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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

«ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ 

ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ 2020-2021 ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ» 

 

O Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Απφθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε 

Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ 2020-2021 ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο», κε 

θσδηθφ ΟΠ 5063729 ηεο ΔΤΓ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (αξ. πξση. Πξφζθιεζεο 1504/18.03.2019, θσδ. 

ΔΓΒΜ96, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), κε ρξνληθή δηάξθεηα πξάμεο απφ 01/10/2020 έσο 

30/09/2021 θαη Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηελ Καζεγήηξηα θα Λπθεξίδνπ Αηθαηεξίλε, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο ππ' αξηζκ. 20/07.07.2020 απφθαζεο ηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πξνζθαιεί Νένπο 

Δπηζηήκνλεο θαηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ παξνρή δηδαθηηθνχ έξγνπ ζην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021, ζε κία απφ ηηο ζέζεηο ησλ 

πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, φπσο απηέο 

mailto:elke@uniwa.gr
ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

2 

 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Μαζεκάησλ θαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 

 Οη ελδηαθεξφκελνη/εο Νένη/εο Δπηζηήκνλεο, θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο 

Δηδίθεπζεο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο γηα ηηο ζέζεηο πνπ 

πξνθεξχζζνληαη αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ηα καζήκαηα ηεο εθάζηνηε 

ζέζεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021.  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε σθεινχκελνο νθείιεη λα δηδάμεη φια ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ 

νξηζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε Θέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ (ζηήιε 2 ηνπ πίλαθα καζεκάησλ αλά 

επηζηεκνληθφ πεδίν). 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα. 

 

Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 
Μνλάδεο 

Βαζκνιόγεζεο 

1.   ρεδηάγξακκα Γηδαζθαιίαο όισλ ησλ καζεκάησλ ηεο Θέζεο 

(αλά επηζηεκνληθό πεδίν), ην νπνίν αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα: 

(ην   νπνίν αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα:) 

 

i. πλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηεο 

Θέζεο (αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν) 
0-30 

ii. Αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ κεζνδνινγηψλ / ζεσξηψλ & βηβιηνγξαθίαο 0-10 

iii. Γνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή χιεο 0-10 

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1 0-50 

  

2.   Βηνγξαθηθό  ζεκείσκα ππνςεθίνπ-ππνςήθηαο, ην νπνίν 

αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα: 

 

i. Γεκνζηεχζεηο / Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα (βι. εκείσζε 1) 

αε 

0-20 

ii. Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα / εκπεηξία (1 κνλάδα αλά έηνο κέρξη ηα 10) 

) 

0-10 

iii. πλάθεηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ 0-20 

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 2 0-50 

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1&2 0-100 
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εκείσζε 1:  

Α) κέρξη 5 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 5 κνλάδεο 

γηα >5 θαη ≤10 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 15 κνλάδεο 

γηα >10 ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 20 κνλάδεο 

Β) γηα ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο: 

Q1 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 1. 

Q2 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,8 

Q3 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,6 

Q4 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,4 

 

Λνηπέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, εθηφο ηεο ιίζηαο Scimago, 

πνιιαπιαζηαζηήο  0,2 

 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ηεο παξαπάλσ πξφζθιεζεο ζα γίλεη απφ ηηο πλειεχζεηο ησλ 

Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νξίδεηαη κε πξφηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο. Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, ζα θαηαξηίζνπλ πίλαθα ζπγθξηηηθήο αμηνινγηθήο 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ (αλά Σκήκα) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα εγθξηζνχλ - 

επηθπξσζνχλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε, ζα θαηαξηηζηεί πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ζηνλ νπνίν 

δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ απνθιεηζζέληεο. Οη πίλαθεο κε ηηο κνλάδεο βαζκνιφγεζεο 

ησλ ππνςεθίσλ ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη κε αλαθνξά ζηνπο αξηζκνχο πξσηνθφιισλ 

ησλ αηηήζεψλ ηνπο, ζα αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ΓΙΑΤΓΔΙΑ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Όινη/εο νη ππνςήθηνη/εο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη ζε απηά ησλ 

ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο άξζξνπ 5 ηνπ 

Ν.2690/1999, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ Ν. 2472/1997. Δηδηθφηεξα, φηαλ ζηα αηηνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη θαη 

εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, απηά ρνξεγνχληαη κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Ο/Η ππνςήθηνο/α, 

πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα (απφθαζε απνδνρήο-έγθξηζεο 
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απνηειεζκάησλ), δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ εληφο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».  

Ο νξηζηηθφο πίλαθαο αμηνιφγεζεο (κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ) ζα αλαξηεζεί 

επίζεο ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΙΑΤΓΔΙΑ», θαζψο θαη ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο .  

Ο/Η ππνςήθηνο/α κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζα είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα επηιεγεί. ε 

πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ/εο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ επφκελσλ ππνςεθίσλ σο 

ηελ εμάληιεζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο. 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Γηθαίσκα Τπνβνιήο Τπνςεθηφηεηαο έρεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν απφ ηελ εκεδαπή ή 

ηελ αιινδαπή ην νπνίν: 

 Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλαθέο κε 

ηε ζέζε/επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ αθνξά ε αίηεζή ηνπ. 

 Έρεη ιάβεη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ηίηιν (εκεξνκελία επηηπρνχο ππνζηήξημεο) κεηά ηελ 

01.01.2010. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε κέινπο ΓΔΠ/ΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ ησλ ΑΔΙ ή ζπκβαζηνχρνπ 

δηδάζθνληα ηνπ Π.Γ. 407/80 ή ζπκβαζηνχρνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε Σ.Δ.Ι. ή 

ζπκβαζηνχρνπ Δξγαζηεξηαθνχ πλεξγάηε Σ.Δ.Ι. ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Ίδξπκα. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε ζπκβαζηνχρνπ παλεπηζηεκηαθνχ ππνηξφθνπ ηνπ έθηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ 

νηθείνπ Σκήκαηνο πέξαλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Γξάζεο. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε Δξεπλεηή / Δηδηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Δπηζηήκνλα ζε εξεπλεηηθά θέληξα 

ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο. 

2. Οη ππνςήθηνη/εο πνπ ζα επηιερζνχλ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Ίδξπκα σο Παλεπηζηεκηαθνί 

Τπφηξνθνη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ έθηνπ 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Σν 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ δηδάθηνξα αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζηελ απηνδχλακε δηδαζθαιία ησλ αλαηηζέκελσλ καζεκάησλ. Με ηνλ φξν 

ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

5 

 

«απηνδχλακε δηδαζθαιία» λνείηαη φρη κφλν ε θπζηθή πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο 

(παξαδφζεηο/δηαιέμεηο), αιιά θαη νη ελδνγελψο ζπλδεφκελεο κε απηήλ ελέξγεηεο φπσο ε 

παξαθνινχζεζε/ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ 

εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, ε ελδερφκελε αλάγθε παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θιπ. 

3. Η δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη ε ηειηθή βαζκνιφγεζε σλ θνηηεηψλ θαηά ηελ Δμεηαζηηθή 

Πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ σθεινχκελνπ 

αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ή ηεο κνξθήο ηεο ζχκβαζεο.  

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θάζε σθεινχκελνο κπνξεί λα δηδάμεη καζήκαηα 

ζε έλα (1) Ίδξπκα θαη απνθιεηζηηθά ζε κφλν έλα (1) Σκήκα.  

5. Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ησλ νπνίσλ ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο έρεη ρνξεγεζεί 

απφ Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη ην αληίγξαθν ηνπ Γηπιψκαηνο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.  

6. Γηα ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, απαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο 

θαη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην 

νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο.  

7. Οη άλδξεο ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δξάζεο. 

8. Παξαδνηέν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε απηνδχλακεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηεο Θέζεο (αλά επηζηεκνληθφ πεδίν), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο θαη νπνηνπδήπνηε επαλαιεπηηθνχ 

εμακήλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.  

9. Η ζπλνιηθή ακνηβή αλά σθεινχκελν, ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ηξηψλ (3) καζεκάησλ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δψδεθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα επξψ (12.510,00€) αλά 

αθαδεκατθφ έηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγαδφκελνπ, 

εξγνδφηε ή ηπρφλ αλαινγνχληνο ΦΠΑ). ε πεξίπησζε αλάζεζεο ιηγφηεξσλ ησλ ηξηψλ (3) 

καζεκάησλ, ε ακνηβή αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη άξα ιακβάλεη ηα 2/3 ηεο ακνηβήο 

ζε πεξίπησζε αλάζεζεο δχν (2) καζεκάησλ θαη ην 1/3 ηεο ακνηβήο ζε πεξίπησζε 

αλάζεζεο ελφο (1) καζήκαηνο. Καη’ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο καζεκάησλ πνπ 

ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

6 

 

απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζπλνδεχνληαη απφ ππνρξεσηηθή 

παξαθνινχζεζε εξγαζηεξίσλ ηφηε ν σθεινχκελνο: 

 ιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο ακνηβήο εθφζνλ ηνπ αλαηεζνχλ δχν (2) καζήκαηα εθ ησλ 

νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα (1) ζπλνδεχεηαη απφ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 

εξγαζηεξίσλ. 

 ιακβάλεη ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, εθφζνλ ηνπ αλαηεζεί έλα (1) κάζεκα πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε εξγαζηεξίσλ.  

10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ σθεινχκελνπ, πνπ ζα επηιεγεί, 

βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ Ννκφ απφ εθείλν πνπ εδξεχνπλ ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δαπάλεο θίλεζεο/δηαλπθηέξεπζεο ηνπ 

σθεινχκελνπ, ε σο άλσ ακνηβή πξνζαπμάλεηαη θαηά ηεηξαθφζηα επξψ (400,00€) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηδάζθεη κάζεκα/ηα ζε έλα κφλν εμάκελν ή θαηά νρηαθφζηα επξψ 

(800,00€) ζηελ πεξίπησζε πνπ δηδάζθεη καζήκαηα θαη ζηα δχν εμάκελα ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο.  

11. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπλάδνπλ κε ηελ έλαξμε ησλ 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαη ηε ιήμε ησλ πεξηφδσλ εμεηάζεσλ ησλ εμακήλσλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2020-2021 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο, ην νπνίν ζα εγθξηζεί κε απφθαζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ 

θαη ηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-

2021.  

12. Η ππνβνιή αίηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ζπκπιήξσζεο απνγξαθηθψλ δειηίσλ 

(εηζφδνπ/εμφδνπ) θαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο φπσο θαη ηελ θαηά Νφκνλ αλαγθαία ρξήζε 

ηνπο γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζην ζχζηεκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ. 

13. Σν νλνκαηεπψλπκν, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ σθεινπκέλσλ ζα 

απνζηαινχλ ζην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (επίζεκνο θνξέαο ηνπ ειιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο. 

14. Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεχεη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ γελλά δηθαηψκαηα 
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πξνζδνθίαο. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηε 

ζχλαςε ή κε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απνθιεηφκελεο νπνηαζδήπνηε αμηψζεσο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη 

λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο, απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

aitisiespa.uniwa.gr/, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 

1. Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο, ε νπνία ππνρξεσηηθά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ  aitisiespa.uniwa.gr/ 

2. Πξφηαζε ρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηεο 

Θέζεο (αλά Δπηζηεκνληθφ πεδίν) (ελδεηθηηθή Πξφηαζε ρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο 

Μαζήκαηνο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα), 

3. Βηνγξαθηθφ εκείσκα ζηα ειιεληθά ζπλνδεπφκελν απφ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ ηα 

νπνία ηεθκεξηψλνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζε απηφ,  

4. Φσηναληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ πνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., 

5. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν/ε ππνςήθηνο/α α) 

έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαη 

ηνπο απνδέρεηαη φινπο αλεπηθχιαθηα, β) ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

είλαη αιεζή, γ) δελ θαηέρεη ζέζε κέινπο ΓΔΠ/ΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΙΠ, ΔΣΔΠ ησλ ΑΔΙ ή 

ζπκβαζηνχρνπ δηδάζθνληα ηνπ Π.Γ. 407/80, ή ζπκβαζηνχρνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε 

ΣΔΙ, ή ζπκβαζηνχρνπ Δξγαζηεξηαθνχ πλεξγάηε ΣΔΙ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δ) 

δελ θαηέρεη ζέζε ζπκβαζηνχρνπ  παλεπηζηεκηαθνχ  ππνηξφθνπ  ηνπ  έθηνπ  εδαθίνπ  

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ 

νηθείνπ Σκήκαηνο, πέξαλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Γξάζεο, ε) δελ θαηέρεη ζέζε Δξεπλεηή / Δηδηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Δπηζηήκνλα ζε 

εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο, ζη) δελ θαηέρεη ζέζε δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, δ) έρεη ιάβεη ηνλ δηδαθηνξηθφ ηνπ ηίηιν 

(εκεξνκελία επηηπρνχο ππνζηήξημεο) κεηά ηελ 01.01.2010 θαη ε) ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2472/97 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα»,  παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ εηδηθψο θαη ειεπζέξσο γηα ηελ 

εθ κέξνπο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ,  ζπιινγή, ηήξεζε ζε (ειεθηξνληθφ ή κε)  αξρείν θαη ηελ 

https://aitisiespa.uniwa.gr/
https://aitisiespa.uniwa.gr/
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επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιεη πξφηαζε – αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξεζεί απφ ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν ε λνκηθή ππνρξέσζε απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα δηαθάλεηα (ππφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα). 

 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη:  

Δάλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπά δηνηθεηηθά έγγξαθα, ππνβάιινληαη ζε επθξηλή 

θσηναληίγξαθα  ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ, ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

Δάλ πξφθεηηαη πεξί ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ππνβάιινληαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα απηψλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ή επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηφηππσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία θέξνπλ ζεψξεζε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

Δάλ πξφθεηηαη πεξί αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππνβάιινληαη κε επίζεκε κεηάθξαζε 

απηψλ. Σα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα απηψλ πνπ 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο αξρίδεη ζηηο 27 

Ινπιίνπ εκέξα Γεπηέξα θαη ιήγεη ζηηο 27 Απγνύζηνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 23:59. 

Σν εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο 

ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν aitisiespa.uniwa.gr/. 

 

Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ 

θαη κφλν ειεθηξνληθά. 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία Θέζεηο, απαηηείηαη λα 

ππνβάιιεηε αληίζηνηρν αξηζκφ (ειεθηξνληθψλ) αηηήζεσλ, ζπλππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε αίηεζε.   

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

ηειέθσλν: 2105387277 θαη ζην e-mail: elke@uniwa.gr 

https://aitisiespa.uniwa.gr/
mailto:elke@uniwa.gr
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Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο http://www.uniwa.gr/, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

https://elke.uniwa.gr/ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

  

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

 

 

Ισάλλεο Καιδέιιεο 

 

 

πλεκκέλα: 

1. Δλδεηθηηθή Πξφηαζε ρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο 

2. Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 

 

http://www.uniwa.gr/
https://elke.uniwa.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΑΝΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 

ΨΠΘΠΑ 
ΞΩΔΛΞΣΧ 

ΚΕΧΘΧ 
ΨΣΠΕΑΧ / ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ ΥΕΔΛΣ ΨΛΨΟΣΧ ΠΑΚΘΠΑΨΣΧ ΕΑΠΘΡΣ 

ΥΛΧΨΩΨΛΞΕΧ 
ΠΣΡΑΔΕΧ  

ΩΦΕΧ 
ΔΛΔΑΧΞΑΟΛΑΧ/ 

ΞΑΨΘΓΣΦΛΑ ΕΒΔΣΠΑΔΑ 
(ΚΕΩΦΛΑ - 

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

1 
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ & 
ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 8ο 5 4 (ΚΕΩΦΛΑ) ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ ΨΩΡ ΥΦΑΓΠΑΨΩΡ 8ο 5 
4 (2 ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ 2 

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

2 
ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ  & 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 9ο  5 4 (ΚΕΩΦΛΑ) 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 8ο 5 3 (ΚΕΩΦΛΑ) ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

                

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ 

3 
ΨΣΠΕΑΧ Α’: ΒΛΣΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 
ΛΑΨΦΛΞΘ ΣΦΓΑΡΣΟΣΓΛΑ 6ο 4 

3 ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ 1 
ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

4 
ΨΣΠΕΑΧ Α’: ΒΛΣΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 
ΡΑΡΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ  5ο 4 3 ΚΕΩΦΛΑ  ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

5 
ΨΣΠΕΑΧ Βϋ Β/ΒΛΣΛΑΨΦΛΞΘ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΩΨΣΠΑΨΣΩ 

ΕΟΕΓΧΣΩ 
6ο 4 

2 ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ 2 
ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

                

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

6 

ΨΣΠΕΑΧ  1 ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ/ 

ΠΘΧΑΡΣΩΦΓΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ – 
ΠΘΧΑΡΛΞΕΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ 

ΨΘΦΛΑΞΑ ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΕΧ 
ΞΑΨΕΦΓΑΧΛΕΧ - C.N.C. ΞΩΔ. 713 

(ΚΕΩΦΘΨΛΞΣ ΞΑΛ  
ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑΞΣ ΧΞΕΟΣΧ) 

7ο  4 
4 (ΚΕΩΦΘΨΛΞΣ ΞΑΛ  

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑΞΣ 
ΧΞΕΟΣΧ) 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΠΘΧΑΡΩΡ ΞΩΔ. 401 4ο 5 4 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 
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7 

ΨΣΠΕΑΧ 3 ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 
ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛΑΧ ΞΑΛ 

ΕΡΔΩΧΘΧ & ΨΣΠΕΑΧ 4 ΧΘΠΕΛΑΧ, 
ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ 

ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛΑ/  ΕΥΛΧΨΘΠΘ 
ΞΑΛ ΠΘΧΑΡΛΞΘ 

ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛΑΧ 

ΞΟΩΧΨΣΩΦΑΡΨΣΩΦΓΛΞΘ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΞΩΔ. 403 

4ο 4 4 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΒΑΦΛΞΕΧ ΔΛΕΦΓΑΧΛΕΧ 1 ΞΩΔ. 715 
(2 ΩΦΕΧ ΚΕΩΦΛΑ & 2 ΩΦΕΧ 

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 
7ο 4 4 (2Κ-2Ε) 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

(ΦΣΘΧ) 

8 

ΨΣΠΕΑΧ 5 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ/ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ / ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ  ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ-ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ 

ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  ΞΩΔ. 711 (2 
ΩΦΕΧ ΚΕΩΦΛΑ & 2 ΩΦΕΧ 

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 

7ο 4 
4 (2 ΩΦΕΧ ΚΕΩΦΛΑ 

& 2 ΩΦΕΧ 
ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΕΩΦΩΕΧ ΥΟΕΓΠΑ-ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ 
ΛΧΧΩΣΧ ΞΩΔ. 715 (ΚΕΩΦΛΑ) 

7ο 4 4  (ΚΕΩΦΛΑ) 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

9 

ΨΣΠΕΑΧ 5 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ & ΨΣΠΕΑΧ 1 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΟΕΓΧΣΩ/ ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΞΑΛ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΩΡ ΩΟΛΞΩΡ 

ΥΦΣΧΚΕΨΛΞΕΧ ΞΑΨΕΦΓΑΧΛΕΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-3D PRINTING  ΞΩΔ. 
714 (2 ΩΦΕΧ ΚΕΩΦΛΑ & 2 ΩΦΕΧ 

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 

7ο 4 
4 (2 ΩΦΕΧ ΚΕΩΦΛΑ 

& 2 ΩΦΕΧ 
ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΨΕΧΡΛΞΘ ΠΘΧΑΡΛΞΘ Λ ΞΩΔ. 204 2ο 5 4 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

10 

ΨΣΠΕΑΧ 5 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ/ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ /ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΧ-
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΛΧ 

ΨΕΧΡΕΧ 

ΡΑΡΣΘΟΕΞΦΣΡΛΞΘ ΞΑΛ 
ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΞΩΔ. 813 (2 ΩΦΕΧ 

ΚΕΩΦΛΑ & 2 ΩΦΕΧ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 
8ο 4 

4 (2 ΩΦΕΧ ΚΕΩΦΛΑ 
& 2 ΩΦΕΧ 

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΨΕΧΡΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΩΔ. 
817 (ΚΕΩΦΛΑ) 

8ο 4 4 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 
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ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

11 
ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
7o, 9o 5 5 (Κ/ΑΥ+Ε) ΒΦ, ΕΩ 

ΕΩΦΩΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ & 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ 

ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ 
8o 5 4 (Κ/ΑΥ +Ε) ΕΩ 

12 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ ΑΡΚΦΩΥΣΩ – 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 

ΠΑΚΘΧΘ 

ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ ΑΡΚΦΩΥΣΩ – 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ 

8o 5 4 (Κ/ΑΥ +Ε) ΒΦ, ΕΩ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ 
ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

7o, 9o 5 4 (Κ/ΑΥ) ΕΩ 

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ 8o 5 4 (Κ/ΑΥ+Ε) ΕΩ 

13 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΚΕΩΦΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 
ΓΦΑΦΘΠΑΨΩΡ  

ΚΕΩΦΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 7o 5 4 (Κ/ΑΥ) Ω 

ΚΕΩΦΛΑ ΓΦΑΦΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

8o  5 4 (Κ/ΑΥ+Ε) ΕΩ 

14 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΕΛΞΣΡΑΧ ΞΑΛ ΤΦΑΧΘ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΕΛΞΣΡΑΧ 7o 5 4 (Κ/ΑΥ+Ε) ΕΩ 

ΤΦΑΧΘ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 8o 5 4 (Κ/ΑΥ+Ε) ΕΩ 

15 
ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 
ΒΕΟΨΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ 

ΒΕΟΨΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ 7o, 9o 5 4 (Κ/ΑΥ) EY 

16 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 

ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 

7o, 9o 5 4 (Κ/ΑΥ+Ε) ΕΩ 
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17 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ / 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΓΡΩΧΘΧ ΞΑΛ 
ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕΓΑΟΘΧ ΞΟΛΠΑΞΑΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΓΡΩΧΘΧ 7o, 9o 5 4 (Κ/ΑΥ) EY 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 
ΠΕΓΑΟΘΧ ΞΟΛΠΑΞΑΧ 

8o  5 4 (Κ/ΑΥ) EY 

18 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ/ 

ΠΛΞΦΣΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΞΑΛ 
ΠΛΞΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ 

ΠΛΞΦΣΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 6o 5 4 (3Κ/1Ε) Ω 

ΠΛΞΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ 7o 5 4 (2Κ+1ΑΥ+1Ε) ΒΦ, ΕΩ 

19 
ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / ΧΧΕΔΛΑΧΘ, 
ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΟΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΩΡ 
ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ VLSI 

7o, 9o 5 4 (Κ/ΑΥ) ΕΩ 

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 
ΩΟΛΞΣΩ 

8o 5 4 (Κ+Ε) ΕΩ 

20 
ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΩΟΛΞΣΩ 

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΑ ΞΩΞΟΩΠΑΨΑ 
ΓΛΑ ΕΕΛΔΛΞΕΩΠΕΡΕΧ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
7o, 9o 5 4 (2Κ+1ΑΥ+1Ε) ΕΩ 

ΥΦΣΘΓΠΕΡΘ ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΞΑΛ 
ΧΩΡΚΕΧΘ ΨΘΦΛΑΞΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
8o 5 4 (3Κ+1Ε) ΕΩ 

21 
ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / ΧΨΣΧΑΧΨΛΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ  

ΧΨΣΧΑΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΘ ΓΦΑΠΠΛΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

8o 5 4 (2Κ+2ΑΥ) ΕΩ 

22 
ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 

ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 7o, 9o 5 4 (2Κ+1ΑΥ+1Ε) ΕΩ 

23 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ /ΧΧΕΔΛΑΧΘ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕ ΧΦΘΧΘ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ 

ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕ 
ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ 

7o 5 4 (2Κ+1ΑΥ+1Ε) ΒΦ, ΕΩ 
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24 
ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ /ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΩΨΘΟΘΧ ΑΛΣΥΛΧΨΛΑΧ 

7o, 9o 5 4 (3Κ+1Ε) ΕΩ 

ΕΩΦΩΗΩΡΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ 8ο 5 4 (3Κ+1ΑΥ) ΕΩ 

25 
ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ/ΖΟΕΓΧΣΧ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΑΩΨΣΠΑΨΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

8ο 5 4 (2Κ+1ΑΥ+1Ε) ΒΦ, ΕΩ 

ΨΘΦΛΑΞΣΧ ΖΟΕΓΧΣΧ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

8ο 5 4 (2Κ+1ΑΥ+1Ε) ΕΩ 

               

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

26 
ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΚΕΩΦΛΑ ΧΦΑΟΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΧΩΡΣΦΚΩΧΕΛΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΩΡ 

Λ 
3ο  5 4 Ω 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ 
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΤΦΑΧΘΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

8ο  5 4 ΩΕ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΞΠΑΚΘΧΘ 
ΠΘΧΑΡΘΧ 

9ο  5 4 ΩΕ 

27 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ 

ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΣΔΣΥΣΛΛΑ Λ (ΓΕΩΠΕΨΦΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΣΔΣΩ) 

5ο  4 4 Ω 

ΣΔΣΥΣΛΛΑ ΛΛ 8ο 5 4 ΩΕ 

ΣΔΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΑΧΨΛΞΑ 
ΣΔΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ 

9ο  5 4 ΩΕ 

28 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ 

ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΨΕΧΡΛΞΘ ΠΘΧΑΡΛΞΘ 4ο  4 4 Ω 

ΕΔΑΦΣΠΘΧΑΡΛΞΘ -
ΚΕΠΕΟΛΩΧΕΛΧ 

7ο  5 4 ΩΕ 

29 
ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΠΕΓΑΟΕΧ ΓΕΩΔΑΛΨΛΞΕΧ 
ΑΧΞΘΧΕΛΧ 

8ο  5 4 ΩΕ 

ΚΕΩΦΛΑ ΧΦΑΟΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΧΩΡΣΦΚΩΧΕΛΧ ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΩΡ 

ΛΛ 
7ο  5 4 ΩΕ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΡΑΦΣΦΑΧ ΞΑΛ 8ο  5 4 ΩΕ 
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ΧΦΣΡΣΩ 

30 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ 

ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ ΑΡΣΛΞΨΩΡ ΑΓΩΓΩΡ 
ΞΑΛ ΔΛΕΩΚΕΨΘΧΕΛΧ 
ΩΔΑΨΣΦΕΠΑΨΩΡ 

9ο  5 4 ΩΕ 

ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ ΩΥΣΓΕΛΩΡ ΩΔΑΨΩΡ 9ο  5 4 ΩΕ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΩΔΑΨΛΞΩΡ ΥΣΦΩΡ 8ο  5 4 ΩΕ 

31 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ 

ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΣΥΟΛΧΠΕΡΣ ΧΞΩΦΣΔΕΠΑ 8ο  5 4 ΩΕ 

ΣΛΞΣΔΣΠΛΞΘ- ΨΕΧΡΛΞΑ ΩΟΛΞΑ 7ο  5 4 ΩΕ 

32 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ 

ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΒΛΩΧΛΠΘ ΑΧΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ 7ο  5 4 ΩΕ 

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΕΧ ΑΧΨΛΞΕΧ 
ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ 

8ο  5 4 ΩΕ 

33 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ 

ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 
ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

8ο  5 4 Ω 

ΦΣΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΧ 

9ο  5 4 ΩΕ 

ΕΩΦΩΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

9ο  5 4 ΩΕ 

34 
ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΓΘΧ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ 1ο  5 3 ΩΕ 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΕΞΨΛΠΘΧΕΩΡ 
ΑΞΛΡΘΨΩΡ 

9ο  5 4 ΩΕ 

35 
ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΓΕΩΠΕΨΦΛΑ 2ο  5 5 Ω 

ΓΦΑΦΛΞΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 9ο  5 4 ΕΕ  

36 
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ 

ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΔΣΠΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ-ΣΦΓΑΡΩΧΘ 

ΕΦΓΣΨΑΛΛΩΡ 
7ο 5 4 Ε 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ϋΕΦΓΣΩ 9ο 5 3 Ε  

37 ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΑ 6ο 5 4 Ω 
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ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΧΩΦΣΨΑΛΑ-ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 

ΑΡΑΥΨΩΘ 
7ο 5 4 ΩΕ  

               

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ  
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

38 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ/ΞΛΡΘΠΑΨΛΞΘ ΞΑΛ 

ΔΩΡΑΠΛΞΘ ΨΩΡ ΠΘΧΑΡΩΡ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΛΛ 2ο 4.5 4Κ Ω 

ΨΑΟΑΡΨΩΧΕΛΧ-ΔΩΡΑΠΛΞΘ 
ΠΘΧΑΡΩΡ 

6ο 6.0 5Κ ΕΩ 

39 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ / ΦΣΠΥΣΨΛΞΘ - 

ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΙ ΦΣΠΥΣΨΛΞΙ 9ο 4.5 2Κ + 2Ε ΕΩ 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 
ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ 

6ο 6.55 5Κ Ω 

40 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΧ/ΑΕΦΣΔΩΡΑΠΛΞΘ ΞΑΛ 

ΑΕΦΣΧΨΦΣΒΛΟΣΛ 

ΚΕΦΠΛΞΕΧ ΧΨΦΣΒΛΟΣΠΘΧΑΡΕΧ 8ο 6.0 6Κ Ω 

ΑΕΦΣΔΩΡΑΠΛΞΘ  9ο 4.0 4Κ ΕΩ 

41 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ/ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ 

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΞΑΛ ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΕΧ 
ΠΕΚΣΔΣΛ ΔΛΑΦΣΦΛΞΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ  

ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 3ο 6.0 5Κ  Ω 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ 
ΔΛΑΦΣΦΛΞΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ 

7ο 4.0 4Κ ΕΩ 

               

ΡΑΩΥΘΓΩΡ  
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

42 
ΨΣΠΕΑΧ Β’/ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ 
7ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

43 ΨΣΠΕΑΧ Β’/ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΟΛΠΕΡΩΡ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ 

ΟΛΠΕΡΩΡ 
7ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

44 

ΨΣΠΕΑΧ Β’/ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΞΑΩΧΘΧ, 
ΞΑΩΧΛΠΑ ΞΑΛ ΟΛΥΑΡΨΛΞΑ, ΠΕ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΕ ΡΑΩΨΛΞΣΩΧ 

ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 

ΕΛΔΛΞΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΞΑΩΧΘΧ ΠΕ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΕ ΡΑΩΨΛΞΣΩΧ 

ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 
8ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΩΧΛΠΩΡ ΞΑΛ 9ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
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ΟΛΥΑΡΨΛΞΩΡ 

45 
ΨΣΠΕΑΧ Α’/ ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΠΕ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΘ ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ ΞΑΛ 
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΛΛΛ 3ο 5 4 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΕΥΕΦΑΧΠΕΡΩΡ 
ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΧΨΘ ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ ΞΑΛ 

ΧΨΘ ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 
9ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

               

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ  
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

46 

Ψομζασ Α': ΔΣΠΣΧΨΑΨΛΞΘΧ 
ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / Υλαςτικι Ανάλυςθ 

Φορζων  και Ξαταςκευζσ από 
Ψοιχοποιία 

Ξαταςκευζσ από Φζρουςα 
Ψοιχοποιία  (CE0851) 

