούρνος μικροκυμάτων, τα 

συμπτώματα και οι πιθανές βλάβες των μερών του καθώς και ο τρόπος 

αντιμετώπισης αυτών. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η περάτωση της πτυχιακής μας εργασίας σηματοδοτεί και το τέλος των 

σπουδών μας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 

καθηγητές μας που μας μετέδωσαν τις τεχνικές τους γνώσεις αλλά κυρίως το 

τρόπο με το οποίο πρέπει να σκέφτεται ένας μηχανικός.Θερμές ευχαριστίες στον 

επιβλέποντα καθηγητή μας  κ.Μανουσάκη Νικόλαο με τον οποίο είχαμε μια 

άψογη συνεργασία και την βοήθεια που μας παρείχε για να τελειώσουμε την 

παρoύσα εργασία.Τέλος, πάνω απ΄όλους θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 

οικογένεια μας για όσα μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια οικονομικά αλλά 

και ψυχολογικά. 
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