8ο  4 3 
Ξατ’ Επιλογι 
Ωποχρεωτικό  
Ξατεφκυνςθσ 

Υλαςτικι Ανάλυςθ Φορζων 
(CE0821) 

8ο  5 4 
Ωποχρεωτικό 
Ξατεφκυνςθσ 

47 
Ψομζασ Α': ΔΣΠΣΧΨΑΨΛΞΘΧ 
ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / Ενεργειακόσ 

Χχεδιαςμόσ Ξτιρίων 

Ενεργειακόσ Χχεδιαςμόσ 
Ξτιρίων (CE0941) 

9ο  4 3 
Ξατ’ Επιλογι 
Ωποχρεωτικό  
Ξατεφκυνςθσ 

48 
Βϋ Ψομζασ Ωδραυλικισ Πθχανικισ 

και Γεωτεχνικισ Πθχανικισ / Ειδικά 
Κζματα Ωδραυλικισ 

Ειςαγωγι ςτθν Ωπολογιςτικι 
Ωδραυλικι (CE0733) 

7ο  4 3 
Επιλογισ 

Ξατεφκυνςθσ 

Υοτάμια Ωδραυλικι – 
Αντιπλθμμυρικά Ζργα (CE0813) 

8ο  5 3 
Ωποχρεωτικό 
Ξατεφκυνςθσ 

49 
Βϋ Ψομζασ Ωδραυλικισ Πθχανικισ 

και Γεωτεχνικισ Πθχανικισ / 
Υεριβαλλοντικι Ωδραυλικι 

Υεριβαλλοντικι Ωδραυλικι 
(CE0853) 

8ο  5 3 
Επιλογισ 

Ξατεφκυνςθσ 

Ωπόγεια Ωδραυλικι (CE0723) 7ο  5 3 
Ωποχρεωτικό 
Ξατεφκυνςθσ 

               

               

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

50 
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ 

/ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ 
ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΩΡ 

ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 
8ο  5 3Κ 

ΠΕΩ/  ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 
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ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 
ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 

8ο  5 3Κ 
ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

51 
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ 
/ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ-ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΑ 6ο 4 3Κ 
ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΕΡΗΩΠΛΞΘ ΔΕΦΠΑΨΣΚΕΦΑΥΕΛΑ 7ο 7 15= 3Κ+(6X2)Ε 
ΠΕ/ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

52 
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ 

ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ 
ΦΩΧΛΞΑ ΞΑΛ ΒΛΣΟΣΓΛΞΑ 

ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΑ 
8ο  5 3Κ 

ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

53 
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ 

ΩΓΛΕΛΡΘΧ-ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑΧ 
ΩΓΛΕΛΡΘ -ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 8ο  5 3Κ 

ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

54 
ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ ΠΣΦΛΑΞΘ - 

ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΠΣΦΛΑΞΘ ΒΛΣΟΣΓΛΑ 4ο 6 
12 (3 ΚΕΩΦΛΑ + 

4Χ3 ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 
ΠΑΚΘΠΑ 
ΞΣΦΠΣΩ 

ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 8ο  6 3 (ΚΕΩΦΛΑ) 
ΠΑΚΘΠΑ 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

55 
ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ ΠΣΦΛΑΞΘ 

ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 
ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ ΟΣΛΠΩΔΩΡ 

ΡΣΧΘΠΑΨΩΡ 
8ο  6 3 (ΚΕΩΦΛΑ) 

ΠΑΚΘΠΑ 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

56 ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ ΒΛΣΚΘΞΘ ΒΛΣΘΚΛΞΘ 8ο  6 3 (ΚΕΩΦΛΑ) 
ΠΑΚΘΠΑ 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

57 
ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ ΒΛΣΧΘΠΕΛΑΧ 

– ΞΟΛΡΛΞΘΧ ΧΘΠΕΛΑΧ 

ΓΕΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΕΛΧ 
ΒΛΣΟΣΓΛΞΩΡ ΔΕΛΓΠΑΨΩΡ 

4ο 6 
12 (2 ΚΕΩΦΛΑ + 

5Χ2 ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ) 
ΠΑΚΘΠΑ 
ΞΣΦΠΣΩ 

ΕΛΔΛΞΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΞΟΛΡΛΞΘΧ 
ΧΘΠΕΛΑΧ 

8ο  6 3 (ΚΕΩΦΛΑ) 
ΠΑΚΘΠΑ 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

58 
ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 

ΒΛΣΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ-ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 
ΒΛΣΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 2ο 6 2 (Κ)+2Χ5(Ε)=12 

ΠΑΚΘΠΑ 
ΞΣΦΠΣΩ 
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ΩΓΛΕΛΡΘ & ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ-
ΔΘΠΣΧΛΑ ΩΓΕΛΑ 

8ο  6 3(Κ) 
ΠΑΚΘΠΑ 
ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

59 ΣΔΣΡΨΛΞΘΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 

ΑΦΧΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΩΧΘ 

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ 
4ο 3 2 ΠΕΩ 

ΑΦΧΕΧ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ 4ο 3 2 ΠΕΩ 

60 ΣΥΨΛΞΘΧ &ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ ΣΦΑΧΘΧ 8ο  4 3Κ 
ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 8ο  4 3Κ 
ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

61 ΣΥΨΛΞΘΧ &ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ 

ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ 8ο  4 3Κ 
ΠΕΩ/ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ &ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘ 8ο  4 3Κ 
ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

62 ΣΥΨΛΞΘΧ & ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ  ΕΠΥΣΦΛΞΣ & ΕΦΓΑΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ 8ο  2 2Κ 
ΠΕY/ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

               

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 

63 ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ 1ο  5 3 
ΠΕ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΓΩΡΑΛΞΑ ΧΨΘΡ ΕΠΠΘΡΣΥΑΩΧΘ 7ο  3 2 
ΠΕ ΞΑΨ’ 

ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

64 ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΡΣΧΣΟΣΓΛΑ 1ο  5 3 
ΠΓΩ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 2ο  3 2 
ΠΓΩ ΞΑΨ’ 

ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

65 
ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑ ΞΩΘΧΘΧ 3ο 5 3 

ΠΕΩ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 
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ΕΠΦΩΣΟΣΓΛΑ 8ο  3 2 
ΠΓΩ ΞΑΨ’ 

ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

66 
ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΞΑΛ ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΦΑΦΠΑΞΣΟΣΓΛΑ ΧΨΘ 
ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ & ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ 

5ο  3 2 
ΠΕ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΑΦΧΕΧ ΦΑΦΠΑΞΣΟΣΓΛΑΧ 2ο  3 2 
ΠΓΩ ΞΑΨ’ 

ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

67 
ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΞΑΛ ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΔΩΧΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ ΥΩΕΟΛΞΣΩ 
ΕΔΑΦΣΩΧ 

6ο 3 2 
ΠΕ ΞΑΨ’ 

ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΣΓΞΣΟΣΓΛΑ 2ο  3 2 
ΠΕ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

68 ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΠΕΚΣΔΣΛ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΧΨΘΡ 

ΕΦΕΩΡΑ - ΒΛΣΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 
6ο  3 2 

ΠΕΩ ΞΑΨ’ 
ΕΥΛΟΣΓΘΡ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

69 ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΑΦΧΕΧ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑΧ 2ο  3 2 
ΠΓΩ ΞΑΨ’ 

ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

70 ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΕΡΔΣΞΦΛΡΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ  

ΑΡΑΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 
7ο  3 2 

ΠΕ ΞΑΨ’ 
ΕΥΛΟΣΓΘΡ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

71 ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΓΕΡΛΞΘ ΑΡΑΨΣΠΛΞΘ ΨΣΩ 
ΑΡΚΦΩΥΣΩ 

1ο  5 3 ΚΕΩΦΛΑ 
ΠΓΩ - 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ 8ο  3 2 ΚΕΩΦΛΑ 
ΠΓΩ - ΞΑΨ' 
ΕΥΛΟΣΓΘΡ 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

               

ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ  72 ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΩΓΕΛΑΧ  
ΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑ 1ο 5 3ΚΕΩΦΛΑ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΦΑΦΠΑΞΣΟΣΓΛΑ 6ο 3 2ΚΕΩΦΛΑ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
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73 ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΑΦΧΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΛΧ 

ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΩΓΕΛΑΧ 
8ο 5 2ΚΕΩΦΛΑ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

74 ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΩΓΕΛΑΧ  ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ 3ο 3 2ΚΕΩΦΛΑ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

               

               

ΓΦΑΦΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΣΥΨΛΞΘΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

75 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΓΦΑΦΛΞΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 

ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ-  ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

ΣΟΛΧΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 
ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑΧ   

5ο 5 4 (2Κ+2Ε) ΠΕ 

ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΕΞΨΩΥΩΧΕΩΡ: 
ΟΛΚΣΓΦΑΦΛΑ ΞΑΛ ΨΘΦΛΑΞΕΧ 

ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ  
4ο 6 4 (2Κ+2Ε) ΠΕ 

               

ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

76 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΩΡ ΞΑΨΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ 
ΧΞΘΡΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ 

ΧΞΘΡΛΞΣΧ ΧΩΦΣΧ ΛΛΛ 7ο 3 3 ΠΕΩ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 
ΧΩΦΩΡ ΛΛ 

2ο 8 6 ΠΩ 

77 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 
ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΞΑΛ ΕΩΨΕΦΞΩΡ 

ΧΩΦΩΡ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 
ΧΩΦΩΡ VII 

7ο 6 8 ΠΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ 
ΧΩΦΩΡ ΛΛ 

6ο 3 3 ΠEΩ 

               

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 
ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ 

ΖΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

78 

ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 
ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ - 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΗΩΓΦΑΦΛΞΩΡ ΖΦΓΩΡ 
ΞΑΛ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ / 

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ ΥΕΔΛΣ: Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν -Χυντιρθςθ 

Αρχαιοτιτων κ Ζργων Ψζχνθσ 

Εφαρμογζσ τθσ Φωτογραφίασ 
ςτθ Χυντιρθςθ 

1ο 3 
3 ςφνκεςθ (2Ε + 

1Κ) 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ - 
ΠΓΩ (Πάκθμα 

Γενικισ 
Ωποδομισ) 

Αςφάλεια και Ωγεία κατά τθν 
Εργαςία 

4ο 2 2 (κεωρία) 

ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΣ - 
ΠΕΥ (Πάκθμα 

ειδικότθτασ 
προαιρετικό)  

79 
ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΞΑΛ 
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ ΗΩΓΦΑΦΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ 

Εκπόνθςθ Πελζτθσ Χυντιρθςθσ 7ο  5 3 (κεωρία) 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ - 

ΠΕ (Πάκθμα 
Ειδικότθτασ) 
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ΞΑΛ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ 
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ ΥΕΔΛΣ: Ψθφιακϊν 

Εφαρμογϊν - Χυντιρθςθ 
Αρχαιοτιτων κ Ζργων Ψζχνθσ 

Επαγγελματικι Διαχείριςθ ςτθ 
Χυντιρθςθ 

8ο 2 2 

ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΣ - 
ΠΕΥ (Πάκθμα 

ειδικότθτασ 
προαιρετικό 

80 

ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 
ΨΘΦΛΑΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ 

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ ΥΕΔΛΣ: Ψθφιακϊν 
Εφαρμογϊν 

Ψεκμθρίωςθ και Ψθφιακζσ 
Εφαρμογζσ ςτθ Χυντιρθςθ 

3ο  3 
3 ςφνκεςθ (2Ε + 

1Κ) 

ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ - 
ΠΕΩ (Πάκθμα 

Ειδικότθτασ 
Ωποχρεωτικό) 

Ειδικά Κζματα Θ/Ω 6ο  2 
3 ςφνκεςθ (2Ε + 

1Κ) 

ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΣ - 
ΠΕΥ (Πάκθμα 

ειδικότθτασ 
προαιρετικό)  

               

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΧΨΘΡ ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

81 ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 
(101) 

1ο 5,5 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΡΕΩΦΣΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΞΑΛ 
ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ (504) 

5ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

82 ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ  (601) 6ο 4,5 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘΧ 
ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ (610) 

6ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘ ΞΑΛ 
ΖΡΨΑΘ (505) 

5ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

83 
ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΑ ΠΕ ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ  

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΖΦΕΩΡΑΧ ΧΨΛΧ 
ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ (603) 

6ο 4,5 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ(708) 7ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

84 
ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΑ ΠΕ ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ  

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ 
ΠΕ ΨΘΡ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ (502) 

5ο 4 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΧΩΓΓΦΑΦΘΧ 
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

6ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
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(604) 

85 
ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΧΨΘΡ 

ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ ΘΟΛΞΛΑ  

ΨΩΧΣΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΧΨΘΡ 
ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΘΟΛΞΛΑ (501) 

5ο 7 3 Κ +3 Ε ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΕΛΞΑΧΨΛΞΘ ΖΞΦΦΑΧΘ ΞΑΛ 
ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘΡ 
ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΑΓΩΓΘ (608) 

6ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ  

86 
ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ ΑΡΑΟΣΓΘ  

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ  

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΨΘΧ 
ΑΓΩΓΘΧ (102) 

1ο 5,5 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΕΧ ΖΡΡΣΛΕΧ ΞΑΛ 
ΦΩΧΛΞΕΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΑΓΩΓΘ (605) 

6ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

87 
ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΧΨΘΡ 

ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ (104) 1ο 6 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΛΞΣΡΑΧ 
(607) 

6ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

88 ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ 

ΩΓΛΕΛΡΘ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ ΘΟΛΞΛΑ (405) 

4ο 4 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΖΦΕΩΡΑΧ – 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

(704) 
7ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

89 
ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 

ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ (404) 4ο 5 3 Κ+2 Ε ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ  

ΠΣΩΧΕΛΑΞΘ ΑΓΩΓΘ (507) 5ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ  

               

ΑΦΧΕΛΣΡΣΠΛΑΧ, 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ 

90 
ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ / ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑ / 

ΛΧΨΣΦΛΑ ΒΛΒΟΛΣΩ 

ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ 6ο 4 2 

ΓΕΡΛΞΣΩ 
ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ, 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΛΧΨΣΦΛΑ ΒΛΒΟΛΣΩ ΞΑΛ 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΩΡ 

2ο 5 3 
ΓΕΡΛΞΣΩ 

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ, 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 
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ΛΧΨΣΦΛΑ ΓΦΑΦΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΩΡ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ 
5ο 4 3 

ΕΛΔΛΞΣΩ 
ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ, 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

91 ΛΧΨΣΦΛΑ 

ΡΕΣΨΕΦΘ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΛΧΨΣΦΛΑ 6Σ  5 3 
ΕΛΔΛΞΣΩ 

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ, 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΡΕΣΨΕΦΘ ΞΑΛ ΧΩΓΧΦΣΡΘ 
ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΛΧΨΣΦΛΑ 

5Σ  4 2 

ΓΕΡΛΞΣΩ 
ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ, 

ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

                

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

92 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ 

ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ 5ο  5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ 7ο  5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

6ο 5 4 (2Κ+2Ε) ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

93 ΣΧΦΘΟ/ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ 
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΞΣΧΨΣΩΧ 6ο 5 3(2Δ+1ΑΥ) ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΕΟΕΓΞΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 8ο 5 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

94 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ  
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
5ο  5 3 ΠΕ 

95 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ  

ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ 7ο  5 3 ΠΕ 

ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ 
ΑΧΚΕΡΕΛΑΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑ 

ΗΩΘΧ 
6ο 5 7 ΠΕ 

        

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 96 ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΕΧ ΕΥΛΦΦΣΕΧ ΧΨΣΡ 
ΨΣΩΦΛΧΠΣ 

6ο 5 3 Ε 

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ 

2ο 7 5 (3Κ+2Ε) Ω 
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97 ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ ΨΘΧ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ 

1ο 6 5 (3Κ+2ΑΥ) Ω 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

3ο 7 3 Ε 

98 ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ 

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ 
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ 

1ο 7 5 (3Κ+2Ε) Ω 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 
ΧΨΣΡ ΨΣΩΦΛΧΠΣ 

5ο  4 3 Ε 

99 ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΠΑΞΦΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ 2ο  5 3 Ω 

ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ  6ο  6 3 ΕΩ 

               

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

100 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

ΔΛΑΞΦΛΧΕΛΧ ΞΑΛ 
ΑΡΨΛΞΑΨΑΥΛΕΧΨΛΞΕΧ 

ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ ΧΨΘΡ Ξ.Ε. 
5ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ Ξ.Ε. 8ο 6 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

101 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 
Ξ.Ε ΧΨΣΡ ΕΦΓΑΧΛΑΞΣ ΧΩΦΣ 7ο 6 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

ΞΣΛΡΣΨΛΞΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 4ο 6 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ  

102 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

ΑΩΨΣΓΡΩΧΛΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ 
ΟΕΛΨΣΩΦΓΣΩ 

1ο 6 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ  

Ξ.Ε. ΞΑΛ ΕΑΦΨΘΧΕΛΧ 6ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

103 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 
Ξ.Ε. ΧΨΘΡ ΨΩΧΛΞΘ ΩΓΕΛΑ 5ο 6 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ  

ΔΛΞΑΧΨΛΞΘ Ξ.Ε. 6ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

104 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ Ξ.Ε. ΠΕ ΆΨΣΠΑ 3ο 6 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ  

Ξ.Ε. ΠΕ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΣΩΧ 6ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

105 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ Ξ.Ε. ΧΨΘΡ ΩΓΕΛΑ 8ο 6 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

106 ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΑΡΚΦΩΥΣΟΣΓΛΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΑΡΚΦΩΥΣΟΣΓΛΑ 5ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

107 ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘ 7ο 6 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 
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108 ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΞΟΛΡΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ 
ΨΩΧΣΥΑΚΣΟΣΓΛΑ ΕΡΘΟΛΞΩΡ 

4ο 6 3 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ  

ΖΠΦΩΟΕΧ ΨΑΩΨΣΨΘΨΕΧ ΞΑΛ 
ΧΕΣΩΑΟΛΞΣΧ 

ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΧ 
8ο 6 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

109 ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΨΩΡ 
ΔΛΑΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ 

6ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

Θ ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΘΧ 
ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑΧ 

6ο 4 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

110 ΕΡΘ ΓΟΩΧΧΑ ΑΓΓΟΛΞΑ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ ΣΦΣΟΣΓΛΑ 8ο 6 3 ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

               

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ 

111 
ΨΣΠΕΑΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ & ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ & ΡΣΠΛΞΩΡ 

ΨΦΑΥΕΗΛΞΘ 
ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 

8ο 6 4 ΚΕΩΦΛΑ ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΔΘΠΣΧΛΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 7ο 6 4 ΚΕΩΦΛΑ ΕΥΛΟΣΓΘΧ 

               

               

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

112 
ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ, ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ 

ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑΧ 
3ο 3 2 

ΠΑΚΘΠΑ 
ΓΕΡΛΞΣΩ 

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ - 
ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΣ 

113 
ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ, ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΑΦΧΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘ 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
4ο 3 2 

ΠΑΚΘΠΑ 
ΓΕΡΛΞΣΩ 

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ - 
ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΣ 

114 
ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ, ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ – 

ΣΦΣΟΣΓΛΑ 
6ο 3 2 

ΠΑΚΘΠΑ 
ΓΕΡΛΞΣΩ 

ΩΥΣΒΑΚΦΣΩ - 
ΥΦΣΑΛΦΕΨΛΞΣ 
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ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ, 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

115 
ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ  ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΣΛΡΣΩ, ΗΩΚΣΩ ΞΑΛ 
ΥΣΨΩΡ. 

ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ ΣΛΡΩΡ 3ο 5 
2 ΩΦΕΧ Κ-2 ΩΦΕΧ 

Ε 
Ω 

ΥΕΛΦΑΠΑΨΛΞΕΧ ΣΛΡΣΥΣΛΘΧΕΛΧ 7ο 12 4 ΩΦΕΧ Κ ΕΕ 

116 
ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ  ΞΑΛ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΣΛΡΣΩ, ΗΩΚΣΩ ΞΑΛ 
ΥΣΨΩΡ. 

ΓΕΡΛΞΘ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ 2ο 5 
2 ΩΦΕΧ Κ-2 ΩΦΕΧ 

Ε 
Ω 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΠΘ 
ΑΟΞΣΣΟΣΩΧΩΡ ΥΣΨΩΡ 

6ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ ΩΕ 

117 
ΨΣΠΕΑΧ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

3ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ Ω 

ΣΛΡΣΨΣΩΦΛΧΨΛΞΣ 
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 

8ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ ΩΕ 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ 
ΥΣΦΩΡ ΞΑΛ ΘΓΕΧΛΑ 

8ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ ΩΕ 

118 
ΨΣΠΕΑΧ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 

ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ 1ο 5 
2 ΩΦΕΧ Κ-2 ΩΦΕΧ 

Ε 
Ω 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΩΟΘΧΕΩΡ ΣΛΡΩΡ 
ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

6ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ ΩΕ 

119 
ΨΣΠΕΑΧ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΑ 
ΠΕΧΑ 

5ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ ΩΕ 

ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ ΣΛΡΩΡ ΞΑΛ 
ΥΣΨΩΡ 

8ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ Ω 

120 
ΨΣΠΕΑΧ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
ΕΡΘ ΓΟΩΧΧΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ 

(ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ) 
6ο 3 2 ΩΦΕΧ Κ ΩΕ 

               

               

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

121 
ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ 
ΥΣΦΩΡ & ΘΓΕΧΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ 

ΩΓΕΛΑ 
6ο 4 2 (Κ) 

ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ & ΥΣΟΛΨΛΞΘ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΥΦΩ 

8ο 4 2 (Κ) 
ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 
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122 
ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ ΩΓΕΛΑ - ΥΦΣΟΘΨΘ 

ΞΑΛ ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ ΧΨΘΡ 
ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΧΩΡΘΓΣΦΛΑ & ΟΘΨΘ 
ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

ΩΓΕΛΑΧ 
7ο  4 2 (Κ) 

ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΩΓΕΛΑ ΠΕΨΑΞΛΡΣΩΠΕΡΩΡ 
ΥΟΘΚΩΧΠΩΡ - 

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ ΩΓΕΛΑ 
8ο  4 2 (Κ) ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓΣΩ-ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘ  
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ ΨΩΡ 

ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ    
8ο  4 2 (Κ) 

ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

123 
ΧΦΣΡΛΑ ΡΣΧΘΠΑΨΑ - ΥΦΣΟΘΨΘ 

ΞΑΛ ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ ΧΨΘΡ 
ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΧΦΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΥΣΦΩΡ & 
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ-

ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ 
6ο  4 2 (Κ) 

ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΦΣΡΛΩΧ 
ΥΑΧΧΣΡΨΩΡ 

7ο  4 2 (Κ) ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘΧ 7ο  4 2 (Κ) 
ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

124 ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

8ο  5 3 (Κ) 
ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΛΑΨΦΛΞΘ ΕΡΨΣΠΣΟΣΓΛΑ 5ο 6 5 (3Κ + 2Ε) ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

125 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΨΘΧ ΩΓΕΛΑΧ – 

ΨΘΦΛΑΞΘ ΩΓΕΛΑ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΩΓΕΛΑΧ 1ο 6,5 3 (Κ) + 3(Ε) 2 ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 

ΨΘΦΛΑΞΘ ΩΓΕΛΑ & 
ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

ΧΨΘΡ ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 
5ο 4 4 (Κ) 

ΞΑΨ’ ΕΥΛΟΣΓΘΡ 
ΩΥΣΧΦΕΩΨΛΞΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΣΟΜΕΑ / 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ & 
ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΕΧ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

Ψο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν ζνα ςφγχρονο 
λειτουργικό ςφςτθμα ϊςτε να διαχειρίηεται το υλικό. Χτθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται 
υλοποιιςεισ αυτϊν των αρχϊν μζςα από δθμοφιλι λειτουργικά ςυςτιματα. Ψα 
περιεχόμενα του μακιματοσ είναι: Ειςαγωγι ςτα λειτουργικά ςυςτιματα, Διεργαςίεσ 
(Processes),  Ριματα (Threads), Πνιμθ και διαχείριςι τθσ, Χυςτιματα αρχείων και 
διαχείριςι τουσ, Ψο λειτουργικό ςφςτθμα Windows, Ψο λειτουργικό ςφςτθμα Linux και ο 
προγραμματιςμόσ ςε αυτό, Ψο λειτουργικό ςφςτθμα Android, Εξειδικευμζνα λειτουργικά 
ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου (RTOS). 

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ & 
ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΕΧ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ ΨΩΡ ΥΦΑΓΠΑΨΩΡ 

Χτα πλαίςια του μακιματοσ, αρχικά παρουςιάηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ για το τι είναι το 
Διαδίκτυο των Υραγμάτων  (ΔτΥ) και ακολοφκωσ, ςυηθτοφνται κζματα όπωσ:  
1.Ψεχνολογίεσ,  αρχιτεκτονικζσ,  πρωτόκολλα  (επικοινωνίασ,  δεδομζνων  κ.ά.) και 
εφρεςθ πλθροφορίασ με παρουςίαςθ διαδεδομζνων περιβαλλόντων και γλωςςϊν 
ανάπτυξθσ εφαρμογϊν ςε ζνα οικοςφςτθμα διαςυνδεδεμζνων οντοτιτων. 
2.Υαρουςίαςθ τεχνολογιϊν  και  πρωτοκόλλων  διαςφνδεςθσ των  «πραγμάτων» με 
ζμφαςθ ςτισ αςφρματεσ τεχνολογίεσ, και τθ δθμιουργία ενόσ Αςφρματου Δικτφου 
Αιςκθτιρων (Wireless Sensor Network, WSN) κακϊσ και τισ διαφορζσ που ζχει από το 
ΔτΥ. 
3.Διαςφνδεςθ  ςυςκευϊν  ςτθ  βάςθ  του  προτφπου  δθμοςιοποίθςθσ/εγγραφισ 
(pub/sub). 
4.Οειτουργία  κάτω  από  ςφςτθμα  κανόνων  (rule based) ςυςτθμάτων  και  ςυςκευϊν 
ςτο ΔτΥ. 

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ  & 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

Χτο πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηονται ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, βαςικοί τομείσ και 
εφαρμογζσ τθσ Βιοϊατρικισ Ψεχνολογίασ και θ γενικι τοποκζτθςθ του αντικειμζνου τθσ 
Βιοϊατρικισ Ψεχνολογίασ ςτο επιςτθμονικό πεδίο του Θλεκτρολόγου και Θλεκτρονικοφ 
Πθχανικοφ. Γίνεται παρουςίαςθ και κατθγοριοποίθςθ των βαςικϊν εξετάςεων 
(modalities) που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφγχρονθ Βιοϊατρικι Ψεχνολογία, ανάπτυξθ των 
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βαςικϊν φυςικϊν νόμων που διζπουν τθ λειτουργία των μονοδιάςτατων και 
πολυδιάςτατων modalities (EEG, ECG, απεικονιςτικζσ μζκοδοι, τομογραφία, κλπ.), 
αναλφονται ςφγχρονεσ τεχνικζσ λφςεισ ανά κατθγορία κακϊσ και τα προβλιματα και οι 
περιοριςμοί των απεικονιςτικϊν ςυςτθμάτων. Ακολουκεί παρουςίαςθ των επιπτϊςεων 
ςτον άνκρωπο, αςκενι και τεχνικό / ιατρικό προςωπικό κατά τθ χριςθ, ςυντιρθςθ, 
χειριςμό του εξοπλιςμοφ, των τεχνολογιϊν θλεκτρονικισ (e-Health) και κινθτισ (m-
Health) υγείασ, των αρχϊν επεξεργαςίασ βιοςθμάτων και ιατρικϊν εικόνων και κεμάτων 
λιψθσ ιατρικισ απόφαςθσ και υποβοικθςθσ διάγνωςθσ. 

ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ  & 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

Ψο μάκθμα προςφζρει ειςαγωγικζσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθν περιοχι των 
βάςεων δεδομζνων. Σι κφριοι ςτόχοι του μακιματοσ είναι: 
    • Ειςαγωγι ςτισ βάςεισ δεδομζνων και τισ μθ ςχεςιακζσ  βάςεισ δεδομζνων για 
«Πεγάλα Δεδομζνα».  
    • Διαφορζσ Χχεςιακϊν (RDBMS) και Πθ Χχεςιακϊν Βάςεων Δεδομζνων.  
    • Ξατθγορίεσ και παραδείγματα βάςεων δεδομζνων.  
    • Ωλοποίθςθ ομάδασ εξυπθρετθτϊν βάςεων δεδομζνων. 
    • Εργαλεία και τεχνολογίεσ ςχετικζσ με τισ βάςεισ δεδομζνων 

    

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ  

ΨΣΠΕΑΧ Α’: 
ΒΛΣΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΛΑΨΦΛΞΘ ΣΦΓΑΡΣΟΣΓΛΑ 

Λατρικζσ ςυςκευζσ και ςυςτιματα, Σρολογία, εγχϊρια και διεκνι προτυποποίθςθ, 
Βαςικι δομι ιατρικϊν ςυςτθμάτων, αρχζσ ςχεδιαςμοφ, Αιςκθτιρεσ, Βιοςιματα, 
Βιοϊατρικά θλεκτρονικά, ενιςχυτζσ, φίλτρα, διαμόρφωςθ ςιματοσ, Πικροελεγκτζσ και 
Πικροεπεξεργαςτζσ ςτα ιατρικά ςυςτιματα, Σργανολογία ςτα ςυςτιματα 
παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν λειτουργιϊν (κερμοκραςία, πίεςθ, ροι, ΘΞΓ, ΘΕΓ, ΘΠΓ), 
Σργανολογία ςτα οξφμετρα, Σργανολογία ςτθν in vitro διαγνωςτικι, Σργανολογία ςτθν 
ιατρικι απεικόνιςθ, Σργανολογία ςε ειδικζσ ιατρικζσ ςυςκευζσ, Αςφάλεια αςκενοφσ  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ  

ΨΣΠΕΑΧ Α’: 
ΒΛΣΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΡΑΡΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ  

Ατομικι και Ποριακι Ρανοτεχνολογία. Ρανοςυςτιματα, διαμοριακζσ δυνάμεισ και 
δυναμικά, Κερμοδυναμικι και Χτατιςτικι Πθχανικι μικρϊν ςυςτθμάτων. Ξβαντικά 
φαινόμενα.  Πεταπτϊςεισ  φάςθσ  ςε  νανοςυςτιματα.  Ποριακζσ  δομικζσ  μονάδεσ, 
Ψφποι νανοςωματιδίων: Ρανοςωλινεσ άνκρακα, νανοκθλίδεσ, πολυμερι 
νανοςωματί‐δια, νανοςωματίδια χρυςοφ, κβαντικζσ τελείεσ, δενδριμερι, Ρανοχλικά ‐ 
νανοδιατάξεισ. Διαδικαςίεσ παραςκευισ και ελζγχου νανοςωματιδίων. Χριςθ 
νανοςωματιδίων για ςτοχευμζνθ χοριγθςθ φαρμάκων (targeted drug delivery),  για  
μεταφορά  κερμότθτασ  και  φωτόσ  ςε  κφτταρα, Κεραπευτικζσ  εφαρμογζσ: εςτίαςθ 
υπερφκρου φωτόσ ςε νανοκελφφθ (nanoshells), ε‐νεργοποίθςθ νανοςωματιδίων με 
ακτίνεσ Χ  και  μαγνθτικό  πεδίο, Παγνθτικι  υπερκερμία  με  νανοςωματίδια, 
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Εφαρμογζσ  ςτθν  Λατρικι Απεικόνιςθ, Ρανορομποτικι και νανομθχανζσ, Εφαρμογζσ 
νανοθλεκτρονικισ ςτθν Λατρικι. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ Βϋ  
Β/ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΘ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΩΨΣΠΑΨΣΩ 
ΕΟΕΓΧΣΩ 

Βαςικζσ αρχζσ ανοιχτϊν και κλειςτϊν ςυςτθμάτων ελζγχου και πλεονεκτιματα 
ανάδραςθσ. Ποντζλα γραμμικϊν χρονικά αμετάβλθτων ςυςτθμάτων και υπολογιςμόσ 
τθσ απόκριςισ τουσ, μεταςχθματιςμόσ Laplace, ςυνάρτθςθ μεταφοράσ - διαγράμματα 
βακμίδων, μελζτθ ςυςτθμάτων πρϊτου και δευτζρου βακμοφ, ςφάλματα ςτθν μόνιμθ 
κατάςταςθ. Ευςτάκεια ςυςτθμάτων, αλγεβρικά κριτιρια ευςτάκειασ (Rooth και 
Hurwitz), γραφικά κριτιρια ευςτάκειασ (Γεωμετρικόσ Ψόποσ Φιηϊν, Nyquist, Bode). 
Υρότυπα (μακθματικά, ςτατικά, δυναμικά, γραμμικϊν ςυςτθμάτων ςυνεχοφσ χρόνου, 
διαφορικζσ εξιςϊςεισ, ςυναρτιςεισ μεταφοράσ, εξιςϊςεισ κατάςταςθσ). PID ελεγκτισ 
(ςθμαςία του όρου P, ςθμαςία του όρου I, ςθμαςία του όρου D, μοντελοποίθςθ 
ςυςτιματοσ με βάςθ τθ βθματικι απόκριςθ, ρφκμιςθ ελεγκτοφ τθν μζκοδο Ziegler-
Nichols). 

    

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ  1 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΟΕΓΧΣΩ/ 

ΠΘΧΑΡΣΩΦΓΛΞΘ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ – 

ΠΘΧΑΡΛΞΕΧ 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ  

ΨΘΦΛΑΞΑ ΕΟΕΓΧΣΠΕΡΕΧ 
ΞΑΨΕΦΓΑΧΛΕΧ - C.N.C.  

ΞΩΔ. 713 

Ψθφιακά ελεγχόμενθ (computer-numericallycontrolled) κίνθςθ: ςκοπόσ και χριςθ, 
βαςικά 
χαρακτθριςτικά, ιςτορικι εξζλιξθ. Δομι (αρχιτεκτονικι) πρακτικϊν ςυςτθμάτων CNC. 
Φυςικά μεγζκθ και φαινόμενα ςτισ ςυνικεισ κατεργαςίεσ. Τργανα και διαςτρϊματα 
Tεχνολογίασ CNC: γενικι δομι και ςφνκεςθ. Υροβλιματα και προγραμματιςμόσ 
εφαρμογϊν CNC. Υρογραμματιςμόσ κινιςεων μθχανϊν κατεργαςίασ CNC. 
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ κατεργαςίασ δοκιμίων ςε εργαλειομθχανι CNC (φρζηα). 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ  1 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΟΕΓΧΣΩ/ 

ΠΘΧΑΡΣΩΦΓΛΞΘ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ – 

ΠΘΧΑΡΛΞΕΧ 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΩΝ 
ΚΩΓ. 401 

Διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, ιδιότθτεσ μθχανολογικϊν υλικϊν. Αναλφςεισ φορτίςεων 
(τάςεων-παραμορφϊςεων). Χχεδιαςμόσ με βάςθ ςτατικι και  δυναμικι αντοχι 
(κριτιρια). Χυνδζςεισ με ιλουσ, κοχλίεσ, ςυγκολλιςεισ-ςφικτζσ ςυναρμογζσ. Ελατιρια. 
Πετάδοςθ κίνθςθσ: άξονεσ, ςυμπλζκτεσ, ςφινεσ, ζδρανα (κφλιςθσ και ολίςκθςθσ), 
οδοντωτοί τροχοί. 
Χφνκεςθ υλικϊν και λφςεων ςτθ δθμιουργία καταςκευϊν. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 3 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛ
ΑΧ ΞΑΛ ΕΡΔΩΧΘΧ 

ΚΛΩΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  

ΚΩΓ. 403 
 

Λςτορικι εξζλιξθ τθσ βιομθχανίασ - Ψο Υαγκόςμιο Υλζγμα τθσ Ξλωςτοχφαντουργικισ 
Βιομθχανίασ,  
Υρϊτεσ φλεσ και Ξλωςτοχφαντουργικά Υροϊόντα,  
Ψρζχουςα κατάςταςθ τθσ παραγωγισ και κατανάλωςθσ αϋ υλϊν και προϊόντων,  
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& 
ΨΣΠΕΑΧ 4 ΧΘΠΕΛΑΧ, 
ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΩΟΛΞΩΡ 

ΞΑΛ 
ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛ

Α  / 
 ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ 
ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟ

ΤΡΓΙΑ 

Διαδικαςίεσ Υαραγωγισ Υρϊτων Ωλϊν και Υροϊόντων,  
Βαςικζσ αρχζσ ελζγχου ποιότθτασ,  
Υαραδοςιακζσ χριςεισ ςε προϊόντα ζνδυςθσ και κακθμερινισ χριςθσ,  
Ξλωςτοχφαντουργία και διεπιςτθμονικότθτα,  
Ρζεσ χριςεισ ςε προϊόντα υψθλισ τεχνολογίασ (τεχνικά κλωςτοχφαντουργικά, προϊόντα 
προςταςίασ, ευφυι κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα)  
Ξφκλοσ ηωισ προϊόντων και περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ,  
Ecotextiles: Θ πορεία προσ τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων,  
Βιοαποικοδομιςιμεσ πρτεσ φλεσ και κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα,  
Ψο παγκόςμιο πρότυπο για τα βιολογικά κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα (GOTS - Global 
Organic Textile Standard),  
Aπονομι οικολογικοφ ςιματοσ τθσ ΕΕ (EU Ecolabel) ςε κλωςτοχφαντουργικά προϊόντα 
και προϊόντα ζνδυςθσ,  
Ενιαίο ςφςτθμα εργαςτθριακϊν ελζγχων και πιςτοποίθςθσ για κλωςτοχφαντουργικά 
προϊόντα ςφμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex® Standard 100.  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 3 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛ
ΑΧ ΞΑΛ ΕΡΔΩΧΘΧ 

& 
ΨΣΠΕΑΧ 4 ΧΘΠΕΛΑΧ, 
ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΩΟΛΞΩΡ 

ΞΑΛ 
ΞΟΩΧΨΣΫΦΑΡΨΣΩΦΓΛ

Α  / 
 ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ 
ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟ

ΤΡΓΙΑ 

ΒΑΦΙΚΔ ΓΙΔΡΓΑΙΔ 1 
ΚΩΓ. 715 

 

Ακτινοβολίεσ και χρϊμα. Ειςαγωγι ςτα χρϊματα. Ψο νερό και τα υδατικά διαλφματα ςτθ 
Βαφικι. Θλεκτρολφτεσ και ιοντικζσ ιςορροπίεσ. Αντοχζσ χρωματιςμϊν. Βαφικζσ κεωρίεσ. 
Χυνεχείσ και αςυνεχείσ διεργαςίεσ, προκατεργαςίεσ και ςυνκικεσ βαφισ. Πζκοδοι 
βαφισ βαμβακιοφ, μαλλιοφ, ςυνκετικϊν ινϊν. Βαφικά χαρακτθριςτικά διαφόρων 
κατθγοριϊν χρωμάτων. Γενικά ςτοιχεία βαφισ ςυμμείκτων. Ψρόποι βαφισ και 
ταυτοποίθςθσ Ξλωςτοχφαντουργικϊν υλϊν. Φυςικζσ, χθμικζσ και φαςματοςκοπικζσ 
μζκοδοι ταυτοποίθςθσ υφανςίμων. Πελζτθ των φυςικοχθμικϊν διεργαςιϊν εφαρμογισ 
χρωςτικϊν ςε υποςτρϊματα. Αρχζσ λειτουργίασ και ταξινόμθςθ βαφικϊν μθχανϊν. 
Υλεονεκτιματα και περιοριςμοί βαφικϊν μθχανϊν διαφόρων τφπων. Βαςικζσ αρχζσ 
Ψυποβαφικισ. Ειςαγωγι ςτο Πθχανικό και το Χθμικό Εξευγενιςμό.  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 5 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ/ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ / 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ  ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 
ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ-ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ 

ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  ΞΩΔ. 711 
 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι γνϊςεων ϊςτε οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ να 
κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τουσ παράγοντεσ που τθν 
Επθρεάηουν, να διατυπϊνουν προβλιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (κτιρια, 
κοινότθτεσ, πόλεισ), να γνωρίηουν τθν αρχιτεκτονικι, τα μζρθ και τισ λειτουργίεσ των 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ενζργειασ, να ερμθνεφουν, αξιολογοφν και επαλθκεφουν τα 
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ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 

 

αποτελζςματα τθσ ενεργειακισ διαχείριςθσ, να κατανοοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά 
τθσ κεωρίασ και των μεκοδολογιϊν των ΑΥΕ, να περιγράφουν τθ δομι και τον τρόπο 
λειτουργίασ ςυςτθμάτων ΑΥΕ, να ςχεδιάηουν και να ςυνκζτουν ςυςτιματα ΑΥΕ, να 
αξιολογοφν τθν επίδοςθ των ςυςτθμάτων ΑΥΕ και τζλοσ να εφαρμόηουν βαςικζσ 
μεκόδουσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ ενεργειακϊν επενδφςεων. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 5 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ/ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ / 
ΠΘΧΑΡΛΞΣΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
 

ΕΩΦΩΕΧ ΥΟΕΓΠΑ-
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΛΧΧΩΣΧ ΞΩΔ. 

715  

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι γνϊςεων ϊςτε οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ να 
αναλφουν και να τεκμθριϊνουν τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ Ευφυοφσ 
Υλζγματοσ, να ςχεδιάηουν κυκλϊματα και διατάξεισ θλεκτρονικϊν ιςχφοσ για τθν 
οδιγθςθ φορτίων αλλά και για τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ, να ςχεδιάηουν και να 
αναπτφςςουν τα κυκλϊματα ενςωματωμζνου ελζγχου, να αναπτφςςουν εξειδικευμζνο 
υλικό και υλιςμικό ελζγχου θλεκτρονικϊν ιςχφοσ, να προςεγγίηουν, να μελετοφν και να 
χρθςιμοποιοφν πρότυπα λειτουργίασ για το Ευφυζσ Υλζγμα, να ολοκλθρϊνουν τθν 
ανάπτυξθ ςυςτθμάτων χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ επικοινωνιϊν δεδομζνων και 
διαδικτφου. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 5 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
 & ΨΣΠΕΑΧ 1 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 

ΕΟΕΓΧΣΩ /  
ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΞΑΛ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΩΡ 
ΩΟΛΞΩΡ 

ΥΦΣΧΚΕΨΛΞΕΧ ΞΑΨΕΦΓΑΧΛΕΧ 
ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ-3D PRINTING  

ΞΩΔ. 714 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι γνϊςεων ϊςτε οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ να 
γνωρίηουν και να αξιολογοφν τα μζςα και τισ τεχνολογίεσ προςκετικϊν 
καταςκευαςτικϊν κατεργαςιϊν (additive manufacturing), να αξιοποιοφν ψθφιακά 
κακοδθγοφμενεσ (CNC) μθχανζσ προςκετικισ κατεργαςίασ (3D printers) για τθν 
καταςκευι πρωτοτφπων εξαρτθμάτων και προϊόντων, να οργανϊνουν και να 
ςυντονίηουν εργαςίεσ Ψαχείασ Υρωτοτυποποίθςθσ, χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονα 
ψθφιακά μζςα, να ςχεδιάηουν τριςδιάςτατα αντικείμενα με υπολογιςτι και να 
ρυκμίηουν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ τθσ μθχανισ προςκετικισ κατεργαςίασ για τθν 
καταςκευι. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 5 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
 & ΨΣΠΕΑΧ 1 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 

ΕΟΕΓΧΣΩ /  
ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΞΑΛ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΩΡ 
ΩΟΛΞΩΡ 

TEXNIKH MHXANIKH Λ ΞΩΔ. 
204 

Χφνκεςθ και ανάλυςθ δυνάμεων ςτο επίπεδο και ςτο χϊρο. Φοπι δφναμθσ ωσ προσ 
ςθμείο, ηεφγοσ δυνάμεων, δράςθ-αντίδραςθ. Είδθ ςτθρίξεων (κφλιςθ, 
άρκρωςθ, πάκτωςθ). Ξεντρικά και Γενικά Χυςτιματα Δυνάμεων. Διαγράμματα 
Ελευκζρου Χϊματοσ (Δ.Ε.Χ.), ιςορροπία δυνάμεων και ροπϊν ςε ςϊματα ςτο επίπεδο 
και ςτο χϊρο. Λςοςτατικοί φορείσ,υπερςτατικοί φορείσ. 
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ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 5 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ/  
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
/ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΧ-

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΛΧ 

ΨΕΧΡΕΧ 

ΡΑΡΣΘΟΕΞΦΣΡΛΞΘ ΞΑΛ 
ΔΛΑΨΑΕΛΧ  
ΞΩΔ. 813 

 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ παροχι γνϊςεων ϊςτε οι φοιτθτζσ να είναι ςε κζςθ να 
ζχουν αποκτιςει ςφαιρικι γνϊςθ ςε ζνα εξειδικευμζνο πεδίο τθσ τεχνολογίασ, αυτό τθσ 
Ρανοθλεκτρονικισ. Υρόκειται για γνϊςεισ ςχετικά με τισ νανοδομζσ και 
νανοθλεκτρονικζσ διατάξεισ κακϊσ και τισ εφαρμογζσ των νανοθλεκτρονικϊν διατάξεων 
Αναλυτικά, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ: να μποροφν να κατανοιςουν ηθτιματα 
νανοθλεκτρονικισ και να χρθςιμοποιοφν βαςικζσ τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ νανοδομϊν, 
να ςυνδυάηουν και να αξιοποιοφν με καινοτόμο τρόπο τισ γνϊςεισ αυτζσ μελετϊντασ 
νανουλικά και προςδιορίηοντασ τισ επικυμθτζσ ιδιότθτεσ για το ςχεδιαςμό 
νανοθλεκτρονιϊν διατάξεων.  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΘΧ ΞΑΛ 

ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ 5 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ/  
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
/ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΧ-

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΛΧ 

ΨΕΧΡΕΧ 

ΨΕΧΡΘ ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΩΔ. 
817 

 

Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα ζχουν αποκτιςει ςφαιρικι γνϊςθ 
ςε ζνα εξειδικευμζνο πεδίο τθσ τεχνολογίασ, αυτό τθσ μελζτθσ αρχαιολογικϊν υλικϊν 
και ζργων τζχνθσ με τθ χριςθ μεκόδων που δεν επθρεάηουν τθν ακεραιότθτα και 
λειτουργικότθτά τουσ. Υρόκειται για μεκόδουσ αιχμισ που εφαρμόηονται ςε 
περιπτϊςεισ όπου παραδοςιακοί τρόποι όπωσ θ εξζταςθ ενόσ τζχνεργου μζςα ςτο 
εργαςτιριο ι δθμιουργϊντασ τομι και αποκοπι του αντικειμζνου ιταν ααπαιτοφμενα 
για τθν διάγνωςθ των υλικϊν του. Σ φοιτθτισ εκκινεί με γνϊςεισ που αποκτικθκαν ςε 
μακιματα προθγουμζνων εξαμινων και που προζρχονται από διαφορετικά 
επιςτθμονικά πεδία όπωσ θ ςυλλογι πειραματικϊν μετριςεων, θ μελζτθ των υλικϊν και 
θ διαδικαςία εμβάκυνςθσ ςτισ εςωτερικζσ δομζσ με χριςθ μεκόδων φαςματοςκοπίασ 
δόνθςθσ. Πακαίνει να ςυνδυάηει και να αξιοποιεί με καινοτόμο τρόπο τισ γνϊςεισ αυτζσ 
εφαρμόηοντασ μεκόδουσ λιψθσ αποφάςεων ςχετικϊν με τθν αυκεντικότθτα του υλικοφ, 
με τθ δυνατότθτα ςυντιρθςισ του κακϊσ και με τθν ταυτοποίθςθ και ανάδειξθ του 
αντικειμζνου ωσ ςθμαντικό ςτοιχείο πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

    

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

Σν κάζεκα εκβαζχλεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηα πιαίζηα κηαο νινθιεξσκέλεο επηρεηξεζηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο θαη ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο. Γίλεηαη έκθαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο 
κεζφδνπο κνληεινπνίεζεο πιεξνθνξηαθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ 
θαζψο θαη δηνηθεηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ θαζψο θαη ηερληθψλ ιήςεο 
απνθάζεσλ. Δμεηάδεηαη δηεμνδηθά ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο δηνίθεζεο/δηαρείξηζεο 
κεγάισλ (δηνξγαλσζηαθψλ) ή/θαη εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηνίθεζε έξγσλ αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ. 
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε : 
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• να ζχει ςε βάκοσ γνϊςθ των μοντζλων, εργαλείων, τεχνικϊν και μεκοδολογιϊν 
ςχεδιαςμοφ επιχειρθςιακϊν και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.  

• να αντιμετωπίςουν ολοκλθρωμζνα ζνα ζργο πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ικανοφ 
μεγζκουσ,  

• να διαχειριςτοφν τθν ανάπτυξθ, εξζλιξθ και λειτουργία ενόσ πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ ικανοφ μεγζκουσ 

• να οργανϊςουν και να προγραμματίςουν τθν εργαςία τουσ ωσ ομάδα, να τθν 
ςυντονίςουν και να ελζγχουν τθν πρόοδο τθσ, να ςυλλζξουν και να οργανϊςουν το 
απαραίτθτο υλικό, να ςυντάξουν τα παραδοτζα και να αναπτφξουν πρωτότυπα του 
ςυςτιματοσ.  

Η δηδαζθαιία πξαγκαηεχεηαη : 
(α) Σελ αξρηηεθηνληθή ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
(αξρηηεθηνληθή δεδνκέλσλ, εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγίαο) ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 
αξρηηεθηνληθέο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αμηνπνίεζε πιαηζίσλ 
αξρηηεθηνληθήο (πρ. TOGAF) 
(β) πλνιηθά, νινθιεξσκέλα θαη ζε βάζνο, ηηο κεζνδνινγίεο ζρεδίαζεο, 
πινπνίεζεο, αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ζηα 
πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ 
(γ) Διεξοδικά τουσ γνωςτοφσ τφπουσ μεκόδων και τεχνικϊν ανάλυςθσ και ςχεδίαςθσ 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και αναδιοργάνωςθσ (BPR) διοικθτικϊν και 
βιομθχανικϊν διεργαςιϊν (όπωσ BPMN, CMMN, SysML Modelling) και λιψθσ 
αποφάςεων (Businnes Rules-BRMS, DMN) κακϊσ και το πλαίςιο και το υπόβακρο 
ςυγκρότθςθσ εξειδικευμζνων μεκοδολογιϊν και εργαλείων. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

ΕΩΦΩΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ & 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ 

ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζαγάγεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο βαζηθέο 
έλλνηεο θαη ηηο κεζφδνπο αλάπηπμεο επθπψλ ζπζηεκάησλ (intelligent systems), 
ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηε γλψζε (knowledge based systems) θαη 
ζπζηεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ (decision support systems). 
ηφρνη καζήκαηνο: 

• Θ κατανόθςθ τθσ δομισ και των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των διαφορετικϊν 
κατθγοριϊν ευφυϊν ςυςτθμάτων.  

• Θ ανάλυςθ και ο ςχεδιαςμόσ ευφυϊν ςυςτθμάτων ςτο ςφνολό τουσ ι ανάπτυξθ 
επιμζρουσ ευφυϊν μθχανιςμϊν με τθν χριςθ των κατάλλθλων Πεκοδολογιϊν 

• Θ κατανόθςθ των μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν λιψεωσ αποφάςεων 
• Θ ανάλυςθ και ο ςχεδιαςμόσ Χυςτθμάτων Ωποςτιριξθσ λιψθσ Αποφάςεων (ΧΩΑ) ςε 
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διαφορετικοφσ τομείσ κακϊσ και θ αξιοποίθςθ των ςχετικϊν Πεκοδολογιϊν. 
Η αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πινπνίεζεο, εθαξκνγήο, ζχλζεζεο θαη πξνζαξκνγήο 
ησλ δηδαζθφκελσλ ηερληθψλ επθπψλ ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ιήςεο 
απνθάζεσλ ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 
Η δηδαζθαιία πξαγκαηεχεηαη : 

• Χυςτιματα βαςιςμζνα ςτθ γνϊςθ (knowledge based systems). Αναπαράςταςθ και 
κωδικοποίθςθ γνϊςθσ. Σντολογίεσ. Ανάλυςθ γνϊςθσ, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.  

• Είδθ και μοντζλα εξελικτικϊν αλγορίκμων (evolutionary algorithms). Ευφυείσ 
πράκτορεσ  (agents) και Χυςτιματα πολλαπλϊν πρακτόρων (αρχιτεκτονικζσ, 
επικοινωνία). Ροθμοςφνθ ςμινουσ (swarm intelligence). Πθχανικι μάκθςθ. 
Επιβλεπόμενθ, μθ επιβλεπόμενθ και θμιεπιβλεπόμενθ μάκθςθ. Ενιςχυτικι μάκθςθ 
(reinforcement learning). Βακιά μάκθςθ (deep learning). Αλγόρικμοι/μοντζλα 
μάκθςθσ: Δζντρα αποφάςεων, τυχαία δάςθ (random forests), νευρωνικά δίκτυα, 
Πθχανζσ Διανυςμάτων Ωποςτιριξθσ (support vector machines).  

• Σι αποφάςεισ ςτουσ οργανιςμοφσ. Κεωρία αποφάςεων. Διαδικαςίεσ λιψθσ 
απόφαςθσ, αρχιτεκτονικζσ Χυςτθμάτων Ωποςτιριξθσ Αποφάςεων (ΧΩΑ). Χυςτιματα 
επικοινωνίασ ΧΩΑ. Δομθμζνθ μοντελοποίθςθ αποφάςεων. Θ προςομοίωςθ ςτα ΧΩΑ. 
Ειδικά πλθροφοριακά ςυςτιματα και ΧΩΑ, Χυςτιματα ομαδικϊν αποφάςεων, 
Αποκικεσ δεδομζνων και ςυςτιματα άμεςθσ αναλυτικισ επεξεργαςίασ, ςυςτιματα 
OLAP, οπτικι αναλυτικι, χωρικά ΧΩΑ. Υολυκριτθριακά ςυςτιματα υποςτιριξθσ 
αποφάςεων.  

• Εφαρμογζσ ευφυϊν ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ αποφάςεων ςε 
διάφορουσ τομείσ, όπωσ: ιατρικι, μεταφορζσ, βιομθχανία.  

 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

 
ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 

ΞΑΛ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 
ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ 

ΑΡΚΦΩΥΣΩ – 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 

ΠΑΚΘΧΘ 

ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ ΑΡΚΦΩΥΣΩ 
– ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Δηζαγσγή: Αληηθείκελν 
θαη επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, Δπρξεζηία Γηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. πζθεπέο 
Αιιειεπίδξαζεο, Σξφπνη θαη Σερλνινγίεο Αιιειεπίδξαζεο, Αξρέο ρεδίαζεο 
Γηεπαθψλ, Θεσξεηηθά Μνληέια ρεδίαζεο, Αλζξσπνθεληξηθφο ρεδηαζκφο, 
Παξαιιαγέο Αλζξσπνθεληξηθνχ ρεδηαζκνχ, Δξγαιεία θαη Μέζνδνη ρεδηαζκνχ 
Γηαδξαζηηθψλ πζηεκάησλ, Μέζνδνη θαη Σερληθέο Αμηνιφγεζεο πζηεκάησλ 
Γηεπαθήο, Γηεπαθέο ζε Φπζηθή Γιψζζα – Φσλεηηθέο Γηεπαθέο, πλεξγαηηθέο 
Γηαδηθαζίεο θαη Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, Υξεζηνθεληξηθή ρεδίαζε 
Ιζηνηφπσλ, ρεδίαζε Γηεπαθψλ Φνξεηψλ πζθεπψλ. 
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ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ 
ΑΡΚΦΩΥΣΩ – 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 

ΠΑΚΘΧΘ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 
ΞΑΛ ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

Ψο μάκθμα αναφζρεται ςε κζματα εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ με ζμφαςθ ςτθν 
αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ και των επικοινωνιϊν ωσ 
εργαλείου διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Χτο πλαίςιο αυτό, εξετάηονται παραδοςιακζσ και 
ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ που ςχετίηονται με τισ κεωρίεσ μάκθςθσ, τα διδακτικά μοντζλα, 
τισ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ και τισ μακθςιακζσ τεχνολογίεσ. Επίςθσ, ςυηθτοφνται ειδικά 
κζματα διδακτικϊν προςεγγίςεων που αφοροφν ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ διδαςκαλίασ 
του αντικείμενου τθσ Υλθροφορικισ. Λδιαίτερθ βαρφτθτα δίνεται ςτο ρόλο του 
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και των διαδικτυακϊν ςυςτθμάτων μακθςιακισ τεχνολογίασ 
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και εξετάηονται οι παιδαγωγικζσ, διδακτικζσ, αλλά και 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να διζπουν το ςχεδιαςμό τουσ και χρθςιμοποιοφνται 
ςτθ διαμόρφωςθ κριτθρίων για τθν αξιολόγθςι τουσ. Ψζλοσ, παρουςιάηονται οι 
Ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ δράςεισ τυποποίθςθσ για τθν υλοποίθςθ διαλειτουργικϊν 
ςυςτθμάτων μακθςιακισ τεχνολογίασ. Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ 
γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε ςχζςθ με τθ διεξαγωγι εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και 
οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ του αντικειμζνου τθσ πλθροφορικισ, με παραδοςιακζσ και 
ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, κακϊσ και μζςω τθσ ζνταξθσ των ςυςτθμάτων 
μακθςιακισ τεχνολογίασ ςτο πλαίςιο των μακθςιακϊν περιβαλλόντων.  Πετά τθν 
ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ικανοί να περιγράφουν, επεξθγοφν, 
χρθςιμοποιοφν, οργανϊνουν, ςχεδιάηουν και υλοποιοφν και αξιολογοφν διδακτικά 
μοντζλα, μεκόδουσ και εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΑΟΟΘΟΕΥΛΔΦΑΧΘ 
ΑΡΚΦΩΥΣΩ – 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ ΞΑΛ 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 

ΠΑΚΘΧΘ 

 
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ 

Σν κάζεκα αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία, ηε 
κάζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο. Δζηηάδεη ζε βαζηθέο παηδαγσγηθέο θαη 
εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο ζε αληαπφθξηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ γηα 
αλαβαζκηζκέλεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξα εθπαηδεπηηθά 
ζπζηήκαηα ζε φια ηα επίπεδα. Δπηπιένλ, ην κάζεκα παξνπζηάδεη βαζηθέο ηάζεηο 
γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πηνζέηεζεο ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελσλ παηδαγσγηθψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνθιήζεηο πνπ 
επηβξαδχλνπλ ηελ πηνζέηεζε ςεθηαθά ππνζηεξηδφκελσλ παηδαγσγηθψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θπξίαξρεο 
εμειίμεηο ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίμνπλ ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ 
κάζεζε φπσο ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο. Σν κάζεκα εκβαζχλεη ζηε ζχγρξνλε θαη 
αζχγρξνλε εθπαίδεπζε θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο καζεζηαθνχ πιηθνχ. 
Δπίζεο, ην κάζεκα εζηηάδεη ζε ηερλνινγίεο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. Open 
Educational Resources, Course Management Systems, Virtual and Remote Labs, 
Social Media, Makerspaces, 3D Printing, Robotics, Mobile Apps, Digital Games) 
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θαη ζε ηερλνινγίεο πνπ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην άκεζν κέιινλ (π.ρ. 
Augmented and Virtual Reality, Educational Data Analytics, Wearable 
Technologies & Internet of Things, Blockchain). Σέινο, εζηηάδεη ζε ηερληθέο 
επθπΐαο, πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη εμαηνκίθεπζεο ζην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ θαη 
ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 
ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα κπνξεί λα αλαιχεη, ζρεδηάδεη, εθαξκφδεη, πινπνηεί 
θαη αμηνινγεί ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε παηδαγσγηθψλ θαη 
εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηελ δηδαζθαιία 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΚΕΩΦΛΑ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΓΦΑΦΘΠΑΨΩΡ 

 
ΚΕΩΦΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα πξέπεη λα: 
• είλαη γλψζηεο ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ κεραλψλ ππνινγηζκνχ  
• γλσξίδεη ηελ ηεξαξρία ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο βαζηθέο ηάμεηο ηεο 
• απνδεηθλχεη ηζνδπλακίεο θαη λα θάλεη αλαγσγέο αλάκεζα ζε ππνινγηζηηθά 
πξνβιήκαηα 
• αλαγλσξίδεη κε-επηιχζηκα πξνβιήκαηα  
• ρξεζηκνπνηεί ηελ ζεσξεηηθή αλάιπζε ζηελ επίιπζε ππνινγηζηηθψλ 
πξνβιεκάησλ 
 
Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηα παξαθάησ: 
Αιθάβεηα θαη Γιψζζεο. Καλνληθέο Δθθξάζεηο θαη Γιψζζεο. Πεπεξαζκέλα 
απηφκαηα. Με ληεηεξκεληζκφο: απηφκαηα θαη ηζνδπλακίεο. Με θαλνληθέο γιψζζεο 
θαη ην Λήκκα ηεο Άληιεζεο. Γξακκαηηθέο αλεμάξηεηεο ζπκθξαδνκέλσλ (ΓΑ), 
θαλνληθέο γξακκαηηθέο. Απηφκαηα ζηνίβαο θαη ηζνδπλακία κε ΓΑ. Μεραλέο 
Turing, Απνθαζηζηκφηεηα θαη  Αλαγλσξηζηκφηεηα: ηα φξηα ηνπ ππνινγηζκνχ. 
Σάμεηο πξνβιεκάησλ: P, NP , NP-πιήξεο, co-NP, αλαγσγέο θαη  δχζθνια 
πξνβιήκαηα. 
 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΚΕΩΦΛΑ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΓΦΑΦΘΠΑΨΩΡ 

ΚΕΩΦΛΑ ΓΦΑΦΘΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο / ηξηα πξέπεη λα: 
• είλαη γλψζηεο ησλ βαζηθψλ θεθαιαίσλ ηεο ζεσξίαο γξαθεκάησλ θαη ησλ 
βαζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπο 
 
Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη ηα παξαθάησ: 
Βαζηθνί νξηζκνί, ηδηφηεηεο θαη ζεσξήκαηα. Σα γξαθήκαηα ζαλ κνληέια πξαθηηθψλ 
εθαξκνγψλ. Απεηθνλίζεηο γξαθεκάησλ: πίλαθεο γεηηλίαζεο θαη πξφζπησζεο θαη 
ηδηφηεηεο ηνπο. Γξαθηθέο αθνινπηζείεο. Γηαδξνκέο, Μνλνπάηηα θαη Κχθινη. 
πλδεζηκφηεηα: γέθπξεο θαη ζεκεία θνπήο. Γηκεξή γξαθήκαηα. Πξάμεηο ζε 
γαξθιεκαηα. Κχθισκα Euler, αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο χπαξμεο, Κχθινο 
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Hamilton,  Θεσξεκα Galais – Ore. Ιζνκνξθηζκνί, Οκνκνξθηζκνί θαη 
Απηνκνξθηζκνί- θιάζεηο γξαθεκάησλ θαη απαξηζκήζεηο . Υξσκαηηζκνί 
γξαθεκάησλ. Δπηπεδφηεηα θαη  Γπτθφηεηα ζε γξαθήκαηα. Γέλδξα. Σαηξηάζκαηα. 
Αλαμάξηεηα ζχλνια θαη θάιπςε θφκβσλ. Καηεζπλφκελα γξαθήκαηα. 
 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

 
 
 
 
 
 
 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ 

ΕΛΞΣΡΑΧ ΞΑΛ ΤΦΑΧΘ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΕΛΞΣΡΑΧ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Δηζαγσγή, 
αλαπαξάζηαζε θαη είδε εηθφλσλ, ςεθηνπνίεζε εηθφλαο. Βαζηθέο αξρέο ςεθηαθψλ 
εηθφλσλ: αλζξψπηλε νπηηθή αληίιεςε, αξρέο νπηηθήο, δεηγκαηνιεςία, θβάληηζε, 
γεηηνληέο εηθνλνζηνηρείσλ, θαζνξηζκφο ζπλεθηηθψλ πεξηνρψλ, κεηξηθέο 
απφζηαζεο. Αξηζκεηηθέο θαη ινγηθέο ιεηηνπξγίεο ςεθηαθψλ εηθφλσλ, ζεκεηαθνί 
κεηαζρεκαηηζκνί, ηζηφγξακκα, ηζνζηάζκηζε ηζηνγξάκκαηνο, ρσξηθφ θηιηξάξηζκα, 
ζπλέιημε, εμνκάιπλζε θαη ηνληζκφο εηθφλαο κε ρσξηθά θίιηξα. Δπεμεξγαζία ζην 
πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο, κεηαζρεκαηηζκνί εηθφλαο (νη βαζηθνί κεηαζρεκαηηζκνί κε 
παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ, π.ρ. Fourier, DFT, DCT), ζρεδίαζε θίιηξσλ ζην πεδίν 
ησλ ζπρλνηήησλ. Υξψκα, ρξσκαηηθά κνληέια, αληίιεςε ρξψκαηνο. Μνξθνινγηθή 
επεμεξγαζία εηθφλσλ (erosion, dilation, opening, closing). Καησθιίσζε 
(thresholding). Αλίρλεπζε αθκψλ, γξακκψλ, πεξηγξακκάησλ θαη πεξηνρψλ, 
κεηαζρεκαηηζκφο Hough, Hough line & Hough circle. Κσδηθνπνίεζε εηθφλαο, 
ηχπνη θσδηθνπνίεζεο (κε θαη ρσξίο απψιεηεο), αιγφξηζκνη θσδηθνπνίεζεο 
(θσδηθνπνίεζε Huffman, αξηζκεηηθή θσδηθνπνίεζε), ζπκπίεζε εηθφλαο (κε 
έκθαζε ζην πξφηππν JPEG). Δπεμεξγαζία έγρξσκεο εηθφλαο. Δθαξκνγέο 
επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Σν εξγαζηεξηαθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ 
εμάζθεζε ζε βαζηθά ππνινγηζηηθά εξγαιεία φπσο MATLAB θαη Python κε ζθνπφ 
ηελ πξαθηηθή πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαη ηελ εθπφλεζε ζρεηηθψλ projects. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ 

ΕΛΞΣΡΑΧ ΞΑΛ ΤΦΑΧΘ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΤΦΑΧΘ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Βαζηθέο αξρέο 
ζρεκαηηζκνχ εηθφλσλ θαη ιεηηνπξγίαο ςεθηαθψλ θακεξψλ, αλζξψπηλε φξαζε, 
θσο θαη ρξψκα. ηνηρεία πξνβνιηθήο γεσκεηξίαο. Αλαζθφπεζε θίιηξσλ ζην 
πεδίν ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. Αλίρλεπζε γσληψλ, αθκψλ θαη άιισλ 
γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Καηάηκεζε εηθφλσλ. Πεξηγξαθείο, εμαγσγή θαη 
αληηζηνίρηζε ραξαθηεξηζηηθψλ. Μέζνδνη αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ & κεραληθήο 
κάζεζεο γηα εθαξκνγέο φξαζεο ππνινγηζηψλ. Αλίρλεπζε θαη αλαγλψξηζε 
αληηθεηκέλσλ (object detection and recognition): αιγφξηζκνη θαη εθαξκνγέο. 
Παξαθνινχζεζε αληηθεηκέλσλ (object tracking). ηεξενζθνπηθή φξαζε, 
αλαθαηαζθεπή ηξηζδηάζηαηνπ ζρήκαηνο, εθηίκεζε δνκήο απφ θίλεζε. Δθαξκνγέο 
ηεο φξαζεο ππνινγηζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο: αζθάιεηα, κεηαθνξέο, ξνκπνηηθή, 
βηνταηξηθή, ηειεπηζθφπεζε, βηνκεηξία. Βαζηθά ππνινγηζηηθά εξγαιεία ζε OpenCV 
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θαη Python. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 

ΒΕΟΨΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ 

ΒΕΟΨΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Η έλλνηα ηεο 
Βειηηζηνπνίεζεο. Παξαδείγκαηα. Δπαλάιεςε ζηνηρείσλ Γξακκηθήο Άιγεβξαο θαη 
ζπλαξηήζεσλ. Βειηηζηνπνίεζε κέζσ παξαγψγσλ. Σν Γξακκηθφ Πξφβιεκα (ΓΠ) 
θαη ε επέθηαζε ηνπ ζην Αθέξαην Πξφβιεκα (ΑΠ): γεληθή πεξηγξαθή θαη δπζθνιίεο 
επίιπζεο (ηάμεηο πνιππινθφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ). Σν Γπτθφ πξφβιεκα θαη νη 
αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο βειηηζηφηεηαο ηνπ ΓΠ (ζπλζήθεο Karush, Kuhn, 
Tucker) – εηζαγσγή ζηε ζεσξία θπξηψλ ζπλφισλ θαη ζπλαξηήζεσλ. Αιγνξηζκηθή 
επίιπζε ηνπ ΓΠ (ζην Rn) – ε κέζνδνο Simplex. Οηθνλνκηθή εξκελεία ηνπ δπτθνχ 
πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Simplex Tableau.  Δηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ 
ΓΠ θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο κέζσ ηνπ αιγφξηζκνπ Simplex.- πνιιαπιέο βέιηηζηεο 
ιχζεηο, εθθπιηζκέλα ζεκεία, θελφο ρψξνο ιχζεσλ.  Η κέζνδνο Simplex κε 
θξάγκαηα ζηηο κεηαβιεηέο. Αλάιπζε επαηζζεζίαο, εηζαγσγή λέσλ κεηαβιεηψλ θαη 
πεξηνξηζκψλ, παξακεηξηθφο πξνγξακκαηηζκφο – ε δπτθή κέζνδνο Simplex . 
Δηζαγσγή ζε κεζφδνπο επίιπζεο ηνπ ΑΠ: ε κέζνδνο ησλ επηπέδσλ ηνκψλ θαη 
θιάδνπ θαη θξάγκαηνο. Βειηηζηνπνίεζε θαη Γίθηπα. Γηαθξηηή Βειηηζηνπνίεζε Η 
επίιπζε ησλ ΓΠ θαη ΑΠ κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή: εηζαγσγή ζην API CPLEX θαη 
πξνγξακκαηηζκφο ηνπ κέζσ C/C++. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ/ 
ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ 

ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 

ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο 
έλλνηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ινγηζκηθνχ. Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ 
(Πνηφηεηα Γηαδηθαζηψλ θαη Πξντφλησλ, ρεδηαζκφο Πνηφηεηαο. Έιεγρνο 
Πνηφηεηαο, Έιεγρνο Πνηφηεηαο). Μνληέια ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο θαη 
αμηνπηζηίαο ινγηζκηθνχ. Μεηξήζεηο θαη Μεηξηθέο Λνγηζκηθνχ. Η Γηαζθάιηζε 
Πνηφηεηαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο θαη άιιεο 
πξνζεγγίζεηο. Δηζαγσγή ζηελ εγθαζίδξπζε θαη αμηνπνίεζε ζπζηεκάησλ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Μνληέια σξηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο 
ινγηζκηθνχ (CMM, SPICE θιπ. Σν πξφηππν ISO 9000 θαη ε δηαδηθαζία 
Πηζηνπνίεζεο. Δξγαιεία Μνληεινπνίεζεο θαη Αλαδηνξγάλσζεο Γηαδηθαζηψλ. 
Δθαξκνγέο ηνπο. 
 
Δξγαζηεξηαθφ Μέξνο: Υξήζε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ (ADONIS 
Community Edition), ρεδίαζε &  αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
ζε κία επηρείξεζε ή νξγαληζκφ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΓΡΩΧΘΧ 

Η Γηαρείξηζε γλψζεο απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο γλψζεο σο βαζηθνχ 
θεθαιαίνπ ελφο νξγαληζκνχ θαη ζηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 
Πεξηιακβάλεη κεζφδνπο θαη ζεσξίεο αλάιπζεο επηρεηξεζηαθψλ αιιαγψλ 
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ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ / 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΓΡΩΧΘΧ 
ΞΑΛ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

ΠΕΓΑΟΘΧ ΞΟΛΠΑΞΑΧ 

(business change), κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία αλάπηπμεο πζηεκάησλ 
Γηαρείξηζεο Γλψζεο, κνληέια Γηαρείξηζεο Γλψζεο, αλάιπζε Οξγαληζκψλ πνπ 
βαζίδνληαη ζηε Μάζεζε (Learning Organizations), ζηξαηεγηθέο κάζεζεο (learning 
strategies) θ.ιπ. Σα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Γλψζεο απμάλνπλ ηελ αμία ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαζηζηνχλ επρεξέζηεξε ηελ 
αλαδήηεζε θαη δηάρπζή ηνπο.  
Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη 
βαζηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο γλψζεο. Ρεηή (Explicit knowledge) θαη Άξξεηε γλψζε 
(tacit knowledge). Σξφπνη κεηαζρεκαηηζκνχ γλψζεο. Γηαρείξηζε γλψζεο ζε 
νξγαληζκνχο. Η γλψζε σο δηαλνεηηθφ θεθάιαην ηνπ νξγαληζκνχ (intellectual 
capital). Ο ξφινο ηεο νξγαλσζηαθήο θαιιηέξγεηαο (organizational culture). 
Μνληέια σξηκφηεηαο νξγαληζκνχ (organizational maturity models). 
Δπηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζηξαηεγηθή θαη επηρείξεζε (Strategic management 
perspectives). Μεηαδεδνκέλα θαη πζηήκαηα Οξγάλσζεο γλψζεσλ. 
εκαζηνινγηθφο ηζηφο θαη πζηήκαηα Οξγάλσζεο γλψζεσλ. Αλάθηεζε γλψζεο 
(Capturing knowledge) θαη θσδηθνπνίεζε (codification). Αμηνιφγεζε γλψζεο 
(Evaluating knowledge). Αληαιιαγή γλψζεσλ (Sharing knowledge). Κνηλφηεηεο 
Πξαθηηθήο (Communities of Practice). Απνζήθεπζε θαη αλαπαξάζηαζε γλψζεο 
(Storing and presenting knowledge). Γηαρείξηζε Γλψζεο γηα Καηλνηνκία 
(Managing knowledge for innovation). 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ 
ΞΑΛ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ / 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΓΡΩΧΘΧ 
ΞΑΛ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 

ΠΕΓΑΟΘΧ ΞΟΛΠΑΞΑΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ 
ΠΕΓΑΟΘΧ ΞΟΛΠΑΞΑΧ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ηερληθψλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 
κεγάιεο θιίκαθαο θαη πξνεγκέλσλ ζεκάησλ Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ 
εθαξκνγψλ ηνπο. 
Σν κάζεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα: 
• Καηαλνήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα απνζεηήξηα δεδνκέλσλ 
κεγάιεο θιίκαθαο. 
• Δκβαζχλνπλ ζε κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ Δμφξπμε 
Γεδνκέλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. 
• Δμνηθεησζνχλ κε εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λέεο ιχζεηο ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 
• Δμνηθεησζνχλ κε εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, 
έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη 
νπνίεο απαηηνχληαη ζηελ έξεπλα ή/θαη ζηελ θαηλνηνκία πξνθεηκέλνπ λα 
αλαπηπρζνχλ λέεο γλψζεηο θαη δηαδηθαζίεο θαη λα ελζσκαησζνχλ γλψζεηο απφ 
δηαθνξεηηθά πεδία. 
• Απνθηήζνπλ θξηηηθή επίγλσζε  ησλ δεηεκάησλ γλψζεο ζην πεδίν ηεο 
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Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ Μεγάιεο Κιίκαθαο θαη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε άιια 
πεδία. 
• Απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο 
επηηξέςνπλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο 
Γεδνκέλσλ Μεγάιεο Κιίκαθαο κε ηξφπν – ζε καγάιν βαζφ – απηνδχλακν ή θαη 
απηφλνκν. 
Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: πζηήκαηα αξρείσλ 
κεγάιεο θιίκαθαο θαη ε πιαηθφξκα Map-Reduce.  Αλάιπζε πλδέζκσλ.  
Δμφξπμε απφ Ρνέο Γεδνκέλσλ.  Γηαθήκηζε ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ.  Δμφξπμε 
Γεδνκέλσλ απφ Γξάθνπο Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ. πζηήκαηα πζηάζεσλ. 
Γηαζπλδεδεκέλα θαη αλνηθηά δεδνκέλα. εκαζηνινγηθφο Ιζηφο θαη Γεδνκέλα 
Μεγάιεο Κιίκαθαο. Δμφξπμε Γεδνκέλσλ θαη Δπηρεηξεζηαθή Ννεκνζχλε. 
 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / 
ΠΛΞΦΣΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 

ΞΑΛ 
ΠΛΞΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ 

ΠΛΞΦΣΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ αφορά ςτθ ςχεδίαςθ κυκλωμάτων ςε επίπεδο 
μικροθλεκτρονικισ και περιλαμβάνει αντικείμενα όπωσ θλεκτρονικά ςτερεάσ 
κατάςταςθσ, Aνατροφοδότθςθ, ιδανικοφσ και πραγματικοφσ τελεςτικοφσ ενιςχυτζσ, 
Eνιςχυτζσ Υολλαπλϊν βακμίδων, Ενιςχυτζσ Επιλογισ, Ευςτάκεια ενιςχυτϊν –
Ψαλαντωτζσ, Transistor υψθλϊν ταχυτιτων, Ενεργά Φίλτρα, Αναλογικά Σλοκλθρωμζνα 
Ξυκλϊματα και Ποντζλα MOSFET. 
Πετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναλφουν θμιαγωγικζσ διατάξεισ 

 Χχεδιάηουν ψθφιακζσ λογικζσ πφλεσ 

 Διακρίνουν τουσ Διαφορικοφσ και τουσ Ψελεςτικοφσ Ενιςχυτζσ 

 Χρθςιμοποιοφν τισ υπάρχουςεσ τεχνολογίεσ και τα προγράμματα προςομοίωςθσ 

 Χυγκρίνουν προγράμματα εξομοίωςθσ 

 Χχεδιάηουν διακριτά ςτοιχεία ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων 

 Αναλφουν τα βαςικά χαρακτθριςτικά ςτοιχείων όπωσ τα BJTs, MOSFETs 

 Εντοπίηουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πιςτότθτα ενόσ κυκλϊματοσ και 

 εφαρμόηουν τα κατάλλθλα περικϊρια ςχεδίαςθσ. 

 Αποφαςίηουν για το βζλτιςτο τρόπο ςχεδιαςμοφ 

 Δικαιολογοφν τισ αποφάςεισ ςτισ παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ 

 Χυνκζτουν απλά κυκλϊματα 

 Ψροποποιοφν το κφκλωμα για τθν μείωςθ τυχόν κορφβου ςε αυτό 

 Αναγνωρίηουν τισ απαραίτθτεσ καταςκευαςτικζσ παραμζτρουσ του ολοκλθρωμζνου 
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ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / 
ΠΛΞΦΣΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ 

ΞΑΛ 
ΠΛΞΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ 

ΠΛΞΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθν τεχνολογία και των 
προγραμματιςμό μικροχπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων. Ψο μάκθμα περιλαμβάνει 
αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν περιγραφι του υλικοφ και λογιςμικοφ τθσ 
πλατφόρμασ Arduino και Raspberry pi, Υαραδείγματα προγραμματιςμοφ, ςφνδεςθ 
εξωτερικϊν αιςκθτιρων και ανάπτυξθ εφαρμογϊν, παραδείγματα προγραμματιςμοφ 
ανάγνωςθσ αιςκθτιρων, περιγραφι των τεχνικϊν χριςθσ των διακοπϊν, των τεχνικϊν 
χριςθσ των χρονιςτϊν, των μεκόδων ςειριακισ επικοινωνίασ SPI και I2C, διαςφνδεςθ με 
τθν πλατφόρμα Processing, διαςφνδεςθ με το Matlab, προγραμματιςτικζσ εφαρμογζσ με 
Arduino, εφαρμογζσ με Raspberry pi. Πετά τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ ο 
φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Αναπτφςςει εφαρμογζσ με μικροχπολογιςτζσ. 

 Εξθγεί τισ τεχνικζσ ςχεδίαςθσ και προγραμματιςμοφ ενόσ ςυςτιματοσ με 

 μικροχπολογιςτι τθσ ανοικτισ αρχιτεκτονικισ πλατφόρμασ Arduino και Raspberry 
pi. 

 ςχεδιάηει και να προγραμματίηει ςυςτιματα βαςιςμζνα ςε μικροελεγκτζσ. 

 Ωλοποιεί πρακτικζσ εφαρμογζσ ςε λογιςμικό και υλικό. 

 πιςτοποιεί τθν ορκι λειτουργία μικροχπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων μζςω  εργαλείων 
εξομοίωςθσ. 

 Αξιοποιεί πλατφόρμεσ ανοικτοφ λογιςμικοφ και υλικοφ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / 
ΧΧΕΔΛΑΧΘ, 

ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ ΞΑΛ 
ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΟΛΞΣΩ 

 

ΧΧΕΔΛΑΧΘ 
ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΩΡ 
ΞΩΞΟΩΠΑΨΩΡ VLSI 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ολοκλιρωςθ των γνϊςεων των φοιτθτϊν ςτο αντικείμενο 
τθσ ςχεδίαςθσ κυκλωμάτων τεχνολογίασ πολφ υψθλισ κλίμακασ ολοκλιρωςθσ (Very 
Large Scale Integration, VLSI). Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι 
ςε κζςθ να:  
• Χχεδιάηουν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα με τρανηίςτορ τεχνολογίασ MOS  
• Αναλφουν τθ λειτουργία του MOS τρανηίςτορ  
• Χχεδιάηουν κυκλϊματα χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ  
• Χχεδιάηουν ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα υψθλισ κλίμακασ ολοκλιρωςθσ 

χρθςιμοποιϊντασ γλϊςςεσ περιγραφισ υλικοφ.  
• Ελζγχουν τθν ορκι λειτουργία κυκλωμάτων VLSI  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / 
ΧΧΕΔΛΑΧΘ, 

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 
ΩΟΛΞΣΩ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ολοκλιρωςθ των γνϊςεων των φοιτθτϊν ςτο αντικείμενο 
τθσ αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ υλικοφ. Ψα περιεχόμενα του μακιματοσ περιλαμβάνουν, 
μεταξφ άλλων τα ακόλουκα: 
Fault Attacks, Injection Techniques and Tools for Simulation, Recent Developments in 
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ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ ΞΑΛ 
ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΟΛΞΣΩ 

 

Side-Channel Analysis on Elliptic Curve Cryptography Implementations, Differential 
Power Analysis, Fault and Power Analysis Attack Protection Techniques for Standardized 
Public Key Cryptosystems, Scan Design: Basics, Advancements, and Vulnerabilities, 
Manufacturing Testing and Security Countermeasures, Malware Threats and Solutions 
for Trustworthy Mobile, Systems Design, Ring Oscillators and Hardware Trojan Detection, 
Notions on Silicon Physically Unclonable Functions. Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ 
ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να:  
• ςχεδιάηει ψθφιακά κυκλϊματα για κρυπρογραφικζσ εφαρμογζσ  
• ςχεδιάηει κυκλϊματα που κα περιζχουν δομζσ ενςωματωμζνθσ δοκιμισ με ςκοπό τθν 

εφκολθ ελεγξιμότθτά τουσ  
• ελζγχει κυκλϊματα για τθν φπαρξθ ελαττωμάτων ι επιβλαβϊν επιπρόςκετων 

ςτοιχείων υλικοφ (hardware Trojans)  
• περιγράφει τισ ζννοιεσ τθσ αξιόπιςτθσ και ενεργειακά αποδοτικισ υπολογιςτικισ και 

τισ απαιτιςεισ που πρζπει τα αντίςτοιχα ςυςτιματα να ικανοποιοφν.  
• διατυπϊνει απαιτιςεισ αξιοπιςτίασ για ζνα ςφςτθμα.  
• περιγράφει τα είδθ ςφαλμάτων, βλαβϊν και κινδφνων ςε ζνα ςφςτθμα και τουσ 

τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ, και να επιλζγει κατάλλθλουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ.  
• περιγράφει και να εφαρμόηει μεκόδουσ ανάλυςθσ αξιοπιςτίασ.  
• περιγράφει και να μπορεί να εφαρμόηει μεκόδουσ αξιολόγθςθσ αξιοπιςτίασ.  
• κατανοεί τισ ενεργειακζσ απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ  
• κατανοεί τισ κφριεσ πθγζσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ 
• περιγράφει και να εφαρμόηει τεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ ενζργειασ/ιςχφοσ ςτο 

υλικό 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

/ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΩΟΛΞΣΩ 

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΑ 
ΞΩΞΟΩΠΑΨΑ ΓΛΑ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΠΕΡΕΧ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

Γριγορα αρικμθτικά κυκλϊματα, Υρόβλεψθ κρατουµζνου, Ξυκλϊματα prefix, 
Επανακωδικοποίθςθ Booth, ∆ζντρα Wallace, Πιγαδικόσ πολλαπλαςιαςµόσ, Πετατροπι 
από µορϕι ςτακερισ υποδιαςτολισ ςε κινθτισ υποδιαςτολισ και αντίςτροϕα, Πορϕι 
κινθτισ υποδιαςτολισ, Πετατροπι από ςτακερι υποδιαςτολι ςε κινθτι, Πετατροπι 
από κινθτι ςε ςτακερι υποδιαςτολι, Φίλτρο FIR, AES Datapaths on FPGAs 
Implementation of Delay-Based PUFs on FPGAs, Implementation and Analysis of Ring 
Oscillator Circuits on FPGAs 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

/ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΩΟΛΞΣΩ 

ΥΦΣΘΓΠΕΡΘ ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΞΑΛ 
ΧΩΡΚΕΧΘ ΨΘΦΛΑΞΩΡ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

Αςφγχρονα ακολουκιακά κυκλϊµατα, Ψφποι αςφγχρονων κυκλωµάτων, Ανάλυςθ 
παλµοκίνθτων αςφγχρονων κυκλωµάτων, Χφνκεςθ παλµοκίνθτων αςφγχρονων 
κυκλωµάτων, ∆ιαδικαςία ςχεδίαςθσ παλµοκίνθτων αςφγχρονων κυκλωµάτων, Ανάλυςθ 
κεµελιωδϊν αςφγχρονων κυκλωµάτων, Υινακοποιθµζνθ παράςταςθ, ∆ιαδικαςία 
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ανάλυςθσ, Χφνκεςθ κεµελιωδϊν αςφγχρονων κυκλωµάτων: ∆ιαδικαςία ςφνκεςθσ, 
Ανταγωνιςµόσ, κφκλοσ και ανωµαλίεσ χρονιςµοφ, Ανταγωνιςµόσ και κφκλοσ, Αποφυγι 
ςυνκθκϊν ανταγωνιςµοφ, ∆υαδικι κωδικοποίθςθ καταςτάςεων για τθν αποφυγι 
κρίςιµων ςυνκθκϊν ανταγωνιςµοφ, Ανωµαλίεσ χρονιςµοφ, Ανάλυςθ, Ειςαγωγι ςτθ 
ςχεδίαςθ χαμθλισ ιςχφοσ, Βαςικζσ τεχνικζσ ςχεδίαςθσ ψθφιακϊν κυκλωμάτων χαμθλισ 
ιςχφοσ, Ενεργειακά αποδοτικζσ αρχιτεκτονικζσ επεξεργαςτϊν, Ενεργειακά αποδοτικζσ 
μνιμεσ και κρυφζσ μνιμεσ, Ενεργειακά αποδοτικά λειτουργικά ςυςτιματα, 
μεταγλωττιςτζσ και λογιςμικό εφαρμογισ, Επεξεργαςτζσ γραφικϊν χαμθλισ ιςχφοσ, 
Ψεχνικζσ βελτιςτοποίθςθσ ςε επίπεδο ςυςτιματοσ τθσ ενζργειασ για ενςωματωμζνα 
ςυςτιματα 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / 
ΧΨΣΧΑΧΨΛΞΑ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

ΧΨΣΧΑΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΠΘ 
ΓΦΑΠΠΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων Κεωρθτικισ και 
Εφαρμοςμζνθσ Επιςτιμθσ ςτο πεδίο του προγραμματιςμοφ ΘΩ για τθν 

 Ανάπτυξθ ςτατιςτικϊν μοντζλων χρονολογικϊν ςειρϊν  

 ανάλυςθ Χάουσ και Πακράσ Πνιμθσ Χυςτθμάτων,  

 χριςθ μοντζλων ARIMA και ARMA,  

 ανάλυςθ Πθ-Γραμμικϊν χρονολογικϊν ςειρϊν Χυςτθμάτων και  

 χριςθ μεκόδων για τθν προτυποποίθςθ των τάςεων των αντιςτοίχων χρονοςειρϊν,  

 όπωσ επίςθσ και ςτο πεδίο 
κακϊσ και των Χτοχαςτικϊν Χυςτθμάτων μζςω  

 δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ αναλυτικϊν και υπολογιςτικϊν Χτοχαςτικϊν Ποντζλων,  

 ανάπτυξθσ καινοτόμων τεχνικϊν προςομοίωςθσ Χτοχαςτικϊν Ποντζλων και  

 εξζλιξθσ και χριςθσ λογιςμικοφ προςομοιϊςεων Χτοχαςτικϊν Ποντζλων. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / 
IΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΘΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 

• Επιςκόπθςθ τθσ ιςτορίασ τθσ τεχνολογίασ. Ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ περιόδουσ, ζννοιεσ 
και πρακτικζσ. Ειςαγωγι ςε κομβικά ηθτιματα και ιςτοριογραφικζσ προςεγγίςεισ. 
Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία κακολικϊν μθχανϊν (ατμομθχανι, θλεκτρογεννιτρια, 
θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ). 
• Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία των τεχνολογιϊν υπολογιςμοφ αλλά και ςυναφϊν τεχνολογιϊν 
(αυτοματιςμοφ, επικοινωνίασ). Χυγκρίςεισ τεχνολογιϊν τθσ νεωτερικότθτασ με 
τεχνολογίεσ άλλων ιςτορικϊν περιόδων. Λςτορία ταξινομιςεων και ςυγκρίςεων 
υπολογιςτικϊν και άλλων τεχνολογιϊν. Θ ιςτορία τθσ θλεκτρονικισ. Θ ιςτορία των 
ςτρατιωτικϊν υπολογιςτϊν. Από τθ διάκριςθ αναλογικοφ-ψθφιακοφ ςτθ διάκριςθ 
λογιςμικοφ-υλιςμικοφ. Θ ανάδυςθ του οικιακοφ και του προςωπικοφ υπολογιςτι. Θ 
ιςτορία του διαδικτφου και του παγκόςμιου ιςτοφ. Θ ιςτορία τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ. 
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Θ ιςτορία των social media. Θ ιςτορία των Big Data. 
• Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία των μθχανικϊν. Λςτορία τθσ εκπαίδευςθσ μθχανικϊν. Λςτορία 
τθσ ςυγκρότθςθσ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν κοινοτιτων μθχανικϊν. Λςτορία 
τθσ διαμόρφωςθσ των διαφόρων κλάδων μθχανικϊν. Λςτορία του διαχωριςμοφ των 
μθχανικϊν από άλλεσ τεχνικζσ κοινότθτεσ. 
• Θ ιςτορία τθσ ςχζςθσ τθσ τεχνολογίασ με το κράτοσ και τθν αγορά, τθν κυβζρνθςθ και 
τισ επιχειριςεισ. Λςτορία τθσ τεχνολογικισ πολιτικισ.  
• Θ ιςτορία τθσ ςχζςθσ τεχνολογίασ και περιβαλλοντικισ κρίςθσ. Θ ιςτορία τθσ 
διαμόρφωςθσ υπολογιςτικϊν μοντζλων τθσ περιβαλλοντικισ κρίςθσ. 
• Λςτορία τθσ ςχζςθσ κοινωνικοφ φφλου (gender) και τεχνολογίασ. 
• Λςτορία τθσ ςχζςθσ τεχνολογίασ και λογοτεχνίασ. Θ ιςτορία τθσ χριςθσ υπολογιςτϊν 
ςτισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό. Σ υπολογιςτισ ςτον κινθματογράφο.  
• Ειςαγωγι ςτθν ιςτορία τθσ τεχνολογίασ ςτθν Ελλάδα. Θ ιςτορία των τεχνολογιϊν 
υπολογιςμοφ, αυτοματιςμοφ και επικοινωνίασ ςτθν Ελλάδα. 
• Ειςαγωγι ςτθν χριςθ τεχνολογιϊν υπολογιςμοφ και επικοινωνίασ για τθν ζρευνα και 
τθ διδαςκαλία ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, θ ανάδυςθ του διεπιςτθμονικοφ πεδίου 
Ψθφιακζσ Ανκρωπιςτικζσ Χπουδζσ (Digital Humanities), αξιοποίθςθ των Ψθφιακϊν 
Ανκρωπιςτικϊν Χπουδϊν από τθν Λςτορία τθσ Ψεχνολογίασ. 
• Θ Λςτορία τθσ Ψεχνολογίασ ωσ Δθμόςια Λςτορία (Public History), μζςω τθσ Ψθφιακισ 
Λςτορίασ (Digital History). Φυςικά και θλεκτρονικά αρχεία, μουςεία και άλλεσ πθγζσ 
ιςτορίασ τθσ τεχνολογίασ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ / 
ΧΧΕΔΛΑΧΘ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕ 
ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ 

ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΠΕ 
ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΘ 

Ψο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτα CAD, CAID, CAE, CAM εργαλεία και τουσ εφοδιάηει 
με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να ανοίξουν τουσ ορίηοντεσ τθσ εξζλιξισ τουσ ωσ 
μθχανικοί. Ψο μάκθμα παρζχει τθ βάςθ για πρωτοτυπία, ανάπτυξθ και εφαρμογι ιδεϊν. 
Σι φοιτθτζσ κα αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ τθσ "ψθφιακισ" εποχισ 
μασ, που αφοροφν τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, 
βιομθχανικϊν προϊόντων, και εν γζνει τισ εφαρμογζσ τθσ τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ 
ςε πλθκϊρα τομζων.  
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ εγκόλπωςθ των απαραίτθτων γνϊςεων και θ ανάπτυξθ 
των αντίςτοιχων δεξιοτιτων, επί του πεδίου ςχεδίαςθσ, επίλυςθσ και παραγωγισ 
ςφνκετων δομϊν και αντικειμζνων, και θ απεικόνιςι τουσ ςε όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια, 
μζςω τθσ ςχεδίαςθσ με χριςθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (Computer Aided Design). Χτα 
ςφγχρονα ςυςτιματα CAD-CAxx, θ ζννοια ςχεδίαςθ, ζχει ξεπεράςει τθν απλι 
γεωμετρικι παράςταςθ αντικειμζνων ςε ζνα επίπεδο, (χαρτί), όπωσ ςυνζβαινε μζχρι 
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πρόςφατα. Επιπροςκζτωσ είναι δυνατι και θ απόδοςθ ιδιοτιτων, φυςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν και ςυμπεριφορϊν ολόκλθρων ςυναρμολογθμάτων, κακϊσ και θ 
ενςωμάτωςθ βαςικϊν πλθροφοριϊν των ίδιων των αντικειμζνων που τα απαρτίηουν.  
Θ υψθλι ακρίβεια και ευκρίνεια απόδοςθσ όλων των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν του 
ςχεδιαςκζντοσ αντικειμζνου, τόςο ωσ προσ τισ φυςικζσ του διαςτάςεισ, τισ ιδιότθτεσ των 
υλικϊν καταςκευισ του, όςο και ωσ προσ τθ κζςθ του ςτο χϊρο, είναι μόνον μερικά από 
τα εφόδια που προςφζρονται ςτα χζρια των νζων ςχεδιαςτϊν.  
Ψζλοσ θ παρουςίαςθ νζων τεχνολογιϊν παραγωγισ (emerging technologies) καλφπτεται 
μζςω ςειράσ μακθμάτων επί τθσ τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ φυςικϊν αντικειμζνων. 
Ψαυτόχρονα δίνεται θ δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ γνϊςεων διαφορετικϊν πεδίων ςε νζα 
περιβάλλοντα χειριςμοφ αντικειμζνων εξειδικευμζνων λοιπϊν CAD εργαλείων.       

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
/ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΩΨΘΟΘΧ ΑΛΣΥΛΧΨΛΑΧ 

Ειςαγωγι ςτθν ανοχι ςτα ςφάλματα και ςτθν αξιοπιςτία, Βαςικζσ ζννοιεσ αξιοπιςτίασ, 
Ψεχνικζσ αξιολόγθςθσ τθσ αξιοπιςτίασ, Απαιτιςεισ αξιοπιςτίασ, Ανάλυςθ αξιοπιςτίασ, 
Υλεοναςμόσ υλικοφ, Υλεοναςμόσ πλθροφορίασ, Υλεοναςμόσ χρόνου, Αντιμετϊπιςθ 
ςφαλμάτων, Αξιολόγθςθ αξιοπιςτίασ, Χχεδίαςθ λογικϊν κυκλωµάτων για ελεγξιµότθτα, 
Ζλεγχοσ κυκλωµάτων ψθφιακισ λογικισ, Ποντζλα ςφαλµάτων, Ζλεγχοσ κυκλωµάτων 
ςυνδυαςτικισ λογικισ, Υαραγωγι ελζγχων, Πθ ελζγξιµα ςφάλµατα, Ξυκλϊµατα 
πολλαπλϊν εξόδων, FDTS, Εντοπιςµόσ και διάγνωςθ ςφαλµάτων, Ψυχαίοσ ζλεγχοσ, 
Ζλεγχοσ ακολουκιακϊν κυκλωµάτων, Χχεδίαςθ για ελεγξιµότθτα, Χχεδίαςθ διαδροµισ 
ςάρωςθσ, Ενςωµατωµζνοσ αυτο-ζλεγχοσ, Ψευδοτυχαία διανφςµατα ελζγχου, Ανάλυςθ 
υπογραφισ, BILBO, Ζλεγχοσ ςφνκετων ςυςκευϊν και ςυςτθµάτων. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 
/ΑΛΣΥΛΧΨΛΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΕΩΦΩΗΩΡΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ περιλαμβάνει τισ παρακάτω διδακτικζσ ενότθτεσ: 

 Υαρουςίαςθ κφριων χαρακτθριςτικϊν βαςικϊν ευρυηωνικϊν ςυςτθμάτων 
o Ενςφρματεσ Ψεχνολογίεσ: xDSL, DMT τεχνικι, τεχνικι bit loading, 

παρουςίαςθ του DSLAM και τθσ δικτυακισ του ςφνδεςθσ με το 
διαδίκτυο 

o Αςφρματεσ τεχνολογίεσ: 4G, LTE, WiMax (CDMA, OFDM, DFT spread 
τεχνικζσ), δορυφορικζσ επικοινωνίεσ 

o Δίκτυα οπτικϊν ινϊν – πακθτικά οπτικά δίκτυα, FFTx 
o Ευρυηωνικι πρόςβαςθ πάνω από θλεκτοφόρα καλϊδια 

 Ευρυηωνικζσ Ωπθρεςίεσ περιεχομζνου 
o E-learning 
o E-health 
o E-government 

ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

48 

 

o E-commerce 
o E-gaming 

 Θ ευρυηωνικότθτα ςτθν Ελλάδα 
o Ακαδθμαϊκά Δίκτυα (ΕΔΕΨ, GUnet) 
o Δίκτυο Χφηευξισ 
o Δίκτυα Υαρόχων, GR-IX 

 Υαρουςίαςθ ειδικϊν κεμάτων ευρυηωνικϊν ςυςτθμάτων 
o Ξζντρα δεδομζνων 
o Χφγκλιςθ αςφρματων και ενςφρματων δικτφων 
o Ευρυηωνικότθτα και το αποτφπωμά τθσ ςτθν παραγωγι διοξειδίου του 

άνκρακα 
o Ψεχνο-οικονομικά ηθτιματα ευρυηωνικϊν δικτφων – επιχειρθματικά 

μοντζλα αξιοποίθςθσ ευρυηωνικϊν υποδομϊν 
Εργαςτθριακό Πζροσ Πακιματοσ 
Για τθν διεξαγωγι του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ γίνεται χριςθ 
εξειδικευμζνου λογιςμικοφ εξομοίωςθσ (π.χ. OMNET, Matlab) 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ/ 
ΖΟΕΓΧΣΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΑΩΨΣΠΑΨΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

Κεωρθτικό Πζροσ 
 Ειςαγωγι ςτα Χ.Α.Ε. 
 Πακθματικζσ Ζννοιεσ: Ψα βαςικά ςιματα. 
 Πεταςχθματιςμόσ Laplace. 
 Αντίςτροφοσ μεταςχθματιςμόσ Laplace. 
 Εφαρμογζσ μεταςχθματιςμοφ Laplace. 
 Υεριγραφι Χυςτθμάτων: Είδθ μακθματικϊν μοντζλων. 
 Σλοκλθρoδιαφορικζσ εξιςϊςεισ, ςυνάρτθςθ μεταφοράσ, κρουςτικι απόκριςθ. 
 Πετάβαςθ από περιγραφι ςε περιγραφι. 
 Διαγράμματα βακμίδων. 
 Υαραδείγματα Χ.Α.Ε. 
 Ανάλυςθ Χυςτθμάτων ςτο Υεδίο του Χρόνου: Αναλυτικι ζκφραςθ τθσ χρονικισ 
απόκριςθσ ςυςτθμάτων. 
 Χυςτιματα πρϊτθσ και δεφτερθσ τάξθσ. 
 Χφγκριςθ ςυμπεριφοράσ ανοικτϊν και κλειςτϊν ςυςτθμάτων. 
 Χφάλματα ςυςτθμάτων ςτθ μόνιμθ κατάςταςθ. 
 Γεωμετρικόσ Ψόποσ των Φιηϊν. 
 Ανάλυςθ Χυςτθμάτων ςτο Υεδίο τθσ Χυχνότθτασ: Αρμονικι απόκριςθ. 
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 Χυςχζτιςθ αρμονικισ και χρονικισ απόκριςθσ. 
 Διαγράμματα Bode. 
 Διαγράμματα Nyquist. 
 Ευςτάκεια: Σριςμόσ ευςτάκειασ Φραγμζνθσ-Ειςόδου Φραγμζνθσ-Εξόδου (ΦΕΦΕ). 
 Ξριτιρια ευςτάκειασ ΦΕΦΕ. 
 Αλγεβρικά κριτιρια ευςτάκειασ ΦΕΦΕ (Routh, Hurwitz, ςυνεχϊν κλαςμάτων), το 
κριτιριο Nyquist. 
 Υεριγραφι Χυςτθμάτων: Εξιςϊςεισ κατάςταςθσ, μετάβαςθ από περιγραφι ςε 
περιγραφι, ιςοδυναμία περιγραφϊν. 
 Υεριγραφι εξαρτθμάτων και διατάξεων ςυςτθμάτων αυτόματου ελζγχου. 
 Υεριγραφι πρακτικϊν Χ.Α.Ε. 
 Ανάλυςθ Χυςτθμάτων ςτο Χϊρο των Ξαταςτάςεων: Οφςθ των εξιςϊςεων κατάςταςθσ. 
 Υαρατθρθςιμότθτα και ελεγξιμότθτα. 
 Ξλαςικζσ Πζκοδοι Χχεδίαςθσ Χ.Α.Ε.: Γενικά, προδιαγραφζσ. 
 Χχεδίαςθ με ενιςχυτζσ και με PID. 
 Χχεδίαςθ με δίκτυα προιγθςθσ φάςθσ, κακυςτζρθςθσ φάςθσ και κακυςτζρθςθσ-
προιγθςθσ φάςθσ. 
Εργαςτθριακό Πζροσ 
 Ειςαγωγι ςτο LABVIEW. 
 Πελζτθ και ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων αυτομάτων ελζγχου με χριςθ τθσ εργαλειοκικθσ 
LABBVIEW CONTROL DESIGN TOOLKIT. 
 Υροςομοίωςθ PLC με χριςθ του λογιςμικοφ LADSIM. 
 Υροςομοίωςθ PLC με χριςθ του λογιςμικοφ LOGIXPRO. 
 Ελεγκτζσ PID. 
 Αναγνϊριςθ ςυςτθμάτων ελζγχου με χριςθ των διαγραμμάτων BODE. 
 Ψο πρόβλθμα του αντίςτροφου εκκρεμοφσ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ/ 
ΖΟΕΓΧΣΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

ΨΘΦΛΑΞΣΧ ΖΟΕΓΧΣΧ 
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 

Σ κφριοσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ των 
Ψθφιακϊν Χυςτθμάτων Ελζγχου, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο. Χτθ 
ςυνζχεια ακολουκεί μια λίςτα με τα κζματα, που καλφπτονται ςτο μάκθμα: 
Κεωρία 
 Βαςικι δομι ενόσ ςυςτιματοσ ελζγχου με υπολογιςτι. 
 Ψα βαςικά ςιματα διακριτοφ χρόνου. Πεταςχθματιςμόσ Η, αντίςτροφοσ 
μεταςχθματιςμόσ Η και εφαρμογζσ. Λδιότθτεσ διακριτϊν ςυςτθμάτων. Εξιςϊςεισ 
διαφορϊν, εξιςϊςεισ κατάςταςθσ και ςυναρτιςεισ μεταφοράσ. Δειγματολθπτικά 
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ςυςτιματα. 
 Πετάβαςθ από τθν G(s) ςτθν G(z). 
 Ευςτάκεια φραγμζνθσ ειςόδου φραγμζνθσ εξόδου. 
 Ψο κριτιριο Jury και θ μζκοδοσ Lyapunov. 
 Φυκμιςτισ διακριτοφ χρόνου ιςοδφναμοσ αναλογικοφ. PID διακριτοφ χρόνου. 
 Ζλεγχοσ deadbeat. 
 Ωλοποίθςθ Χυςτθμάτων Διακριτοφ Χρόνου. 
Εργαςτιριο 
 Υροςομοίωςθ Λ - CC (Comprehensive control) 
 Υροςομοίωςθ ΛΛ – MATLAB 
 Υροςομοίωςθ ΛIΛ - SIMULINK 
 Υρογραμματιηόμενοι λογικοί ελεγκτζσ – PLC 
 Ψθφιακόσ ζλεγχοσ υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 
 Ζλεγχοσ με νευρωνικά δίκτυα 
 Χυςτιματα SCADA 
 Ψθφιακοί ελεγκτζσ PID 

    

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΚΕΩΦΛΑ ΧΦΑΟΠΑΨΩΡ 
ΞΑΛ ΧΩΡΣΦΚΩΧΕΛΧ 
ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΩΡ 

Θ κεωρία ςφαλμάτων και οι επικαλφψεισ τθσ με άλλεσ επιςτθμονικζσ περιοχζσ. 
Υεδία εφαρμογϊν τθσ κεωρίασ ςφαλμάτων ςτα αντικείμενα του τοπογράφου 
μθχανικοφ. Πετριςεισ και ςφάλματα. 
Είδθ ςφαλμάτων. 
Χτοιχεία από τθν κεωρία πικανοτιτων και τθν ςτατιςτικι. 
Ψυχαίεσ μεταβλθτζσ και ςφάλματα παρατθριςεων. 
Πονοδιάςτατεσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ. 
Εκτίμθςθ από πολλαπλζσ μετριςεισ. 
Ξατανομζσ πικανοτιτων για διακριτζσ και ςυνεχείσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ. 
Θ «κανονικι» κατανομι. 
Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ. 
Λςοβαρείσ και ανιςοβαρείσ παρατθριςεισ. 
Εςωτερικι και εξωτερικι ακρίβεια, αξιοπιςτία. 
Υολυδιάςτατεσ τυχαίεσ μεταβλθτζσ. 
Υολυδιάςτατθ κανονικι κατανομι. 
Ζλλειψθ και ελλειψοειδζσ ςφάλματοσ. 
Ρόμοσ μετάδοςθσ μεταβλθτοτιτων-ςυμμεταβλθτοτιτων. 
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Εκτίμθςθ παραμζτρων και ςυνόρκωςθ παρατθριςεων. 
Πζκοδοσ των εξιςϊςεων παρατιρθςθσ. 
Πζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων για γραμμικζσ ςυναρτιςεισ. 
Πζκοδοσ ελαχίςτων τετραγϊνων για μθ γραμμικζσ ςυναρτιςεισ. 
Υαραδείγματα επιλφςεων ςυνορκϊςεων. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ 
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΤΦΑΧΘΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

Εμβάκυνςθ ςε ειδικά κεφάλαια τθσ ςφγχρονθσ Φωτογραμμετρίασ και Τραςθσ 
Ωπολογιςτϊν. Υεριλαμβάνονται διαλζξεισ από μζλθ ΔΕΥ του Ψμιματοσ αλλά και 
προςκεκλθμζνουσ επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ, ειδικοφσ ςτον ακαδθμαϊκό και τον 
επαγγελματικό χϊρο. 
Ψα πεδία εμβάκυνςθσ αφοροφν τισ state-of-the-artαυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ τθσ 
Φωτογραμμετρίασ και Τραςθσ Ωπολογιςτϊν: 
Αλγόρικμοι αυτόματων προςανατολιςμϊν εικόνων 
Γραμμικζσ επιλφςεισ προςανατολιςμϊν εικόνων 
Πζκοδοι βακμονόμθςθσ – και αυτοβακμονόμθςθσ μθχανισ 
Αλγόρικμοι και τεχνικζσ αραιισ και πυκνισ ςυνταφτιςθσ εικόνων 
(sparse/densematching) 
Χυγκρίςεισ αλγορίκμωνSFM (Structure From Motion) 
ΑλγόρικμοιSLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 
Σπτικι πλοιγθςθ μζςω βίντεο (visualodometry) και εφαρμογζσ ςτθν ρομποτικι 
Υαράλλθλα οι φοιτθτζσ/τριεσ κα αναλάβουν τθν εκπόνθςθ πρακτικοφ(λογιςμικό open-
source/ προγραμματιςμόσ) ι βιβλιογραφικοφ κζματοσ ςτα αντικείμενα που 
πραγματεφεται το μάκθμα. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΞΠΑΚΘΧΘ 
ΠΘΧΑΡΘΧ 

Ειςαγωγι, ιςτορικι αναδρομι 
μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ (γραμμικι και λογαρικμικι παλινδρόμθςθ) 
ςτατικι/δυναμικι παλινδρόμθςθ 
παλινδρόμθςθ μίασ και περιςςότερων μεταβλθτϊν) 
επιβλεπόμενθ, μθ επιβλεπόμενθ και ενιςχυτικι μάκθςθ (supervised, unsupervised, 
reinforcement learning) 
ταξινόμθςθ 
κανονικοποίθςθ 
Ψεχνθτά νευρωνικά δίκτυα (μοντζλα και αρχιτεκτονικζσ, forward-backward, 
backpropagation) 
Support Vector Machines (γραμμικι και μθ γραμμικι ταξινόμθςθ) 
clustering (k-means, DBSCAN, Gaussian) 
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μείωςθ διαςταςιμότθτασ (Principal Components Analysis) 
παραδείγματα εφαρμογϊν και ανάπτυξθ αλγορίκμων εκμάκθςθσ μθχανισ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΣΔΣΥΣΛΛΑ Λ (ΓΕΩΠΕΨΦΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΣΔΣΩ) 

[κεωρθτικό μζροσ] 
1. Οειτουργικι Λεράρχθςθ Σδϊν 
2. Επιλογι Ψυπικισ Διατομισ με Βάςθ τθν Ξυκλοφοριακι Λκανότθτα 
3. Υροςομοίωςθ Σχιματοσ ςτθν Σδοποιία, Υρόςφυςθ Σδοςτρϊματοσ 
4. Δυναμικι Σχθμάτων 

 Υρόςφυςθ 

 Υροωκθτικι Δφναμθ 

 Δφναμθ Υζδθςθσ 

 Ξίνθςθ Σχιματοσ ςε Ξαμπφλθ 

 Επιβατθγά Σχιματα - Φορτθγά 
5. Ψαχφτθτεσ, Ξριτιρια Αςφάλειασ 
6. Χχεδιαςμόσ Χάραξθσ ςτθν Σριηοντιογραφία 
7. Χχεδιαςμόσ Χάραξθσ ςτθ Πθκοτομι 
8. Χχεδιαςμόσ Επικλίςεων   
9. Διατομζσ – Υλευρικζσ Διαμορφϊςεισ 
10. Χχεδιαςμόσ Σδοφ ςτο Χϊρο, Σρατότθτεσ 
11. Χωματιςμοί 
12. Διαπλάτυνςθ - Διεφρυνςθ 

[εργαςτθριακό μζροσ] 
Χειρά αςκιςεων ςτα κφρια γνωςτικά αντικείμενα τθσ κεωρίασ, από τθ ςφνκεςθ των 
οποίων προκφπτει ςχεδιαςμόσ οδικοφ τμιματοσ ςε επίπεδο προμελζτθσ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 
 

ΣΔΣΥΣΛΛΑ ΛΛ 

κεωρθτικό μζροσ] 
1. Ψοπογραφικά Ωπόβακρα - Ακρίβειεσ 
2. Χτάδια Πελζτθσ Σδικϊν Ζργων 
3. Ωπολογιςμόσ Ξίνθςθσ Γαιϊν 
4. Απαλλοτριϊςεισ 
5. Απορροι Σμβρίων 
6. Σρατότθτεσ 
7. Ψυπικζσ Διαμορφϊςεισ 
8. Γεωμετρικόσ Χχεδιαςμόσ Χθράγγων 
9. Χυςτιματα Αναχαίτιςθσ Σχθμάτων 
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10. Λςόπεδοι - Ξυκλικοί Ξόμβοι - Επιλογι - Οειτουργία 
11. Ανιςόπεδοι Ξόμβοι- Επιλογι - Οειτουργία 
12. Υρομετριςεισ, Υροχπολογιςμόσ 

[εργαςτθριακό μζροσ] 
Εκπόνθςθ προμελζτθσ οδικοφ ζργου ςε ψθφιακό περιβάλλον, το οποίο κα 
περιλαμβάνει: λειτουργικι ιεράρχθςθ οδοφ, επιλογι τυπικισ διατομισ, εκπόνθςθ 
μελζτθσ ςε ψθφιακό υπόβακρο (DTM), μελζτθ οριηοντιογραφίασ – μθκοτομισ – 
διατομϊν, απορροι ομβρίων, ορατότθτεσ, κριτιρια αςφάλειασ, επιλογι κζςεων οχετϊν 
– προκαταρτικι υδραυλικι διαςταςιολόγθςθ, ενδεικτικόσ ςχεδιαςμόσ τεχνικϊν ζργων, 
διαςταςιολόγθςθ οδοςτρϊματοσ, περιβαλλοντικι κεϊρθςθ ζργου, αποκατάςταςθ 
προςβάςεων, προμζτρθςθ, προχπολογιςμόσ.   

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΣΔΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΑΧΨΛΞΑ 
ΣΔΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ 

[κεωρθτικό μζροσ] 
Σδικι Αςφάλεια 

13. Χυλλογι και Ανάλυςθ Χτοιχείων,  
14. Χυςχζτιςθ Ατυχθμάτων με Χαρακτθριςτικά Σδικοφ Υεριβάλλοντοσ,  
15. Χυςχζτιςθ Ατυχθμάτων με Χαρακτθριςτικά Χρθςτϊν και Σχθμάτων,  
16. Επιςιμανςθ Επικίνδυνων Κζςεων,  
17. Πελζτθ Επικίνδυνων Κζςεων και Βελτιϊςεισ,  
18. Αξιολόγθςθ Αποτελεςμάτων Βελτιϊςεων 

 
Αςτικά Σδικά Δίκτυα 

19.     Χαρακτθριςτικά Χτάκμευςθσ- Ζρευνεσ 
20.     Διάταξθ - Χαρακτθριςτικά Χϊρων Χτάκμευςθσ 
21.     Υολυόροφοι Χτακμοί  Αυτοκινιτων - Χτακμοί Οεωφορείων 
22.     Ζρευνεσ - Ξαταςκευι - Χυντιρθςθ 
23.     Οειτουργία & Εκμετάλλευςθ Χϊρων Χτάκμευςθσ 
24.     Σικονομικά Χτοιχεία Χϊρων Χτάκμευςθσ 

[εργαςτθριακό μζροσ] 
Σι φοιτθτζσ δθμιουργοφν ομάδεσ των 4 ατόμων και διεξάγουν μετριςεισ κυκλοφορίασ 
πεηϊν και εμπλοκϊν οχθμάτων ςε προκακοριςμζνεσ διαςταυρϊςεισ ςε κεντρικι αςτικι 
αρτθρία των Ακθνϊν. Πε βάςθ τισ μετριςεισ, θ πρϊτθ εργαςία αφορά ανάλυςθ των 
μετριςεων και διαγράμματα κυκλοφοριακϊν εμπλοκϊν και θ δεφτερθ τθν επιςιμανςθ 
επικίνδυνων κόμβων 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΨΕΧΡΛΞΘ ΠΘΧΑΡΛΞΘ Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και οριςμοί, ςυμπεριλαμβανομζνων ςτοιχείων διανυςματικισ 
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ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

άλγεβρασ. 
Λςορροπία υλικοφ ςθμείου.  Λςορροπία ςτερεοφ ςϊματοσ. 
Χτιριξθ ςτερεοφ ςϊματοσ, βακμοί ελευκερίασ. 
Χφνκεςθ δυνάμεων και ροπϊν ςτον χϊρο. Χφνκετοι φορείσ (δικτυϊματα, πλαίςια, 
μθχανζσ). 
Διατομζσ και τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τουσ. 
Πθχανικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν.  Φορτίςεισ. 
Ξάμψθ.  Διάτμθςθ.  Χτρζψθ.  Ουγιςμόσ.  Χφνκετεσ φορτίςεισ. 
Ουγιςμόσ υποςτυλωμάτων.  
Ωπολογιςμόσ αντιδράςεων ςτιριξθσ ιςοςτατικϊν φορζων. 
Επίπεδα ιςοςτατικά δικτυϊματα, δοκοί, πλαίςια. ΔιαγράμματαΜ,V,Ν. Δοκόσ Gerberκαι 
τριαρκρωτά τόξα. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΕΔΑΦΣΠΘΧΑΡΛΞΘ -
ΚΕΠΕΟΛΩΧΕΛΧ 

Χτοιχεία γεωλογίασ (ςφςταςθ τθσ γθσ, κινιςεισ μαηϊν, ριγματα, ςειςμικι δράςθ κ.ά.). 
Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και οριςμοί για τθ φφςθ των εδαφϊν. 
Υερί ωκιςεων των εδαφϊν. Υαραμορφϊςεισ εδαφϊν. 
Υερί κακιηιςεων των εδαφϊν. 
Διατμθτικι αντοχι των εδαφϊν. 
Υερί ςυμπφκνωςθσ εδαφϊν. 
Αντιςτθρίξεισ και ςχετικοί υπολογιςμοί. 
Ψφποι κεμελιϊςεων 
Υζδιλα, πάςςαλοι, κοιτοςτρϊςεισ και οι ςχετικοί υπολογιςμοί. 
Πελζτεσ περίπτωςθσ κεμελιϊςεων ςε ζργα που αναλαμβάνουν τοπογράφοι μθχανικοί 
(μικρά κτιρια, οδοςτρϊματα κ.ά.). 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 
ΣΥΟΛΧΠΕΡΣ ΧΞΩΦΣΔΕΠΑ 

Χτοιχεία αντοχισ των υλικϊν. 

 Ψο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και τα ςυςτατικά του. Υαραςκευι, διάςτρωςθ, 
τοποκζτθςθ οπλιςμοφ. 

 Χχεδιαςμόσ καταςκευϊν με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Σριακζσ καταςτάςεισ. 

 Δομικά ςτοιχεία και ςυςτιματα ςε καταςκευζσ με οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

 Ωπολογιςμόσ αντοχισ υποςτυλωμάτων, τοιχίων, δοκϊν, πλακϊν και πζδιλων (από 
οπλιςμζνο 

 ςκυρόδεμα) ςε καταπονιςεισ. 

 Οειτουργικότθτα ςε παραμορφϊςεισ. Ζλεγχοι. 

 Χυνικωσ χρθςιμοποιοφμενα λογιςμικά. 
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 Ελλθνικοί και ευρωπαϊκοί κανονιςμοί και προδιαγραφζσ για ζργα με οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα που υλοποιοφν οι τοπογράφοι. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΣΛΞΣΔΣΠΛΞΘ – ΨΕΧΡΛΞΑ 
ΩΟΛΞΑ 

1. Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο τθσ οικοδομικισ.  Λςτορικι αναδρομι. 
2. Χτοιχεία οργάνωςθσ εργοταξίου: κατεδαφίςεισ, εκςκαφζσ, ικριϊματα.  Διάγραμμα 

εκςκαφϊν. 
3. Εκςκαφζσ και κεμελίωςθ: ςτεγανοποίθςθ, αποςτράγγιςθ. 
4. Φζρων οργανιςμόσ.   
5. Ψοιχοποιία: είδθ και υλικά καταςκευισ τοιχοποιίασ ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

κερμομόνωςθσ, υγρομόνωςθσ και θχομόνωςθσ. Εςωτερικι και εξωτερικι 
τοιχοποιία. Επιχρίςματα και επενδφςεισ. Είδθ και τα υλικά επενδφςεων: μάρμαρα, 
πλακάκια, ξφλα, κ.λπ. 

6. Κερμομόνωςθ, υγρομόνωςθ και θχομόνωςθ.  
7. Δϊματα και ςτζγεσ: Κερμομόνωςθ και υγρομόνωςθ. Διαμόρφωςθ ρφςεων για 

απορροι υδάτων. 
8. Ξουφϊματα: Εςωτερικά και εξωτερικά.  Είδθ και υλικά κουφωμάτων.  Ξριτιρια 

επιλογισ. 
9. Δάπεδα: Ψα είδθ και τα υλικά καταςκευισ δαπζδων. Εςωτερικά και εξωτερικά 

δάπεδα. Ωψόμετρα για τθν καταςκευι δαπζδου.  Φφςεισ απορροισ υδάτων 
εξωτερικϊν δαπζδων. 

10. Χκάλεσ: Ψα είδθ και τα υλικά καταςκευισ. Γεωμετρικόσ ςχεδιαςμόσ ςκάλασ. 
11. Ψο οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και οι εφαρμογζσ του. 
12. Χάλυβασ, και λοιπά μζταλλα.  Ψο ξφλο ωσ δομικό υλικό, εφαρμογζσ.  
13. Οοιπά τεχνικά υλικά και οι εφαρμογζσ τουσ ςτθν οικοδομικι. 
14. Επίλυςθ καταςκευαςτικϊν προβλθμάτων. Χφνταξθ τεχνικισ ζκκεςθσ.  
 

Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ εςτιάηουν ςτθ ςχεδίαςθ καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν 
ςε ποικίλεσ κλίμακεσ. *περιμετρικό τοιχίο, κεμελίωςθ και αποςτράγγιςθ, εξωτερικι και 
εςωτερικι τοιχοποιία, οροφι και δάπεδα, ςυναρμογι με φζροντα οργανιςμό, δϊματα, 
(ρφςεισ) και ςτζγεσ, κουφϊματα, κλίμακεσ, μονϊςεισ κ.ά+. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 
 

ΠΕΓΑΟΕΧ ΓΕΩΔΑΛΨΛΞΕΧ 
ΑΧΞΘΧΕΛΧ 

Διαλζξεισ  
Χχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ, μζτρθςθ και υπολογιςμόσ οριηοντιογραφικϊν και 
κατακόρυφων δικτφων ελζγχου. Ζνταξθ δικτφων με επίγειεσ και δορυφορικζσ μεκόδουσ. 
Χχεδιαςμόσ τοπογραφικϊν εργαςιϊν για τθν παραγωγι τοπογραφικϊν-κτθμα-
τογραφικϊν διαγραμμάτων. Υαραγωγι ψθφιακϊν υποβάκρων για τθ ςφνταξθ 
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κτθματολογικϊν πινάκων (LIS). Ψεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφνταξθσ τοπογραφικϊν 
διαγραμμάτων. Ζλεγχοσ ποιότθτασ τελικϊν προϊόντων. 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  
Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ βαςίηεται ςτισ διαλζξεισ και τισ εργαςτθριακζσ 
αςκιςεισ όλων των μακθμάτων Γεωδαιςίασ-Ψοπογραφίασ που ζχουν προθγθκεί 
(υποχρεωτικϊν και κατϋ επιλογιν) και περιλαμβάνει μια ολοκλθρωμζνθ μελζτθ 
αποτφπωςθσ – κτθματογράφθςθσ  θμιαςτικισ-αγροτικισ περιοχισ (ζκταςθσ περί τα 50 - 
70 ςτρ.), τθν ζνταξθ τθσ ςτο κρατικό δίκτυο αναφοράσ - πφκνωςθ τριγωνομετρικοφ 
δικτφου με δορυφορικζσ μεκόδουσ (GNSS), και αξιολόγθςθ ποιότθτασ του υφιςτάμενου 
και νζου δικτυοφ - για τθ ςφνταξθ τοπογραφικοφ - κτθματογραφικοφ διαγράμματοσ ςε 
πραγματικζσ ςυνκικεσ. Εφαρμογζσ τίτλων και διοικθτικϊν πράξεων. Επίςθσ, το 
εργαςτθριακό μζροσ περιλαμβάνει αποτυπϊςεισ με τθ χριςθ δορυφορικϊν (RTK) και 
επίγειων (γεωδαιτικοφσ ςτακμοφσ) τεχνικϊν. Μδρυςθ υψομετρικϊν δικτφων με 
ςυνδυαςμζνθ χριςθ χωροςτάκμθςθ, GNSS  και γεωδυναμικϊν μοντζλων βαρφτθτασ. 
Πετά το τζλοσ του μακιματοσ, οι εργαςίεσ των φοιτθτϊν παραδίδονται ςτθν τοπικι 
κοινότθτα για χριςθ.  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 
 

ΚΕΩΦΛΑ ΧΦΑΟΠΑΨΩΡ ΞΑΛ 
ΧΩΡΣΦΚΩΧΕΛΧ 

ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΩΡ ΛΛ 

Ανάλυςθ δεδομζνων και ςυνόρκωςθ παρατθριςεων, τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 
μεκόδων ςυνόρκωςθσ, οι εναλλακτικζσ μζκοδοι ςυνόρκωςθσ, αναφορά ςτθ μζκοδο των 
εξιςϊςεων παρατθριςεων, παραδείγματα, ακρίβεια των αποτελεςμάτων τθσ 
ςυνόρκωςθσ, ειδικζσ περιπτϊςεισ εξιςϊςεων παρατθριςεων, θ ζννοια τθσ αδυναμίασ 
βακμοφ ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων ςυνόρκωςθσ, δεςμεφςεισ (ελάχιςτεσ, 
πλεονάηουςεσ, εςωτερικζσ δεςμεφςεισ), ςυνόρκωςθ ςε διαδοχικά ςτάδια, ςυνόρκωςθ 
με προχπάρχουςα πλθροφορία για τισ άγνωςτεσ παραμζτρουσ, θ μζκοδοσ των 
εξιςϊςεων ςυνκθκϊν, παραδείγματα, θ μζκοδοσ των μικτϊν εξιςϊςεων, μικτζσ 
εξιςϊςεισ με δεςμεφςεισ, παραδείγματα, ςφγκριςθ και ενοποίθςθ των μεκόδων 
ςυνόρκωςθσ, ςτατιςτικι ερμθνεία και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
ςυνόρκωςθσ, ςτατιςτικοί ζλεγχοι υποκζςεων, θ γενικι υπόκεςθ, ο ολικόσ ζλεγχοσ και θ 
ςάρωςθ δεδομζνων, παρεμβολι και πρόγνωςθ, μοντζλα με ςτοχαςτικζσ παραμζτρουσ, 
εκτίμθςθ ςυνιςτωςϊν μεταβλθτότθτασ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 
 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΑΡΑΦΣΦΑΧ ΞΑΛ 
ΧΦΣΡΣΩ 

Σ χϊροσ και ο χρόνοσ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, θ μζτρθςθ του χρόνου, μετριςεισ ςτο 
χϊρο, θ γεωμετρία του Rene Descartes, ςυντεταγμζνεσ και ςυςτιματα αναφοράσ ςτον 
ευκλείδειο χϊρο, διαφορά ςυςτιματοσ αναφοράσ – ςυςτιματοσ ςυντεταγμζνων, 
ορκοκανονικζσ και μθ-ορκοκανονικζσ βάςεισ, πλαίςια αναφοράσ, ςχζςεισ μεταξφ 
ςυςτθμάτων αναφοράσ, καμπυλόγραμμεσ ςυντεταγμζνεσ, κυλινδρικζσ – ςφαιρικζσ 
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ςυντεταγμζνεσ, γεωδαιτικζσ και ελλειψοειδείσ ςυντεταγμζνεσ, άλλα ςυςτιματα 
καμπυλόγραμμων ςυντεταγμζνων, φυςικά ςυςτιματα αναφοράσ του πεδίου 
βαρφτθτασ, τοπικό αςτρονομικό ςφςτθμα, ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα υψϊν, βαςικοί 
μεταςχθματιςμοί, μεταςχθματιςμοί ςτο επίπεδο και ςτον τριςδιάςτατο χϊρο, πίνακεσ 
ςτροφισ, εξειδικεφςεισ του μεταςχθματιςμοφ Helmert, μοντζλο Bursa-Wolf, μοντζλο 
Veis, μοντζλο Molodensky, μεταςχθματιςμόσ γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων, τετραδικοί 
αρικμοί, αδρανειακά ςυςτιματα αναφοράσ, αδράνεια και ςχετικι κίνθςθ, το ςφςτθμα 
ICRS, επίγεια ςυςτιματα αναφοράσ, το ςφςτθμα ITRS, μεταςχθματιςμόσ μεταξφ του ITRS 
και του GCRS, ςυςτιματα αναφοράσ για τθν περιςτρεφόμενθ γθ, μετάπτωςθ, κλόνιςθ 
και κίνθςθ του πόλου, ςυςτιματα χρόνου, ειςαγωγι ςτθν ζννοια του νευτϊνειου και 
ςχετικιςτικόσ χρόνοσ, μακθματικά μοντζλα κανονικοφ χρόνου, διόρκωςθ Doppler, 
ςυντεταγμζνοσ χρόνοσ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ ΑΡΣΛΧΨΩΡ 
ΑΓΩΓΩΡ ΞΑΛ ΔΛΕΩΚΕΨΘΧΕΛΧ 

ΩΔΑΨΣΦΕΠΑΨΩΡ 
 

1. Ειςαγωγι - Αντικείμενο. Βαςικζσ εξιςϊςεισ μόνιμθσ ροισ. Επιςκόπθςθ κεωρίασ 
κρίςιμθσ ροισ. Εφαρμογζσ 

2. Σμοιόμορφθ ροι. Ωδραυλικόσ ςχεδιαςμόσ αγωγϊν για ομοιόμορφθ ροι. Ωδραυλικά 
βζλτιςτθ διατομι. 

3. Ανομοιόμορφθ βακμιαία μεταβαλλόμενθ ροι. Ψαξινόμθςθ καμπφλων. Υοιοτικι 
ανάλυςθ, διατομζσ ελζγχου. Ξαμπφλθ υπερφψωςθσ (backwatercurve). Υοςοτικι 
ανάλυςθ-Ωπολογιςμόσ μθκοτομισ ελεφκερθσ επιφάνειασ ςε τεχνθτοφσ και 
φυςικοφσ αγωγοφσ.  

4. Ωδραυλικό άλμα. Χαρακτθριςτικά και ζλεγχοσ άλματοσ. Ξαταςτροφι ενζργειασ. 
Οεκάνεσ θρεμιςεωσ και αναβακμοί ελεφκερθσ πτϊςθσ. 

5. Ψαχζωσ μεταβαλλόμενθ ροι. Ωπερχειλιςτζσ λεπτισ και ευρείασ ςτζψθσ. Υλευρικοί 
υπερχειλιςτζσ. Εκχειλιςτζσφραγμάτων. Βακμιδωτοί υπερχειλιςτζσ. Κυροφράγματα. 

6. Πθ Πόνιμθ Φοι: Βακμιαία μεταβαλλόμενθ ροι. Εξιςϊςεισ St. Venant. Ξινθματικό 
κφμα. Ψαχζωσ μεταβαλλόμενθ ροι. Διόδευςθ πλθμμφρασ. Ωδρολογικζσ μζκοδοι 
(Muskingum).  

7. Πεταφορά φερτϊν υλϊν: Ζναρξθ κίνθςθσ, ςχθματιςμοί κοίτθσ ποταμϊν, 
φορτίο πυκμζνα και φορτίο ςε αιϊρθςθ. Πζκοδοι μζτρθςθσ – υπολογιςμοφ. 

8. Διευκετιςεισ ποταμϊν και χειμάρρων. Διαβρϊςεισ ςτα βάκρα γεφυρϊν. Σ κϊδικασ 
HEC-RAS (River Analysis System). Υαρουςίαςθ και εφαρμογζσ.  

9. Σριοκζτθςθ και διευκζτθςθ χειμάρρων: νομοκεςία και εφαρμογζσ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ ΩΥΣΓΕΛΩΡ 
ΩΔΑΨΩΡ 

Ψο νερό ςτο υπζδαφοσ. Υροςζγγιςθ ιςοδφναμου ςυνεχοφσ μζςου. Ωδραυλικι των 
υπόγειων νερϊν, µόνιµθ και µθ µόνιµθ ροι.Ξίνθςθ του υπόγειου νεροφ - Ρόμοσ του 
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ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ Darcy και υδραυλικι αγωγιμότθτα: Ωδραυλικό φορτίο, υδραυλικι κλίςθ, το πείραμα του 
Darcy, ο νόμοσ του Darcy, υδραυλικι αγωγιμότθτα, γεωμετρικι διαπερατότθτα, 
μεταφορικότθτα ι διαβιβαςτικότθτα, υπολογιςμόσ τθσ υδραυλικισ αγωγιμότθτασ 
(κατθγορίεσ μεκόδων). Θ εξίςωςθ τθσ ςυνζχειασ για ροι ςε υπόγειουσ υδροφορείσ. 
Eξιςϊςεισ οριηόντιασ ροισ. Ετερογζνεια και ανιςοτροπία. 
Ωδρολογία υπόγειων νερϊν: Ξατανομι υπόγειου νεροφ (υδροφόρα ςτρϊματα, 
κατθγορίεσ υδροφόρων ςτρωμάτων). Ελεφκεροι και εγκιβωτιςμζνοι υδροφορείσ. 
Φρεάτιοσ ορίηοντασ-ςτάκμθ υπόγειου νεροφ. Δίκτυα ροισ και φυςικι απόδοςθ λεκάνθσ. 
Ωδρογραφιματα φρεάτων. Δοκιμζσ για τθν εκτίμθςθ των ιδιοτιτων. Θ μζκοδοσ Cooper-
Jacob. Ωδρογεωλογικι λεκάνθ – Εμπλουτιςμόσ - Εκφόρτιςθ. Αποκθκευτικότθτα 
υδροφορζα. Λςοηφγιο υπόγειων υδάτων. Πονοδιάςτατθ ροι. Πόνιμθ ροι φρεάτων. Θ 
ζννοια τθσ ακτίνασ επιρροισ. Υιεηομετρία - Δίκτυα ροισ: Διακφμανςθ ςτάκμθσ, 
Χτακμθμετριςεισ, Υιεηομετρικοί χάρτεσ. Αντλιςεισ και δοκιμαςτικζσ αντλιςεισ. Ξρίςιμθ 
παροχι άντλθςθσ. Ωπεραντλιςεισ και ςυνζπειεσ.  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΩΔΑΨΛΞΩΡ 
ΥΣΦΩΡ 

1. Βαςικζσ ζννοιεσ: Χριςεισ νεροφ, καταναλωτικζσ και μθ – Ωδροςυςτιματα και 
ςυνιςτϊςεσ τουσ – Βιϊςιμθ ανάπτυξθ – προςζγγιςθ και ανάλυςθ ςυςτθμάτων 
(system analysis) – ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων (decision support systems) 
– ςτόχοι και δράςεισ τθσ διαχείριςθσ – νομοκετικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα. 
Περιπτώςεισ εφαρμογών (case studies) ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

2. Οικονομικά μεγζκθ: Τφελοσ και κόςτοσ υδροςυςτθμάτων – ωφζλιμθ ηωι 
ςυνιςτωςϊν των υδροςυςτθμάτων – χρονικι αναγωγι οικονομικϊν μεγεκϊν – 
ανάλυςθ οφζλουσ-κόςτουσ (benefit-costanalysis) – μθ οικονομικζσ ωφζλειεσ 
υδροςυςτθμάτων. 

3. χθματοποίθςθ και μοντελοποίθςθ υδροςυςτθμάτων: δικτυακι απεικόνιςθ – 
αφαίρεςθ – τυποποίθςθ – απλοποίθςθ – δεδομζνα ειςόδου ςτο μοντζλο. 
Υαραδείγμα: τουδροςφςτθμα τθσΑκινασ. 

4. Εκτιμιςεισ ηιτθςθσ και προςφοράσ νεροφ: υδατικοί πόροι – χαρακτθριςτικά 
μεγζκθ επιφανειακϊν και υπόγειων νερϊν – υδρολογικι αβεβαιότθτα (uncertainty)  
και αξιοπιςτία – χαρακτθριςτικά μεγζκθ χριςθσ νεροφ (αςτικισ – αγροτικισ – 
κτθνοτροφικισ – Ωδροθλεκτρικϊν ζργων). 

5. Μζκοδοι μοντζλων αξιολόγθςθσ εναλλακτικών λφςεων: ςυνιςτϊςεσ μοντζλων – 
επιλογι και ςχθματοποίθςθ ζργου. Πζκοδοι: Βελτιςτοποίθςθ (optimisation) ζναντι 
Υροςομοίωςθσ (simulation). Χαρακτθριςτικά και περιοριςμοί τθσ κάκε μεκόδου – 
ςυνδυαςμόσ των δφο (preliminary screening). Υαράδειγμα με ταμιευτιρα και τρεισ 
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χριςτεσ. 
6. Μζκοδοι βελτιςτοποίθςθσ: Ειςαγωγι – Γραμμικά και μθ γραμμικά μοντζλα 

βελτιςτοποίθςθσ (ανάλυςθ – πολλαπλαςιαςτζσ Lagrange – μζκοδοσ πιο απότομθσ 
κατάβαςθσ). Γραμμικόσ προγραμματιςμόσ (Linear Programming) και Δυναμικόσ 
Υρογραμματιςμόσ (απλι αναφορά ςτον δεφτερο). Υαράδειγμα γραμμικοφ 
προγραμματιςμοφ με χριςθ του αλγόρικμου Simplex. 

7. Μζκοδοι προςομοίωςθσ: Αβεβαιότθτα και διακινδφνευςθ (risk) ςτα ζργα 
εκμετάλλευςθσ υδατικϊν πόρων. Χτοχαςτικι προςομοίωςθ (Monte Carlo) και 
παραγωγι ςυνκετικϊν χρονοςειρϊν. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ μοντζλων. Εκτίμθςθ 
αβεβαιότθτασ με χριςθ προςομοιϊςεων. 

8. Κλιματικι αλλαγι και υδρολογικι εμμονι. Αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ ςτα υδροςυςτιματα ςε ςυςχετιςμό με τθν ζννοια τθσ 
υδρολογικισ εμμονισ. 

Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ είναι εςτιαςμζνεσ ςτθν κατανόθςθ και κατάςτρωςθ των  
εννοιϊν και των δράςεων που περιγράφονται ςτθ κεωρία και αφοροφν: 
1. Επίλυςθ προβλθμάτων βελτιςτοποίθςθσ με το Solver του Microsoft Excell: (3 

παραδείγματα) 
2. Ανάλυςθ και ζννοιεσ δικτφων. Υρόβλθμα ςυντομότερθσ διαδρομισ με το Solver του 

Microsoft Excell. 
3. Υρόβλθμα διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων με το Solver του Microsoft Excell. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 
ΒΛΩΧΛΠΘ ΑΧΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ 

1. Βαςικζσ ζννοιεσ για τισ αςτικζσ περιοχζσ (τεχνικζσ, οικονομικζσ, κοινωνιολογικζσ, 
περιβαλλοντικζσ και άλλεσ διαςτάςεισ) 

2. Λςτορικά μοντζλα αςτικϊν αναπτφξεων και τυπολογία πόλεων.  Χφγχρονεσ 
προςεγγίςεισ (ςυμπαγισ πόλθ, αςτικι διάχυςθ, ζξυπνθ πόλθ, μθτροπολιτικι 
περιοχι κ.ά.) 

3. Αςτικό τοπίο, εξυπθρετιςεισ και ποιότθτα ηωισ.  Ρθςίδεσ εμπορίου, διαςκζδαςθσ 
κλπ.  Αςτικά δίκτυα και μεταφορζσ. Βιϊςιμεσ μετακινιςεισ.   Χφγχρονα αςτικά 
προβλιματα.  

4. Υεριβαλλοντικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ δόμθςθσ, με ζμφαςθ ςτθ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ.   

5. Σ ρόλοσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.  Πείωςθ κινδφνων από φυςικζσ καταςτροφζσ.  
Χφγχρονοι παγκόςμιοι ςτόχοι.  Υολιτικι προςταςία. 

6. Βαςικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ οικιςτικϊν περιοχϊν.  Δείκτεσ, ςτακερότυπα κλπ. 
7. Διαχρονικι εξζλιξθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τον αςτικό ςχεδιαςμό ςτθν Ελλάδα. 
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Επίπεδα ςχεδιαςμοφ και τφποι μελετϊν.  Ειδικζσ κατθγορίεσ ςχεδιαςμοφ. 
8. Σ ρόλοσ των τοπογράφων/γεωπλθροφορικϊν μθχανικϊν ςτθ ςτελζχωςθ δθμόςιων 

και ιδιωτικϊν φορζων που εμπλζκονται ςτθν ολοκλθρωμζνθ βιϊςιμθ αςτικι 
ανάπτυξθ. 

Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (κζμα) διαπραγματεφονται: 
o Ψθ βιβλιογραφικι διερεφνθςθ ςχετικϊν κεμάτων. 
o Ψον πολεοδομικό ςχεδιαςμό μικρϊν τμθμάτων αςτικϊν περιοχϊν. 
o Ψα ςφγχρονα τοπογραφικά εργαλεία για τθ ςυλλογι χωρικϊν δεδομζνων ςτισ 

αςτικζσ περιοχζσ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΕΧ ΑΧΨΛΞΕΧ 
ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ 

Χφγχρονεσ προςεγγίςεισ  για τθν αςτικι ανάπτυξθ, ιδιαίτερα των μεγαλουπόλεων και 
των μθτροπολιτικϊν περιοχϊν.   
Διακυβζρνθςθ μθτροπολιτικϊν περιοχϊν.  Χυμμετζχοντεσ (stakeholders) και ο ρόλοσ 
τουσ 

Σλοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ βιϊςιμου αςτικοφ ςχεδιαςμοφ. Αντιμετϊπιςθ ςφνκετων 
προβλθμάτων αναπτυξιακισ υςτζρθςθσ, κοινωνικισ και οικονομικισ ςυνοχισ, 
περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ και ποιότθτασ ηωισ. 
Αναπτυξιακοί μθχανιςμοί για τθν αναςυγκρότθςθ χωρικϊν μονάδων και των 
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και οικολογικϊν δομϊν τουσ.  
Ζξυπνεσ πόλεισ και place marketing ωσ εργαλεία αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ. 
Υολιτικι αναπλάςεων και μεταςχθματιςμόσ τθσ πόλθσ.  
Υολιτικι γθσ και θ επζκταςθ των πόλεων.  
Χρθματοδοτικά εργαλεία. 
Χυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ. 
Κεςμικό πλαίςιο για τισ ολοκλθρωμζνεσ αςτικζσ παρεμβάςεισ ςτθν Ελλάδα.  Ψρζχοντα 
δρϊμενα. 
Δικτφωςθ επιςτθμονικϊν πεδίων (οικονομία, δθμογραφία, κοινωνιολογία, περιβάλλον, 
γεωγραφία κ.α. με τθν τοπογραφία και τθ γεωπλθροφορικι) αλλά και των επιπζδων 
διοίκθςθσ που αςχολοφνται με το χϊρο. 
 
Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ (κζμα) εςτιάηουν ςτα ακόλουκα: 
o Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ ςχετικϊν κεμάτων, καλά παραδείγματα-πρακτικζσ 
o Πελζτθ ςφνκετων/προβλθματικϊν αςτικϊν περιοχϊν. 
o Χχζδια ολοκλθρωμζνων αςτικϊν παρεμβάςεων. 
o Χριςθ ςφγχρονων τοπογραφικϊν/γεωπλθροφορικϊν μεκόδων και εργαλείων για τθ 
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μελζτθ αςτικϊν περιοχϊν. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 
ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

 

[κεωρθτικό μζροσ] 
Βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ των Πεταφορϊν 

Διαδικαςία του Χχεδιαςμοφ των Πεταφορϊν 
Βαςικζσ αρχζσ προτυποποίθςθσ ςυςτθμάτων 
Υροςζγγιςθ προτυποποίθςθσ των μεταφορικϊν ςυςτθμάτων – Ψο μοντζλο των 4 
βθμάτων 
Γζνεςθ μετακινιςεων 

 Ποντζλα ςυντελεςτι ανάπτυξθσ 

 Ποντζλα Ανάλυςθσ κατά Ξατθγορίεσ 

 Ποντζλα Ανάλυςθσ Υαλινδρόμθςθσ 

 Διαγράμματα διαςποράσ 

 Διαδικαςία πρόβλεψθσ μελλοντικϊν μετακινιςεων 
Ξατανομι Πετακινιςεων 
Ξαταμεριςμόσ ςτα Πζςα  
Ξαταμεριςμόσ ςτο δίκτυο 
Ανάλυςθ Πεταφορικισ Ηιτθςθσ/Υροςφοράσ 

 Χαρακτθριςτικά τθσ Ηιτθςθσ για μετακίνθςθ 

 Ανάλυςθ καμπφλθσ μεταφορικισ ηιτθςθσ 

 Αλλθλεπίδραςθ προςφοράσ και ηιτθςθσ 

 Ανάλυςθ ελαςτικότθτασ 

 Χυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ 

 Ξαμπφλεσ Αδιαφορίασ 
Ανάλυςθ Διακριτϊν Επιλογϊν 
Ζννοιεσ ςτατιςτικισ 

 Πζκοδοι ςυλλογισ ςτοιχείων 

 Ηωνικό ςφςτθμα 
Υολυωνυμικό μοντζλο Logit, Δυαδικό Ποντζλο Logit 

 
[εργαςτθριακό μζροσ] 
o Εκπόνθςθ ομαδικοφ κζματοσ (ομάδεσ 4 ατόμων) για τθ διερεφνθςθ τθσ 

μετακίνθςθσ από/προσ και εντόσ τθσ Υανεπιςτθμιοφπολθσ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΦΣΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ [κεωρθτικό μζροσ] 
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ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΧ 
 

 
Ξυκλοφοριακι Φοι 

Σριςμοί και χαρακτθριςτικά κυκλοφοριακϊν μεγεκϊν 
Διακυμάνςεισ κυκλοφοριακοφ φόρτου 
Χφνκεςθ Ξυκλοφορίασ και Διαγράμματα κυκλοφοριακϊν φόρτων 
Κεμελιϊδθσ ςχζςθ κυκλοφοριακισ ροισ και κεμελιϊδθ διαγράμματα 
Πακροςκοπικά πρότυπα κυκλοφοριακισ ροισ 
Ξυκλοφοριακι Λκανότθτα και Χτάκμθ Εξυπθρζτθςθσ 
Πζκοδοι και τεχνολογίεσ μζτρθςθσ κυκλοφορίασ, Πζκοδοσ Ξινοφμενου Υαρατθρθτι  

Διαχείριςθ Ξυκλοφορίασ 
Διαχείριςθ Φοισ Σχθμάτων 

Υεριοριςμοί Ξυκλοφορίασ Σχθμάτων,  
Πείωςθ Πετακινιςεων Υεριόδων Αιχμισ, 

Υρονομιακι Πεταχείριςθ Σχθμάτων Ωψθλισ Υλιρωςθσ,  
Ξυκλοφορία Υεηϊν, Υοδθλάτων  

 
[εργαςτθριακό μζροσ] 
o Σι φοιτθτζσ δθμιουργοφν ομάδεσ των 3-4 ατόμων και διεξάγουν μετριςεισ 

κυκλοφορίασ πεηϊν και εμπλοκϊν οχθμάτων ςε προκακοριςμζνεσ διαςταυρϊςεισ 
ςε κεντρικι αςτικι αρτθρία των Ακθνϊν. Πε βάςθ τισ μετριςεισ, θ πρϊτθ εργαςία 
αφορά ανάλυςθ των μετριςεων και διαγράμματα κυκλοφοριακϊν εμπλοκϊν και θ 
δεφτερθ τθν επιςιμανςθ επικίνδυνων κόμβων 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΕΩΦΩΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ 

[κεωρθτικό μζροσ] 
Ειςαγωγι ςτθν εφαρμογι τεχνθτισ ευφυΐασ ςτισ μεταφορζσ.  
Αυτοματοποιθμζνα οχιματα,  
Χυςτιματα υποςτιριξθσ οδιγθςθσ 
Ευφυι ςυςτιματα μετριςεωσ δεδομζνων μεταφορϊν.  
Ευφυι ςυςτιματα εκτίμθςθσ δεδομζνων μεταφορϊν.  
Χυςτιματα τθλεματικισ ςτισ μεταφορζσ. 
Βελτιςτοποιιςεισ δικτφων.  
Χυςτιματα διαχείριςθσ ςε πραγματικό χρόνο και ςυςτιματα τθλεματικισ.  
Ξεντρικοί και κατανεμθμζνοι ζλεγχοι και μζκοδοι λιψθσ αποφάςεων.  
Εφαρμοςμζνθ ςτατιςτικι προτυποποίθςθ. 
 Ζρευνεσ Δεδθλωμζνθσ και Αποκαλυπτόμενθσ Υροτίμθςθσ.  
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Οογιςμικό ανοικτοφ κϊδικα R 
 
[εργαςτθριακό μζροσ] 
o Εκπόνθςθ ομαδικοφ κζματοσ (ομάδεσ 4 ατόμων) βαςιςμζνο ςε ζρευνα 

ερωτθματολογίου με τθ μζκοδο τθσ Δεδθλωμζνθσ Υροτίμθςθσ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 
ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΓΘΧ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ 

1. Βαςικζσ ζννοιεσ για τθν οικονομικι επιςτιμθ.  Ανάλυςθ διαφορετικϊν ιδεολογικϊν 
προςεγγίςεων. 

2. Σι αγορζσ, οι καταναλωτζσ και το οικονομικό πρόβλθμα. Κεωρίεσ για τθ ηιτθςθ και 
τθν προςφορά. 

3. Ψομείσ τθσ οικονομίασ.  Δείκτεσ.  Πεγζκυνςθ vs ανάπτυξθ. 
4. Χυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ. Ξόςτθ.  
5. Φυςικά πρόςωπα και επιχειριςεισ. 
6. Πακροοικονομικι προςζγγιςθ: Ειςροζσ και εκροζσ, εξωτερικό εμπόριο, 

κατανάλωςθ, αποταμίευςθ, επενδφςεισ, πλθκωριςμόσ κλπ). 
7. Εργατικό δυναμικό.  Ανεργία  
8. Χριμα και Ψράπεηεσ 
9. Διεκνζσ Εμπόριο.  Υαγκόςμια Αγορά. 

 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 
ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΓΘΧ 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ 
ΕΞΨΛΠΘΧΕΩΡ ΑΞΛΡΘΨΩΡ 

1. Γενικζσ αρχζσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων 
2. Κεωρίεσ  χωροκζτθςθσ επιχειριςεων 
3. Επενδφςεισ ςε εμπορικά ακίνθτα 
4. Εκτίμθςθ αξίασ εμπορικϊν ακινιτων: Πζκοδοσ προςόδων-επιτόκια  απόδοςθσ 

επενδφςεων -Υροεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν-Δείκτθσ εςωτερικισ απόδοςθσ 
επενδφςεων 

5. Παηικζσ εκτιμιςεισ ακινιτων με βοικεια Θ/Ω (CAMA), μακθματικά μοντζλα 
6. Διεκνι εκτιμθτικά πρότυπα 
7. Εφαρμογζσ μεκόδων γεωπλθροφορικισ ςτθ διαδικαςία εκτιμιςεων ακινιτων 

Φορολογία ακινιτων (είδθ φόρων επί των ακινιτων, αντικειμενικζσ αξίεσ). 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 
ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΓΕΩΠΕΨΦΛΑ 

Θ Γεωμετρία για τον Ψοπογράφο Πθχανικό. Θ Ζννοια τθσ Πζτρθςθσ, τθσ Ψοπογραφικισ 
αποτφπωςθσ και τθσ γεωμετρικισ απεικόνιςθσ. Χτοιχεία Ευκλείδειασ Γεωμετρίασ. 
Διανυςματικι άλγεβρα. Χυςτιματα Αναφοράσ. Χθμείο. Ευκεία. Ξαμπφλθ. Επίπεδο. 
Επιφάνεια. Πελζτθ των ςχζςεων μεταξφ αντικειμζνων. Χθμείο με Ευκεία, Υολφγωνο και 
Επίπεδο. Χχζςθ Ευκείασ με Επίπεδο. Ξλίςθ/Διεφκυνςθ ευκείασ. Διευκφνοντα 
ςυνθμίτονα. Υαραλλθλία, Ξακετότθτα, Χυνευκειακότθτα, Χυνεπιπεδότθτα, 
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Αλλθλοτομία, Γωνία Ψομισ. Λςοδφναμεσ Αναλυτικζσ Εκφράςεισ. Ξωνικζσ τομζσ. 
Επιφάνειεσ δευτζρου βακμοφ. Εφαρμογζσ ςτθν Ψοπογραφία. Γραμμικοί 
Πεταςχθματιςμοί. Ξλίμακα. Πετάκεςθ. Χτροφι. Πεταςχθματιςμόσ Χτερεοφ Χϊματοσ -  
Σμοιότθτασ. Αφινικόσ και Υροβολικόσ Πεταςχθματιςμόσ. Αντίςτροφοι 
Πεταςχθματιςμοί. Υαράμετροι. Λδιότθτεσ. Πθ γραμμικοί μεταςχθματιςμοί. Εφαρμογζσ 
ςτθ Γεωματικι. Γενικά περί Υροβολϊν. Ξεντρικι Υροβολι. Υαράλλθλθ Υροβολι. Σρκι 
Υροβολι. Πζκοδοι Υαραςτάςεων. Ξάτοψθ. Τψθ. Αξονομετρία. Υροοπτικι. Τραςθ και 
Ξεντρικι Υροβολι. Θ λειτουργία τθσ φωτογραφικισ μθχανισ. Χθμεία και Ευκεία Φυγισ. 
Ειςαγωγι ςτθν Υροβολικι Γεωμετρία. Αναπτφγματα. Πθ Αναπτυκτζσ Επιφάνειεσ. Άλλεσ 
Απεικονίςεισ. Θ Ψριςδιάςτατθ Απεικόνιςθ μζςω Θ/Ω. Ειςαγωγι ςτα Γραφικά 
Ωπολογιςτϊν και ςε Υεριβάλλον CAD. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΓΕΩΔΑΛΧΛΑΧ-
ΦΩΨΣΓΦΑΠΠΕΨΦΛΑΧ-

ΧΑΦΨΣΓΦΑΦΛΑΧ 
ΓΦΑΦΛΞΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ 

Λςτορία και εξζλιξθ γραφικϊν υπολογιςτικϊν και ςφνκεςθσ εικόνασ. Φωσ, χρωματικοί 
χϊροι και μοντζλα. Χχετικά κζματα γραμμικισ άλγεβρασ. Πεταςχθματιςμοί. 
Ψριςδιάςτατθ μοντελοποίθςθ. Υροβολζσ και χϊροι αντικειμζνου, κόςμου, παρατθρθτι, 
οκόνθσ. Αλγόρικμοι ςχεδίαςθσ και αντιταφτιςθσ (antialiasing). Αλγόρικμοι αποκοπισ και 
απομάκρυνςθσ κρυμμζνων επιφανειϊν. Αλγόρικμοι τριγωνοποίθςθσ. Υαραμετρικζσ 
καμπφλεσ γραμμζσ και επιφάνειεσ. Διαχείριςθ ρεαλιςτικισ υφισ και φωτιςμοφ. Γράφοι 
ςκθνισ και δθλωτικι μοντελοποίθςθ. Ψεχνολογίεσ γραφικϊν: γλϊςςεσ 
προγραμματιςμοφ. Ψεχνολογίεσ γραφικϊν: εφαρμογζσ λογιςμικοφ. Ψεχνολογίεσ 
γραφικϊν: αρχιτεκτονικι υλικοφ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΔΣΠΛΞΕΧ ΠΘΧΑΡΕΧ-

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΕΦΓΣΨΑΛΩΡ 

Επιςκόπθςθ των δομικϊν μθχανϊν (χωματουργικζσ, μεταφορικζσ, ςυμπφκνωςθσ, 

ςκυροδζτθςθσ, παραγωγισ αδρανϊν υλικϊν κλπ.). 

Οειτουργία, εκμετάλλευςθ και επιλογι δομικϊν μθχανϊν. 

Γενικζσ αρχζσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ δομικϊν μθχανϊν. 

Αςφάλεια τεχνικϊν ζργων. 

Ειςαγωγι ςτθν ζννοια του χρονικοφ/οικονομικοφ προγραμματιςμοφ ζργων. 

Μδρυςθ και λειτουργία εργοταξίου. Γενικζσ ζννοιεσ και οριςμοί.  

Δυνθτικζσ εγκαταςτάςεισ εργοταξίου. 

Αποκικευςθ πρϊτων υλϊν και μθχανθμάτων. Υερί εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. 

Κζματα αςφάλειασ, υγιεινισ και υγείασ ςτα εργοτάξια. 

Διοίκθςθ εργοταξίου.  Ξατθγορίεσ προςωπικοφ. 

Πελζτεσ περίπτωςθσ καταςκευισ ζργων που υλοποιοφν οι τοπογράφοι μθχανικοί. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ϋΕΦΓΣΩ Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και οριςμοί για τθ διαχείριςθ και τα τεχνικά ζργα. 
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ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 
ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

Λςτορικι αναδρομι ςε ότι αφορά τθν διαχείριςθ τεχνικϊν ζργων. 

Θ  ζννοια  του  ζργου,  με  ζμφαςθ  ςτα  ζργα  των  τοπογράφων/γεωπλθροφορικϊν 

μθχανικϊν. 

Λδιομορφίεσ ζργων ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Θ περίπτωςθ των χωρικϊν δεδομζνων. 

Πεκοδολογίεσ και ςτάδια διαχείριςθσ ζργων. Υερί κφκλου ηωισ.  

Χρονικόσ προγραμματιςμόσ. Διάγραμμα Gantt. 

Ξρίςιμθ διαδρομι (CPM), μζκοδοσ PERT.   Πεκοδολογίεσ υπολογιςμοφ ελάχιςτου 

χρόνου υλοποίθςθσ ζργων. 

Υθγζσ χρθματοδότθςθσ. Πελζτθ ςκοπιμότθτασ. Σικονομικι διαχείριςθ. 

Χχεδιαςμόσ και επίβλεψθ ζργων. Διαχείριςθ κινδφνων. 

Πζςα παραγωγισ και ανκρϊπινο δυναμικό. Θγεςία, κακοδιγθςθ, υποκίνθςθ, κίνθτρα. 

Οογιςμικό υποςτιριξθσ. Ανάλυςθ δικτφων, ελάχιςτεσ διαδρομζσ. Εφοδιαςτικι αλυςίδα, 

μεγιςτοποίθςθ απόδοςθσ. 

Υοιοτικόσ ζλεγχοσ. Αξιολογιςεισ. 

Χυςτιματα πιςτοποίθςθσ γνϊςεων. Διεκνείσ φορείσ. 

Ρομοκεςία και ςχετικά πρότυπα ςτθν Ελλάδα και τθν ΕΕ. Άδειεσ χριςθσ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΑ 

Χφντομθ ιςτορικι αναδρομι για τθν πόλθ και τθν πολεοδομία.  

Ανάλυςθ βαςικϊν εννοιϊν (οικιςμόσ, πόλθ, αςτικοποίθςθ, λειτουργίεσ, 

κοινωνικοοικονομικζσ παράμετροι  κ.ά.). 

Αςτικζσ χριςεισ γθσ.  Υολεοδομικά προβλιματα.  Υολεοδομικζσ μελζτεσ και θ ζννοια 

του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Φυμοτομικζσ  (πολεοδομικζσ)  μελζτεσ,  κανονιςτικοί  όροι  και  περιοριςμοί  για  τθ  

δόμθςθ.  Εφαρμογι ρυμοτομικϊν (πολεοδομικϊν) μελετϊν. 

Σικοδομικόσ κανονιςμόσ και λοιπι κανονιςτικι νομοκεςία για τα δόμθςθ. 

Ζγκριςθ και άδεια δόμθςθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν. 

Διαχρονικι εξζλιξθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ δόμθςθ και τον πολεοδομικό 

ςχεδιαςμό ςτθν Ελλάδα.  Επίπεδα ςχεδιαςμοφ και τφποι μελετϊν. 

Δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ που εμπλζκονται ςτον πολεοδομικό ςχεδιαςμό.  Χυναφι 

κζματα: χαρτογραφικά αρχεία, ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ κλπ. 

Σ ρόλοσ των τοπογράφων/γεωπλθροφορικϊν μθχανικϊν ςτθ ςτελζχωςθ δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν φορζων που εμπλζκονται ςτθ δόμθςθ και ςτισ πολεοδομικζσ μελζτεσ. 

Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ περιλαμβάνουν: 
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Τροι και περιοριςμοί δόμθςθσ. Υυκνότθτεσ οίκθςθσ και λοιποί δείκτεσ.  Λδεατό 

ςτερεό και άλλεσ βαςικζσ διατάξεισ του οικοδομικοφ κανονιςμοφ. 

Υροδιαγραφζσ ςφνταξθσ, τροποποίθςθσ και εφαρμογισ ρυμοτομικϊν 

(πολεοδομικϊν) μελετϊν.  

Ανάλυςθ και καταγραφι πολεοδομικϊν δεδομζνων ςε επίπεδο γειτονιάσ. 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 
ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΑΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ 
ΖΦΓΩΡ ΞΑΛ ΧΩΦΛΞΣΩ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ 

ΧΩΦΣΨΑΛΑ-ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ 

ΑΡΑΥΨΩΘ 

Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ για το χϊρο, τθν περιφζρεια και τθν ανάπτυξθ. 

Σικονομικζσ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ διαςτάςεισ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.  

Φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον.  Δείκτεσ μζτρθςθσ χωρικϊν φαινομζνων. 

Χριςεισ/καλφψεισ  γθσ,  δίκτυα  υποδομϊν.    Ψο  οικιςτικό  δίκτυο  και  θ  δυναμικι  

του.  Υροςτατευόμενεσ περιοχζσ. 

Χωροκζτθςθ δραςτθριοτιτων. 

Σλοκλθρωμζνθ  περιφερειακι  ανάπτυξθ.  Υεριφερειακζσ  ανιςότθτεσ,  ςφγκλιςθ,  

ςυνοχι, περιφερειακι εξειδίκευςθ, ολοκλιρωςθ.  Ψο περιφερειακό πρόβλθμα και θ 

ανάγκθ ρφκμιςθσ-διαχείριςθσ του χϊρου.  Ξίνθτρα, γνϊςθ, καινοτομία, νζεσ 

τεχνολογίεσ.  SWOT ανάλυςθ. 

Θ ρφκμιςθ του χϊρου και το διοικθτικό ςφςτθμα. Χωρικά επίπεδα ςχεδιαςμοφ.  

Λδιαίτερεσ κατθγορίεσ περιοχϊν (ορεινζσ, παράκτιεσ, παραμεκόριεσ, μθτροπολιτικζσ 

κλπ.). 

Φυςικόσ και οικονομικόσ ςχεδιαςμόσ: ςτόχοι, ςτρατθγικζσ και μζςα.  Χρθματοδοτικά 

μζςα ςε Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ παράκτιων περιοχϊν και Καλάςςιοσ χωροταξικόσ 

ςχεδιαςμόσ.  

Χωροταξικζσ  μελζτεσ  και  μελζτεσ  περιφερειακισ  ανάπτυξθσ.  Σ  ρόλοσ  των 

τοπογράφων/γεωπλθροφορικϊν μθχανικϊν. 

Υρόςφατα δρϊμενα και κεςμικζσ εξελίξεισ για το χωροταξικό ςχεδιαςμό και τθν 

περιφερειακι ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Σι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ διαπραγματεφονται τθν: 

        Εξοικείωςθ με τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και τισ ςτατιςτικζσ των.  

        Αξιολόγθςθ πόρων ςε περιφερειακό επίπεδο και μζτρθςθ περιφερειακϊν 
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ανιςοτιτων. 

        Χφνταξθ μελζτθσ, με χωρικζσ και τομεακζσ προςεγγίςεισ. 

    

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ/ΞΛ
ΡΘΠΑΨΛΞΘ ΞΑΛ 
ΔΩΡΑΠΛΞΘ ΨΩΡ 

ΠΘΧΑΡΩΡ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΛΛ 

Ξινθματικι των Χωματιδίων, Ξινθτικι των Χωματιδίων, Πζκοδοι Ενζργειασ – Σρμισ 

ςτθν κινθτικι των Χωματιδίων, Χυςτιματα Χωματιδίων, Ξινθματικι του Απολφτωσ 

Χτερεοφ Χϊματοσ, Πζκοδοι Ενζργειασ – Σρμισ ςτθν κινθτικι του Απολφτωσ Χτερεοφ 

Χϊματοσ, Ξινθτικι του Απολφτωσ Χτερεοφ Χϊματοσ ςτο χϊρο, Απλζσ Πθχανικζσ 

Ψαλαντϊςεισ 

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ/ΞΛ
ΡΘΠΑΨΛΞΘ ΞΑΛ 
ΔΩΡΑΠΛΞΘ ΨΩΡ 

ΠΘΧΑΡΩΡ 

ΔΩΡΑΠΛΞΘ ΠΘΧΑΡΩΡ - 
ΨΑΟΑΡΨΩΧΕΛΧ 

Ξινθτικι του απολφτωσ ςτερεοφ ςϊματοσ, Δυναμικι ςυςτιματοσ με ζναν βακμό 

ελευκερίασ, Δυναμικι ςυςτιματοσ με πολλαπλοφσ βακμοφσ ελευκερίασ, Πθχανικζσ 

Ψαλαντϊςεισ, Πακθματικι μοντελοποίθςθ δυναμικϊν ςυςτθμάτων, Εφαρμογζσ τθσ 

δυναμικισ των μθχανϊν 

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ  / 
ΦΣΠΥΣΨΛΞΘ - 

ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΙ ΦΣΠΥΣΨΛΞΙ 

Ωπόβακρο τθσ Φομποτικισ: αντικείμενο τθσ Φομποτικισ και εφαρμογζσ των ρομπότ. 
Δομι ("αρχικτεκτονικι") Φομπότ: δομικά χαρακτθριςτικά των ρομπότ, βαςικζσ ζννοιεσ. 
Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των ρομπότ. Ωπόβακρο τθσ κινθματικισ: γεωμετρία τθσ 
ςτροφικισ κίνθςθσ, γεωμετρία του ομογενοφσ μεταςχθματιςμοφ. Ευκφ κινθματικό 
πρόβλθμα - αποτφπωςθ με τθ μζκοδο Denavit-Hartenberg και επίλυςθ. Αντίςτροφο 
κινθματικό πρόβλθμα - υπολογιςτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ. Ζλεγχοσ αρκρϊςεων: μζκοδοι 
ελζγχου και θλεκτρομθχανικά όργανα δράςθσ. Χχεδιαςμόσ τροχιάσ: ςχεδιαςμόσ με 
γραμμικά τμιματα και παραβολικζσ μίξεισ. Υρογραμματιςμόσ Φομποτικοφ Ζργου: 
οργάνωςθ και ροι πλθροφορίασ, υλικό και λογιςμικό ςτο βιομθχανικό περιβάλλον. 

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ  / 
ΦΣΠΥΣΨΛΞΘ - 

ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ 

ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΣΛ 
ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΛ 

Δομι και λειτουργία βιομθχανικϊν ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ για τθ διαχείριςθ τθσ 
θλεκτρομθχανικισ, πνευματικισ, υδραυλικισ ιςχφοσ.  Χυνδυαςτικόσ αυτοματιςμόσ, 
ακολουκιακόσ αυτοματιςμόσ, διαγράμματα βακμίδων, διαγράμματα καταςτάςεων 
Υροδιαγραφι και οργάνωςθ αυτοματιςμϊν: πίνακεσ ειςόδου-εξόδου, ςφνδεςθ 
περιφερειακϊν, προγραμματιςμόσ. Υρογραμματιηόμενοι Οογικοί Ελεγκτζσ (PLC), δομι 
και λειτουργία, ςυςτιθματα SCADA, διαδικαςία εφαρμογισ PLC ςτθ βιομθχανία. 

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΧ/ΑΕΦΣΔ
ΩΡΑΠΛΞΘ ΞΑΛ 

ΑΕΦΣΧΨΦΣΒΛΟΣΛ 
 

ΚΕΦΠΛΞΕΧ 
ΧΨΦΣΒΛΟΣΠΘΧΑΡΕΧ 

Κερμοδυναμικοί κφκλοι αεριοςτροβίλων, Ρόμοι Χυμπιεςτισ Φοισ, Ψζλεια και 

Υραγματικά Αζρια, Βαςικά Είδθ Αεριοςτροβίλων, Ξφριεσ Χριςεισ Αεριοςτροβίλων, 

Ανάλυςθ Ξφκλων Αεριοςτροβίλων, Αεριοςτρόβιλοι Ανοιχτοφ και Ξλειςτοφ Ξφκλου, 

Εγκαταςτάςεισ Θλεκτροπαραγωγισ με Αεριοςτροβίλουσ Εγκαταςτάςεισ Χυνδυαςμζνου 

Ξφκλου, Αεροπορικοί Αεριοςτρόβιλοι-Είδθ και Αρχζσ Οειτουργίασ, Κεωρία Υρόωςθσ-
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Χχετικοί Βακμοί Απόδοςθσ, Βαςικζσ Ξατθγορίεσ Χυμπιεςτϊν, Κάλαμοι Ξαφςθσ-Εξιςϊςεισ 

Ξαφςθσ, Βαςικζσ Ξατθγορίεσ Χτροβίλων, Ειδικά Κζματα Χχεδιαςμοφ Αεριοςτροβίλων, 

Υεριβαλλοντικι Χυμπεριφορά Αεριοςτροβίλων, Σικονομικι Αξιολόγθςθ Οειτουργίασ 

Αεριοςτροβίλων (Ειδικι κατανάλωςθ/ςυντιρθςθ), Χτοιχεία Αντοχισ-Ξαταςκευαςτικά 

Χτοιχεία, Διαγνωςτικι (βλαβϊν) Αεριοςτροβίλων, Ανάλυςθ Υεδίου Φοισ εντόσ 

Αεροςτροβίλων. 

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΧ/ΑΕΦΣΔ
ΩΡΑΠΛΞΘ ΞΑΛ 

ΑΕΦΣΧΨΦΣΒΛΟΣΛ 
 

ΑΕΦΣΔΩΡΑΠΛΞΘ 

Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, Κεμελειϊδεισ αρχζσ και εξιςϊςεισ, Βαςικζσ αρχζσ των ατριβϊν 

αςυμπίεςτων ρευςτϊν, Αςυμπίεςτεσ ροζσ ςε αεροτομζσ, Χτοιχεία από τθν 

αεροδυναμικι του αεροςκάφουσ - Αςυμπίεςτεσ ροζσ ςε πτζρυγεσ πεπεραςμζνου 

εκπετάςματοσ, Ψριςδιάςτατθ αςυμπίεςτθ ροι, Ωποθχθτικζσ αεροςιραγγεσ και δοκιμζσ 

γεωμετρικϊν μοντζλων, Ποντζρνεσ τεχνικζσ μετριςεων (κερμικι ανεμομετρία, 

Ψαχυμετρία απεικόνιςθσ ςωματιδίων (PIV), Χτοιχεία από τθν αεροδυναμικι οχθμάτων, 

Χτοιχεία από τθν αεροδυναμικι κτιρίων, Αεροδυναμικά επαγόμενεσ ταλαντϊςεισ, 

Αιολικι ενζργεια-Ανεμογεννιτριεσ. 

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ/Ε
ΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΞΑΛ 
ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΕΧ 

ΠΕΚΣΔΣΛ 
ΔΛΑΦΣΦΛΞΩΡ 
ΕΛΧΩΧΕΩΡ 

ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

Υεριγραφικι ςτατιςτικι. Υικανότθτα: Θ ζννοια τθσ πικανότθτασ και νόμοι αυτισ, 
Δεςμευμζνθ πικανότθτα, Ανεξάρτθτα ενδεχόμενα, Κεϊρθμα ολικισ πικανότθτασ και 
τφποσ του Bayes. Χυνδυαςτικι. Ψυχαίεσ μεταβλθτζσ: Ειδικζσ διακριτζσ και ςυνεχείσ 
κατανομζσ μιασ μεταβλθτισ, Πζςθ τιμι και διαςπορά τυχαίων μεταβλθτϊν, 
Υολυμεταβλθτζσ κατάνομζσ: Υερικϊριεσ ςυναρτιςεισ, Ανεξαρτθςία τυχαίων 
μεταβλθτϊν. Ξεντρικό οριακό κεϊρθμα. Εκτιμθτικι: Mζκοδοσ Πεγίςτθσ Υικανοφάνειασ, 
Φοποεκτιμιτριεσ. Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ: Πζςοσ και διαςπορά ενόσ δείγματοσ, 
Διαφορά μζςων δφο δειγμάτων και λόγοσ διαςπορϊν δφο δειγμάτων. Υροςεγγιςτικό 
διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ. Eλεγχοι υποκζςεων: Πζςθ τιμι και διαςπορά ενόσ 
πλθκυςμοφ, Χυμπεραςματολογία για δυο πλθκυςμοφσ. Χ2-ζλεγχοι, Χυςχζτιςθ, Απλι 
γραμμικι παλινδρόμθςθ.  
 

ΠΘΧΑΡΣΟΣΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΞΑΨΑΧΞΕΩΑΧΨΛΞΣΧ/Ε
ΦΑΦΠΣΧΠΕΡΘ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΞΑΛ 
ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΕΧ 

ΠΕΚΣΔΣΛ 
ΔΛΑΦΣΦΛΞΩΡ 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ 
ΔΛΑΦΣΦΛΞΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ 

Ξατθγορίεσ μερικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων. Υεπεραςμζνεσ διαφορζσ, πλζγματα, 
ακανόνιςτα ςφνορα, διακριτοποίθςθ εξιςϊςεων, ςφάλματα και ςυνκικεσ ςυνζπειασ, 
ευςτάκειασ και ςφγκλιςθσ. Άμεςεσ και ζμμεςεσ υπολογιςτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ 
μονοδιάςτατων και πολυδιάςτατων Υαραβολικϊν, Ωπερβολικϊν και Ελλειπτικϊν 
εξιςϊςεων. Πζκοδοι FTCS, Crank-Nicolson, Upwind, Lax-Wendroff, MacCormack. 
Πελζτθ ευςτάκειασ. Πζκοδοσ ADI. Χυντθρθτικζσ και μθ ςυντθρθτικζσ εξιςϊςεισ. 
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ΕΛΧΩΧΕΩΡ Γραμμικοποίθςθ μθ γραμμικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων. Υολυδιάςτατο ςφςτθμα 
εξιςϊςεων του Berger. Πζκοδοσ διαχωριςμοφ των Πθτρϊν και των Διανυςμάτων 
Εκροισ (Flux Vector Splitting). 

    

ΡΑΩΥΘΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Β’/ 
ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ 

Πορφζσ Σικονομικισ Δραςτθριότθτασ – Σικονομικοί Σργανιςμοί. Tο Management ωσ 
μθχανιςμόσ υποκίνθςθσ – ενεργοποίθςθσ επιχειριςεων και οργανιςμϊν. 
Υρογραμματιςμόσ, Χχεδιαςμόσ και λιψθ αποφάςεων (Πζκοδοι και Εργαλεία). Πορφζσ 
Σργανωςιακισ Οειτουργίασ. Διοίκθςθ Ζργων. Διοίκθςθ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 
(Logistics). Διοίκθςθ Ανκρωπίνου Υαράγοντα – Χτελζχωςθ επιχειριςεων.  Ζλεγχοσ και 
ανατροφοδότθςθ επιχειριςεων. Βαςικζσ Αρχζσ Ξατάρτιςθσ Επιχειρθματικϊν ςχεδίων. 
Ψεχνικοοικονομικι Αξιολόγθςθ επενδφςεων – επιχειρθματικϊν αποφάςεων. Ανάγνωςθ 
και ερμθνεία ιςολογιςμϊν. Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ Επιχειριςεων. 

ΡΑΩΥΘΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Β’/ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΟΛΠΕΡΩΡ 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ 
ΟΛΠΕΡΩΡ 

Σ ρόλοσ των λιμζνων ςτθν αλυςίδα των καλάςςιων μεταφορϊν. Χχεδιαςμόσ και 
ανάπτυξθ λιμζνων. Φορτοεκφόρτωςθ,  αποκικευςθ και διαχείριςθ φορτίων. Ψφποι 
τερματικϊν ςτακμϊν. Κζματα διαχείριςθσ τθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ, διαςφνδεςθσ 
πλοίου-λιμζνα.  Σργάνωςθ και διοίκθςθ λιμζνων. Κερμικά όργανα λιμζνων και 
αρμοδιότθτεσ. Διεκνισ Ξϊδικασ Αςφαλείασ Υλοίων και Οιμενικϊν Εγκαταςτάςεων 
(ISPS). Ανταγωνιςτικότθτα λιμζνων. Επενδφςεισ. Ζργα ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν με 
ιδιωτικζσ επενδφςεισ. Αυτοματοποίθςθ λιμενικϊν λειτουργιϊν. Χυςτιματα αςφάλειασ 
λιμζνων νζασ γενιάσ. Σλοκλθρωμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα. Υράςινα λιμάνια, 
Βιϊςιμθ ανάπτυξθ,  Υρακτικζσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Ψο κόςτοσ τθσ ποιότθτασ 
ςτα λιμάνια.  

ΡΑΩΥΘΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Β’/ 
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΞΑΩΧΘΧ, 

ΞΑΩΧΛΠΑ ΞΑΛ 
ΟΛΥΑΡΨΛΞΑ, ΠΕ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΕ 

ΡΑΩΨΛΞΣΩΧ 
ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ. 

ΕΛΔΛΞΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΞΑΩΧΘΧ 
ΠΕ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΕ 

ΡΑΩΨΛΞΣΩΧ ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ 

Σριςμόσ καφςθσ  -Λςτορικι αναδρομι Υολυπλοκότθτα φαινομζνων καφςθσ με ςτοιχεία 
Κερμοδυναμικισ / Αεροδυναμικισ / Πεταφοράσ Κερμότθτασ και Πάηασ / Χθμικισ 
Ξινθτικισ.  Ψζλεια και ατελισ καφςθ, ςτοιχειομετρία καφςθσ – Κερμογόνοσ δφναμθ 
καυςίμων  Χτρωτζσ και τυρβϊδεισ φλόγεσ. Φλόγεσ προανάμιξθσ και διάχυςθσ,  
Αντιςτοιχίεσ με διεργαςίεσ ςτισ ΠΕΞ.  Υρακτικά ςυςτιματα καφςθσ ςτερεϊν, υγρϊν και 
αερίων καυςίμων.  Ζγχυςθ  υγρϊν  καυςίμων  -  ςταγονοποίθςθ  –  ατμοποίθςθ -  καφςθ  
με  ζμφαςθ  ςε διεργαςίεσ ςε κυλίνδρουσ ναυτικϊν κινθτιρων.  Χχθματιςμόσ ρφπων - 
Εκπομπζσ ςτο περιβάλλον.  Πζκοδοι μείωςθσ εκπομπϊν ρφπων  Υροθγμζνεσ 
τεχνολογίεσ καφςθσ ςε ΠΕΞ. Πετρθτικά ςυςτιματα ανάλυςθσ καυςαερίων  
Κερμοχθμεία / Χυςτιματα Ξυψελϊν καυςίμου. 

ΡΑΩΥΘΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Β’/ 
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΞΑΩΧΘΧ, 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΩΧΛΠΩΡ ΞΑΛ 
ΟΛΥΑΡΨΛΞΩΡ 

Ειςαγωγι  ςτθν  ενζργεια,  τισ  ςυμβατικζσ  πθγζσ  ενζργειασ  και  τα ςυμβατικά  
καφςιμα,  ςτερεά,  υγρά  και  αζρια.  Αργό  πετρζλαιο, βαςικζσ διεργαςίεσ διυλιςτθρίου 
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ΞΑΩΧΛΠΑ ΞΑΛ 
ΟΛΥΑΡΨΛΞΑ, ΠΕ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΕ 

ΡΑΩΨΛΞΣΩΧ 
ΞΛΡΘΨΘΦΕΧ. 

και τα κφρια παράγωγά του. Υροϊόντα πετρελαίου  και  προδιαγραφζσ  υγρϊν  
καυςίμων  μεταφορϊν:  βενηίνθ,   αρικμόσ   οκτανίου, ντιηελ, αρικμόσ κετανίου. 
Ραυτιλιακά καφςιμα, κλάςματα απόςταξθσ και υπολειμματικά, ιδιότθτεσ και  βαςικά  
ποιοτικά  χαρακτθριςτικά,  κινθματικό  ιξϊδεσ,  πυκνότθτα,  ςθμείο ανάφλεξθσ, 
περιεκτικότθτα ςε νερό, ςε κείο κ.α. Ξαφςθ και βλαβερζσ εκπομπζσ τθσ. Πεταφορά, 
αποκικευςθ και  διαχείριςθ ναυτιλιακϊν  καυςίμων.  Ανανεϊςιμα  υποκατάςτατα  των 
υγρϊν  καυςίμων,  βιοαικανόλθ και  βιοντιηελ.  Φυςικό  αζριο CNG – LNG, δείκτθσ 
Wobbe. Ωγραζριο (LPG)  Εναλλακτικά ναυτιλιακά καφςιμα,  μεκανόλθ. Οιπαντικά, 
παραγωγι ιδιότθτεσ, ορυκτζλαια, ςυνκετικά λιπαντικά, ναυτιλιακά. Αλλθλεπίδραςθ  
καυςίμων  και  λιπαντικϊν  ςτισ  ναυτικζσ  μθχανζσ.  Αναγζννθςθ χρθςιμοποιθμζνων 
λιπαντικϊν, λιπαντικά λίπθ και γράςα.  

ΡΑΩΥΘΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Α’/ 
ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΠΕ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΘ 
ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ ΞΑΛ 

ΚΑΟΑΧΧΛΑ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΛΛΛ 

Α. ΠΕΦΣΧ: Ζργο εξωτερικϊν δυνάμεων και ενζργεια παραμόρφωςθσ, Ενεργειακά 
κεωριματα τθσ Πθχανικισ (Αρχι δυνατϊν ζργων. Κεωριματα αμοιβαιότθτασ. 
Κεϊρθμα Castigliano),  Επίπεδθ εντατικι κατάςταςθ,  Ελαςτικι αςτάκεια, Ειςαγωγι ςτθ 
μθ-γραμμικι ανάλυςθ (Πθ γραμμικότθτα λόγω μεγάλων μετατοπίςεων και μθ-
γραμμικότθτα λόγω υλικοφ),  Ελαςτοπλαςτικι κάμψθ – ελαςτοπλαςτικι ςτρζψθ. 
Β. ΠΕΦΣΧ: Ξινθματικι υλικοφ ςθμείου, Ξινθματικι ςτερεοφ ςϊματοσ, Διαφορικι 
εξίςωςθ κίνθςθσ, Κεωριματα μεταβολισ τθσ ορμισ, τθσ ςτροφορμισ και τθσ κινθτικισ 
ενζργειασ, Χυντθρθτικζσ δυνάμεισ, δυναμικι ενζργεια, δφναμθ αδράνειασ, αρχι D’ 
Alembert, Εξιςϊςεισ Lagrange. 

ΡΑΩΥΘΓΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Α’/ 
ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΠΕ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΘ 
ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ ΞΑΛ 

ΚΑΟΑΧΧΛΑ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
ΥΕΥΕΦΑΧΠΕΡΩΡ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ 

ΧΨΘ ΡΑΩΥΘΓΛΞΘ ΞΑΛ ΧΨΘ 
ΚΑΟΑΧΧΛΑ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

Ειςαγωγι ςτθ μζκοδο των Υεπεραςμζνων Χτοιχείων (ΥΧ). Ενεργειακά Κεωριματα 
Πθχανικισ και μεταβολικι τουσ διατφπωςθ. Ξαταςκευι Πθτρϊου Ακαμψίασ. Είδθ 
πεπεραςμζνων ςτοιχείων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευαςτικι ανάλυςθ. 
Υαρουςίαςθ κωδίκων. Αρχζσ Ποντελοποίθςθσ.  Υεπεραςμζνα ςτοιχεία και Ξανονιςμοί 
Ρθογνωμόνων.  Αξιολόγθςθ και επεξεργαςία αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου των ΥΧ. 

    

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Α': 
ΔΣΠΣΧΨΑΨΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / 
ΥΟΑΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ 

ΦΣΦΕΩΡ  ΞΑΛ 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ ΑΥΣ  

ΨΣΛΧΣΥΣΛΛΑ 

ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ ΑΥΣ ΦΕΦΣΩΧΑ 
ΨΣΛΧΣΥΣΛΛΑ  

Mθχανικι ςυμπεριφορά υλικϊν, όπωσ λίκοι, πλίνκοι, κονιάματα, ξφλο. Είδθ φζρουςασ 
τοιχοποιίασ (άοπλθ, οπλιςμζνθ, διαηωματικι). Πθχανικι ςυμπεριφορά τοιχοποιίασ ςε 
ςφνκλιψθ, κάμψθ ι διάτμθςθ. Υεριβάλλουςεσ αντοχισ, κριτιρια αςτοχίασ και 
διαγράμματα τάςεων-παραμορφϊςεων. Χυμπεριφορά τοιχοποιίασ ζναντι κατακορφφων 
φορτίων και ςειςμικϊν δράςεων. Πόρφωςθ κτιρίων από φζρουςα τοιχοποιία. Aνάλυςθ, 
διαςταςιολόγθςθ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ κτιρίων από φζρουςα τοιχοποιία 
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 υπό κατακόρυφα φορτία και ςειςμικζσ δράςεισ. Bλάβεσ, επιςκευζσ και ενιςχφςεισ 
κτιρίων από φζρουςα τοιχοποιία. Mνθμεία και διατθρθτζα κτίρια από φζρουςα τοιχο-
ποιία (τφποι φερόντων οργανιςμϊν, ςυμπεριφορά ζναντι κατακορφφων φορτίων και 
ςειςμικϊν δράςεων). Φιλοςοφία τθσ διατιρθςθσ, επιςκευζσ-ενιςχφςεισ μνθμείων και 
διατθρθτζων κτιρίων. Ευρωκϊδικεσ για το ςχεδιαςμό κτιρίων από φζρουςα τοιχοποιία. 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Α': 
ΔΣΠΣΧΨΑΨΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / 
ΥΟΑΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ 

ΦΣΦΕΩΡ  ΞΑΛ 
ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ ΑΥΣ  

ΨΣΛΧΣΥΣΛΛΑ 
 

ΥΟΑΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ 
ΦΣΦΕΩΡ 

Χυςτθματικι μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταςκευϊν ςτθν πλαςτικι περιοχι. Βάςθ 

όλων των ςφγχρονων κανονιςμϊν ςχεδιαςμοφ. Υλαςτικι κεϊρθςθ. Υλαςτικι κακαρι 

κάμψθ. Υλαςτικι κάμψθ με αξονικό φορτίο. Υλαςτικι κάμψθ με διάτμθςθ. 

Ελαςτοπλαςτικι ανάλυςθ. Αρχι Δυνατϊν Ζργων ςτθν ελαςτοπλαςτικι ανάλυςθ. 

Κεωριματα πλαςτικισ οριακισ ανάλυςθσ. Φορτίο κατάρρευςθσ. Βζλτιςτοσ πλαςτικόσ 

ςχεδιαςμόσ. Ωπολογιςτικι ελαςτοπλαςτικι ανάλυςθ. Αρικμθτικζσ τεχνικζσ ςτθ μθ 

γραμμικι ανάλυςθ και ςτθν υπολογιςτικι ελαςτοπλαςτικι ανάλυςθ. 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ Α': 

ΔΣΠΣΧΨΑΨΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ /  

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΧ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΨΛΦΛΩΡ 

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΞΨΛΦΛΩΡ 

Λςτορικι εξζλιξθ τθσ ενεργειακισ απαίτθςθσ ςτα κτίρια. Ψο ςφγχρονο ενεργειακό 

πρόβλθμα, Ευρωπαϊκι οδθγία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων, ελλθνικό 

νομοκετικό πλαίςιο. Ξλίμα, κτίριο και ενζργεια : Θ επίδραςθ των κλιματικϊν 

παραμζτρων ςτο ςχεδιαςμό, μικροκλιματικζσ ςυνκικεσ. Ενεργειακό και κερμικό 

ιςοηφγιο κτιρίων: Υαράμετροι ιςοηυγίου, μθχανιςμοί μετάδοςθσ κερμότθτασ, 

ενεργειακά κζρδθ και απϊλειεσ ςτα κτίρια. Σ ρόλοσ και ο αρχζσ του ενεργειακοφ 

ςχεδιαςμοφ. Κερμικι προςταςία κελφφουσ, κερμομονωτικά υλικά.Ωπολογιςμόσ 

κερμομονωτικισ επάρκειασ κελφφουσ και κτθρίου. Κερμογζφυρεσ ςφμφωνα με τον 

Ξανονιςμό Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ξτιρίων. Θλιαςμόσ και θλιοπροςταςία κτιρίων. 

Κζρμανςθ και ψφξθ, ςυμβατικζσ και βιοκλιματικζσ μζκοδοι - Υακθτικά θλιακά 

ςυςτιματα για κζρμανςθ , πακθτικά ςυςτιματα και τεχνικζσ φυςικοφ δροςιςμοφ. 

Υοιότθτα εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ, αεριςμόσ - Χυνκικεσ κερμικισ, οπτικισ και 

ακουςτικισ άνεςθσ, πρότυπα υπολογιςμοφ. 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

Βϋ ΨΣΠΕΑΧ 

ΩΔΦΑΩΟΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΘΧ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ 

ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ: Θ χριςθ των αρικμθτικϊν μεκόδων ςτθν Ωδραυλικι Πθχανικι. Υροςομοίωςθ 

υδραυλικϊν φαινομζνων 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΘ ΕΥΛΟΩΧΘ ΓΦΑΠΠΛΞΩΡ ΑΟΓΕΒΦΛΞΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ: Βαςικζσ ζννοιεσ. 

Αρικμθτικζσ μζκοδοι (Πζκοδοσ τθσ Διχοτόμθςθσ, Πζκοδοι RegulaFalsi, Newton – 
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ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / ΕΛΔΛΞΑ 

ΚΕΠΑΨΑ ΩΔΦΑΩΟΛΞΘΧ 

Raphsonκτλ).Εφαρμογι των αρικμθτικϊν μεκόδων ςε προβλιματα τθσ Ωδραυλικισ 

Πθχανικισ 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΘ ΕΥΛΟΩΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΓΦΑΠΠΛΞΩΡ ΑΟΓΕΒΦΛΞΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ: Βαςικζσ 

ζννοιεσ γραμμικισ και διανυςματικισ άλγεβρασ. Αρικμθτικζσ μζκοδοι (Πζκοδοσ 

Απαλοιφισ Gauss, Πζκοδοσ Gauss – Jordan, Πζκοδοσ Gauss – Seidel κτλ) 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΘΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ: Αρικμθτικι ολοκλιρωςθ (Πζκοδοσ 

Ψραπεηίου, Πζκοδοσ Gauss, Πζκοδοσ Simpson κτλ). Υαρεμβολι (Υολυωνιμικι 

Υαρεμβολι, Υαρεμβολι με Splines, Πζκοδοσ των ελαχίςτων τετραγϊνων κτλ). 

Αρικμθτικι παραγϊγιςθ. 

ΠΣΡΛΠΘ ΦΣΘ ΧΕ ΔΛΞΨΩΑ ΑΓΩΓΩΡ ΩΥΣ ΥΛΕΧΘ: Ξατάςτρωςθ εξιςϊςεων. Πζκοδοι 

αρικμθτικισ επίλυςθσ  (HardyCross κτλ). Γραμμικοποίθςθ του προβλιματοσ 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΘ ΕΥΛΟΩΧΘ ΧΩΡΘΚΩΡ ΔΛΑΦΣΦΛΞΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ: Απλι και βελτιωμζνθ 

Πζκοδοσ Euler, Πζκοδοσ Runge-Kutta. Πζκοδοι ενόσ βιματοσ (Πζκοδοσ Runge-Kutta). 

Πζκοδοι πρόβλεψθσ-δόρκωςθσ. Ωπολογιςμόσ προφίλ ελεφκερθσ επιφάνειασ (Πζκοδοσ 

κατευκείαν βιματοσ, Υρότυπθ μζκοδοσ βθμάτων 

ΠΘ ΠΣΡΛΠΘ ΦΣΘ ΧΕ ΞΟΕΛΧΨΣΩΧ ΑΓΩΓΣΩΧ: Γενικι περιγραφι τθσ μθ μόνιμθσ ροισ. Ψο 

Ωδραυλικό πλιγμα. Αντιπλθγματικι προςταςία – Σ πφργοσ ανακοφφιςθσ 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΘ ΕΥΛΟΩΧΘ ΔΛΑΦΣΦΛΞΩΡ ΕΛΧΩΧΕΩΡ ΠΕ ΠΕΦΛΞΕΧ ΥΑΦΑΓΩΓΣΩΧ (ΠΔΕ): 

Βαςικζσ ζννοιεσ – ταξινόμθςθ ΠΔΕ. Αρχικζσ και οριακζσ ςυνκικεσ. Επίλυςθ ελλειπτικϊν, 

παραβολικϊν και υπερβολικϊν ΠΔΕ με τθ χριςθ πεπεραςμζνων διαφορϊν. Εφαρμογζσ 

ςε προβλιματα διάχυςθσ-διαςποράσ, ροισ ςε πορϊδεσ ζδαφοσ κτλ 

ΧΦΘΧΘ ΕΠΥΣΦΛΞΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΧΨΘΡ ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ ΠΘΧΑΡΛΞΘ: Υροςομοίωςθ ροισ με 

ελεφκερθ επιφάνειασ (HEC-RAS). Υροςομοίωςθ ροισ ςε κλειςτοφσ αγωγοφσ (EPANET) 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

Βϋ ΨΣΠΕΑΧ 

ΩΔΦΑΩΟΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / ΕΛΔΛΞΑ 

ΚΕΠΑΨΑ ΩΔΦΑΩΟΛΞΘΧ 

ΥΣΨΑΠΛΑ ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ – 

ΑΡΨΛΥΟΘΠΠΩΦΛΞΑ ΖΦΓΑ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ: Φυςικζσ ιδιότθτεσ νεροφ και φερτϊν. Βαςικζσ εξιςϊςεισ (ςυνεχείασ, ορμισ 

και ενζργειασ). Οεκάνεσ απορροισ (χαρακτθριςτικά, υδρολογικό ιςοηφγιο, επιφανειακι 

απορροι). 

ΠΣΡΛΠΘ ΦΣΘ ΧΕ ΩΔΑΨΣΦΕΩΠΑΨΑ: Σμοιόμορφθ ροι (εξίςωςθ Chezy, εξίςωςθ Manning, 

εξίςωςθ διατμθτικισ τάςθσ, ςφνκετθ διατομι). Πθ ομοιόμορφθ ροι (βακμιαία και 

απότομα μεταβαλλόμενθ ροι). Πεταφορά φερτϊν (αιωροφμενα και πυκμενικά φερτά 
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ςε ποταμοφ, ιςοηφγιο μεταφοράσ, μθχανιςμόσ διάβρωςθσ και πρόςχωςθσ ςτθν κοίτθ 

ποταμοφ). 

ΧΨΕΦΕΣΥΑΦΣΧΘ: Ζναρξθ ςτερεοπαροχισ. Ευςτάκεια κοίτθσ και πρανϊν. 

ΕΦΓΑ ΧΕ ΦΩΧΛΞΑ ΩΔΑΨΣΦΕΩΠΑΨΑ: Ζργα ευςτάκειασ κοίτθσ ποταμϊν. Ζργα 

ςτακεροποίθςθσ πυκμζνα. 

Ζργα ελζγχου τθσ ροισ (παράλλθλα και εγκάρςια ζργα). Ζργα μζτρθςθσ τθσ παροχισ 

ΕΥΛ ΨΣΥΣΩ ΠΕΨΦΘΧΕΛΧ ΧΕ ΥΣΨΑΠΛΑ: Πζκοδοι μζτρθςθσ παροχισ. Πζκοδοι μζτρθςθσ 

ςτερεομεταφοράσ 

Πετριςεισ ποιότθτασ φδατοσ. 

ΔΛΕΩΚΕΨΘΧΕΛΧ ΩΔΑΨΣΦΦΕΩΠΑΨΩΡ – ΑΡΨΛΥΟΘΠΠΩΦΛΞΑ ΕΦΓΑ: ‘Ζργα ςτα υδατορρεφματα 

και ςτθ λεκάνθ απορροισ (Ζργα ορεινοφ τμιματοσ λεκάνθσ απορροισ, ζργα πεδινοφ 

τμιματοσ λεκάνθσ απορροισ, καταςκευαςτικά κζματα). Ζργα διευκζτθςθσ 

υδατορρευμάτων και ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. Υαραδοςιακζσ τεχνικζσ λφςεισ 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ. «Ρζα Φιλοςοφία» ςχεδιαςμοφ αντιπλθμμυρικϊν ζργων. 

Σλοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθ διευκζτθςθ υδατορρευμάτων. Ζργα μείωςθσ κινδφνου 

από πλθμμφρεσ (Σρεινό τμιμα, πεδινό τμιμα) 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

Βϋ ΨΣΠΕΑΧ 
ΩΔΦΑΩΟΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΘΧ 
ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ 
ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ 
ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ: Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Υεριβαλλοντικισ Ωδραυλικισ (ςυγκζντρωςθ, παροχι 
μάηασ κτλ).Θ ζννοια του πεδίου ροισ (πεδίο ταχυτιτων & ςυγκεντρϊςεων).Θ ζννοια τθσ 
τφρβθσ. Υροςομοίωςθ τθσ τφρβθσ. Υροςομοίωςθ τυρβϊδουσ ιξϊδουσ (μοντζλο μικουσ 
ανάμειξθσ, μοντζλο μίασ εξίςωςθσ, μοντζλο k-ε) 
ΠΣΡΨΕΟΑ ΑΡΑΠΛΘΧ: Ρόμοσ Fick, τυρβϊδθσ και μοριακι διάχυςθ, μονοδιάςτατθ 
εξίςωςθ μεταγωγισ, διάχυςθσ και διαςποράσ.Χθμειακζσ και γραμμικζσ πθγζσ ρφπων. 
Αρχικζσ και οριακζσ ςυνκικεσ. 
Αποδόμθςθ μθ ςυντθρθτικϊν ρφπων 
ΑΡΑΠΛΘ ΧΕ ΦΩΧΛΞΑ ΩΔΑΨΣΦΦΕΩΠΑΨΑ: Ψυρβϊδθσ διάχυςθ και διαςπορά.Ξατακόρυφθ, 
εγκάρςια και διαμικθσ τυρβϊδθσ διαςπορά και ανάμιξθ.Πζτρθςθ παροχισ με χριςθ 
ιχνθκζτθ.Υροςομοίωςθ ποιότθτασ φδατοσ ςε φυςικό υδατόρρευμα. Ψο μοντζλο Streeter 
– Phelps. 
ΑΡΑΠΛΘ ΧΕ ΨΑΠΛΕΩΨΘΦΕΧ & ΟΛΠΡΕΧ: Χυμπεριφορά ταμιευτιρα (ετιςιοσ κφκλοσ, 
ςτρωματοποίθςθ κτλ). Χτρωματοποίθςθ (επιλίμνιο, κερμοκλινζσ, υπολίμνιο). 
Υροςομοίωςθ κατακόρυφθσ και οριηόντιασ ανάμιξθσ ςτο επιλίμνιο και υπολίμνιο. 
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ΠΘΧΑΡΛΞΘ ΔΛΑΚΕΧΘ ΩΓΦΩΡ ΟΩΠΑΨΩΡ ΧΨΘ ΚΑΟΑΧΧΑ: Ψυρβϊδεισ ανωςτικζσ 
φλζβεσ.Ψριςδιάςτατθ (κυκλικι) και Διςδιάςτατθ (επίπεδθ) φλζβα. Υολλαπλζσ 
φλζβεσ.Διάκεςθ υγρϊν λυμάτων ςε ομογενι/ςτρωματοποιθμζνο και ακίνθτο/κινοφμενο 
υδάτινο αποδζκτθ.Χχεδιαςμόσ και υδραυλικι ανάλυςθ υποβρυχίου ςυςτιματοσ 
διάκεςθσ. Χριςθ εμπορικοφ λογιςμικοφ (π.χ. Visual Plumes) 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 
ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ 

Βϋ ΨΣΠΕΑΧ 
ΩΔΦΑΩΟΛΞΘΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΘΧ 
ΠΘΧΑΡΛΞΘΧ / 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ 
ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ 

ΩΥΣΓΕΛΑ ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ: Υροζλευςθ και αποκικευςθ υπογείου φδατοσ. Σ νόμοσ του Darcy, υδραυλικι 
αγωγιμότθτα, ανιςοτροπία και τφποι υδροφορζων (ελεφκεροσ, περιοριςμζνοσ με 
διαρροζσ και περιοριςμζνοσ).Θ εξίςωςθ ςυνεχείασ 
ΠΣΡΣΔΛΑΧΨΑΨΕΧ ΦΣΕΧ: Βαςικζσ ζννοιεσ – Ψφποι ορίων και οριακζσ ςυνκικεσ. Εξιςϊςεισ 
μονοδιάςτατθσ ροισ ςε ελεφκερουσ, περιοριςμζνουσ με διαρροζσ και περιοριςμζνουσ 
υδροφορείσ. 
ΔΛΧΔΛΑΧΨΑΨΕΧ ΦΣΕΧ: Εξιςϊςεισ ροισ για ελεφκερουσ, περιοριςμζνουσ με διαρροζσ και 
περιοριςμζνουσ υδροφορείσ.Επίλυςθ διςδιάςτατων ροϊν με αναλυτικζσ και γραφικζσ 
μεκόδουσ και τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων διαφορϊν. 
ΩΔΦΑΩΟΛΞΘ ΨΩΡ ΥΘΓΑΔΛΩΡ: Πόνιμθ και μθ μόνιμθ ροι προσ πθγάδια (εξίςωςθ Theis). Θ 
μζκοδοσ των εικόνων και ςυςτιματα πθγαδιϊν. Διείςδυςθ καλαςςινοφ φδατοσ ςε 
παράκτιουσ υδροφορείσ 
ΦΩΥΑΡΧΘ ΩΥΣΓΕΛΩΡ ΩΔΑΨΩΡ: Υθγζσ ρφπανςθσ. Πθχανιςμοί μεταφοράσ ρφπων 
(μεταγωγι, διαςπορά, προςρόφθςθ, χθμικι μετατροπι). Εξίςωςθ μεταφοράσ ρφπων ςε 
υπόγειουσ υδροφορείσ – Σριακζσ ςυνκικεσ – Αναλυτικζσ επιλφςεισ. 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΑΥΣΦΦΩΥΑΡΧΘΧ ΩΥΣΓΕΛΩΡ ΩΔΑΨΛΞΩΡ ΥΣΦΩΡ: Ωδραυλικζσ και Κερμικζσ 

Πζκοδοι 
Ωπολογιςμόσ χρόνου εξυγίανςθσ 

    

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & 
ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ΞΣ

ΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ 

ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΩΡ 
ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 

Ψο μάκθμα Χυςκευαςία Ξαλλυντικϊν Υροϊόντων είναι μάκθμα επιλογισ υποχρεωτικό 
και εντάςςεται ςτο Θ Εξάμθνο Χπουδϊν 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 
ανάπτυξθσ, του ςχεδιαςμοφ, τθσ μελζτθσ ςυμβατότθτασ και του ελζγχου των υλικϊν 
ςυςκευαςίασ, που είναι απαραίτθτα για τθ δθμιουργία και τθν παραγωγι αςφαλϊν και 
ποιοτικϊν καλλυντικϊν προϊόντων.  . 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να διδαχκοφν οι φοιτθτζσ τα διάφορα είδθ υλικϊν 
(επιςτιμθ πολυμερϊν), που κα ςυςκευαςτοφν μζςα ςε αυτά κατάλλθλα, τα καλλυντικά 
προϊόντα και να μποροφν να εφαρμόηουν τισ μεκόδουσ ςτακερότθτασ και ελζγχου τουσ 
ςτα τελικά προϊόντα. Θ αναλυτικι περιγραφι φαίνεται ςτθ ςελίδα του προγράμματοσ 
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ςπουδϊν του τμιματοσ Βιοϊατρικων Επιςτθμϊν. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & 
ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ΞΣ

ΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ 

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 
ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ 

Ψο μάκθμα Αξιολόγθςθ Αςφάλειασ Ξαλλυντικϊν Υροϊόντων είναι μάκθμα επιλογισ 
υποχρεωτικό και εντάςςεται ςτο Θ Εξάμθνο Χπουδϊν 
 Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να διδαχκοφν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ δοκιμαςιϊν 
ελζγχου τοξικότθτασ, των πρϊτων υλϊν, των υλικϊν ςυςκευαςίασ και των τελικϊν 
προϊόντων. Ρα μποροφν να αξιολογοφν τθν ερεκιςτικότθτα των χθμικϊν ουςιϊν ςτο 
δζρμα, μζςω των δοκιμαςιϊν ερεκιςτικότθτασ και ευαιςκθτοποίθςθσ, κακϊσ και τον 
υπολογιςμό του περικωρίου αςφαλείασ MoS ( Margin of Safety) για κάκε ςυςτατικό, 
όπωσ ορίηει ο Ευρωπαϊκόσ Ξανονιςμόσ και ο ΕΣΦ για τα καλλυντικά (EC 1223/2009). Θ 
αναλυτικι περιγραφι φαίνεται ςτθ ςελίδα του προγράμματοσ ςπουδϊν του τμιματοσ 
Βιοϊατρικων Επιςτθμϊν. 
 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & 
ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ΞΣ

ΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ 
ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΑ 

Ψο μάκθμα Υεριβάλλον και Ξαλλυντικά  είναι μάκθμα επιλογισ υποχρεωτικό και 
εντάςςεται ςτο ΧΨ Εξάμθνο Χπουδϊν 
Χκοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ εκμάκθςθ τθσ πλθκϊρασ των παραγόντων 
που επθρεάηουν τον άνκρωπο κατά τθ διάρκεια του κφκλου τθσ ηωισ του. Σι 
παράγοντεσ αυτοί αφοροφν τισ παρεμβάςεισ και τισ μεταβολζσ που ζχει επιφζρει θ 
ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα ςτο περιβάλλον και κα διδαχκοφν τον τρόπο αποφυγισ των 
δυςμενϊν επιπτϊςεων του περιβάλλοντοσ ςτον άνκρωπο. 
Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι ςπουδαςτζσ κα είναι ςε κζςθ να  γνωρίηουν τι 
επιφζρει  επίδραςθ του περιβάλλοντοσ ςτον άνκρωπο, να προλάβουν τισ βλαπτικζσ 
επιπτϊςεισ του περιβάλλοντοσ και τζλοσ να γνωρίηουν τουσ τρόπουσ προςταςίασ από τισ 
επιβλαβείσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ. Θ αναλυτικι περιγραφι φαίνεται ςτθ ςελίδα 
του προγράμματοσ ςπουδϊν του τμιματοσ Βιοϊατρικων Επιςτθμϊν.. 
 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & 
ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ΞΣ

ΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ-
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ 

ΕΡΗΩΠΛΞΘ 
ΔΕΦΠΑΨΣΚΕΦΑΥΕΛΑ 

Χκοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ : Θ χρθςιμοποίθςθ πρωτολυτικϊν ενηφμων για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ ανεπικφμθτθσ τριχοφυίασ. Θ μελζτθ των πρωτεολυτικϊν ζνηυμων ςε 
ςχζςθ με τθν ειςχϊρθςι τουσ  ςτο κφλακο  τθσ τρίχασ, θ μελζτθ για το πϊσ δρουν τα 
ζνηυμα ςτα αναγεννθτικά κφτταρα τθσ τρίχασ, θ πρωτεόλυςθ των πρωτεϊνϊν που 
βρίςκονται  ςε μικρζσ ποςότθτεσ και είναι απαραίτθτεσ  για τθ διατιρθςθ εν ηωι των 
κυττάρων. Θ αναλυτικι περιγραφι φαίνεται ςτθ ςελίδα του προγράμματοσ ςπουδϊν 
του τμιματοσ Βιοιατρικϊν Επιςτιμων. 
 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & ΦΩΧΛΞΑ ΞΑΛ ΒΛΣΟΣΓΛΞΑ Ψο μάκθμα Φυςικά και Βιολογικά Ξαλλυντικά είναι μάκθμα επιλογισ υποχρεωτικό και 
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ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ΞΣ
ΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ 

ΞΑΟΟΩΡΨΛΞΑ εντάςςεται ςτο Θ Εξάμθνο Χπουδϊν 
κοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ  τθσ 
ζρευνασ, ανάπτυξθσ, ςχεδιαςμοφ και παραγωγισ των φυςικϊν και βιολογικϊν 
καλλυντικϊν. 
τόχοσ του μακιματοσ είναι να διδαχκοφν οι φοιτθτζσ τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν 
τα φυςικά και βιολογικά (οργανικά) καλλυντικά, τα κριτιρια επιλογισ ςυςτατικϊν και 
υλικϊν ςυςκευαςίασ, τα διεκνι και εκνικά πρότυπα  πιςτοποίθςθσ, τισ προχποκζςεισ 
επιςιμανςθσ, τισ περιβαλλοντικζσ υποχρεϊςεισ και τα κριτιρια ελζγχου, παραγωγισ 
αποκικευςθσ  και επικεωριςεων. Θ αναλυτικι περιγραφι φαίνεται ςτθ ςελίδα του 
προγράμματοσ ςπουδϊν του τμιματοσ Βιοϊατρικων Επιςτθμϊν. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΑΛΧΚΘΨΛΞΘΧ & 
ΞΣΧΠΘΨΣΟΣΓΛΑΧ/ 

ΩΓΛΕΛΡΘΧ-
ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΓΛΑΧ 

ΩΓΛΕΛΡΘ -ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 
 

Ψο μάκθμα Ωγιεινι – Επιδθμιολογία  είναι μάκθμα επιλογισ υποχρεωτικό και 
εντάςςεται ςτο Θ Εξάμθνο Χπουδϊν 
Χκοπόσ του μακθματοσ είναι θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν  επί των  βαςικϊν αρχϊν 
Δθμόςιασ Ωγείασ και Επιδθμιολογίασ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να πραγματεφονται κζματα 
ιατρικισ πρόλθψθσ και προαγωγισ υγείασ και να μποροφν να χειρίηονται ηθτιματα 
Δθμόςιασ Ωγείασ.  
Χτόχοσ είναι θ εμπζδωςθ των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Ωγιεινισ και Επιδθμιολογίασ 
και να κατανοιςει ο φοιτθτισ τισ βαςικζσ αρχζσ ςυλλογισ και αξιολόγθςθσ δεδομζνων 
κακϊσ και το ςχεδιαςμό ερευνϊν-μελετϊν. Θ αναλυτικι περιγραφι φαίνεται ςτθ ςελίδα 
του προγράμματοσ ςπουδϊν του τμιματοσ Βιοιατρικων Επιςτιμων. 
 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
ΠΣΦΛΑΞΘ - 

ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 
ΠΣΦΛΑΞΘ ΒΛΣΟΣΓΛΑ 

Θ φλθ του κεωρθτικοφ μακιματοσ και του εργαςτθρίου ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των 
φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και μεκόδουσ τθσ μοριακισ βιολογίασ που 
χρθςιμοποιοφνται ςε εργαςτιρια παροχισ υπθρεςιϊν και ςε ερευνθτικά πρωτόκολλα. 
Σι διαλζξεισ και οι πρακτικζσ κα λειτουργοφν ταυτόχρονα όςο το δυνατόν περιςςότερο 
και θ παρακολοφκθςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ προόδου των φοιτθτϊν/τριϊν κα παρζχεται 
με δοκιμζσ πολλαπλϊν επιλογϊν και ανατροφοδότθςθ ςε εργαςτιρια. Σι 
φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςε επόμενα 
εξάμθνα τα ειδικά μακιματα και εργαςτιρια, κακϊσ και το να γνωρίηουν και κατανοοφν 
τόςο κεμελιϊδεισ ζννοιεσ τθσ μοριακισ βιολογίασ όςο και το κεωρθτικό και πρακτικό 
υπόβακρο των βαςικϊν μεκόδων μοριακισ βιολογίασ. Σι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ μετά το 
τζλοσ του μακιματοσ πρζπει να ζχουν αποκτιςει καλι κεωρθτικι και πρακτικι γνϊςθ 
των ςφγχρονων μοριακϊν μεκόδων. 
Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν 
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και να κατανοοφν: 

 Ψθ δομι, τισ ιδιότθτεσ και τισ λειτουργίεσ των νουκλεϊκϊν οξζων (DNA και RNA). 

 Ψθν τεχνολογία του αναςυνδυαςμζνου DNA και τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται 

 Ψθν ζννοια και τισ εφαρμογζσ τθσ κλωνοποίθςθσ. 

 Ψθν υβριδοποίθςθ των νουκλεινικϊν οξζων και τισ τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ που 
αυτι χρθςιμοποιείται. 

 Ψθσ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ τθσ πρωτοδιάταξθσ DNA. 

 ΨθναΑλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ (PCR) και εφαρμογζσ τθσ. 

 Ψθν αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ πραγματικοφ χρόνου (real time PCR) και 
εφαρμογζσ τθ 

 Ψουσ μθχανιςμοφσ ροισ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ. Αντιγραφι του DNA – 
Πεταγραφι – Υρωτεϊνοςφνκεςθ. 

 Χτοιχεία τθσ ζκφραςθσ γονιδίων, τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου τθσ ζκφραςθσ κακϊσ και 
τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μελζτθ τθσ 

 Χτοιχεία για τα διαγονιδιακά ηϊα και τθ γενετικι τροποποίθςθ. 

 Χτοιχεία βιοπλθροφορικισ και τισ εφαρμογζσ τθσ ςτθ μοριακι βιολογία. 

 Υϊσ να χρθςιμοποιοφν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράσ και μια ςειρά από άλλουσ 
πόρουσ για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ ανεξάρτθτθσ 
μάκθςθσ. 

 Ψθ διεξαγωγι μιασ ςειράσ εργαςτθριακϊν αςκιςεων, που αποδεικνφουν τθν ανάπτυξθ 
πρακτικϊν επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
ΠΣΦΛΑΞΘ - 

ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 
ΒΛΣΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ τισ αρχζσ τθσ 
ςφγχρονθσ Βιοτεχνολογίασ μζςω τθσ ανάλυςθσ των τεχνολογιϊν γενετικισ 
τροποποίθςθσ που εφαρμόηονται ςτθν ιατρικι, φαρμακολογία, γονιδιακι κεραπεία και 
παραγωγι τροφίμων. Πελετάται επίςθσ πωσ θ χριςθ βλαςτοκυττάρων δθμιουργεί νζεσ 
προοπτικζσ ζρευνασ και κεραπείασ κακϊσ και οι αρχζσ τθσ νανοβιοτεχνολογίασ ενόσ 
ραγδαία αναπτυςςόμενου βιοϊατρικοφ κλάδου και κίγονται τα βιοθκικά κζματα που 
προκφπτουν από τισ νζεσ αυτζσ τεχνολογίεσ. 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να εξοικειωκοφν οι φοιτθτζσ με τισ τεχνικζσ γενετικισ 
τροποποίθςθσ γονιδίων για τθν παραγωγι κυρίωσ νζων βιοτεχνολογικϊν φαρμάκων 
αλλά και ςτθν γονιδιακι κεραπεία, και επίςθσ να κατανοιςουν τθν χριςθ 
βλαςτοκυττάρων και νανοβιοτεχνολογίασ ςτθν ιατρικι διάγνωςθ και κεραπεία. 
Σι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ μετά το τζλοσ του μακιματοσ κα ζχουν: 
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• κατανοιςει τισ βαςικζσ αρχζσ γενετικισ τροποποίθςθσ κυττάρων ι ολόκλθρων 
οργανιςμϊν με ςτόχο τθν παραγωγι φαρμάκων και τροφίμων 
• καταλάβει τθν ςθμαςία τθσ χριςθσ βλαςτοκυττάρων ςε νζεσ κεραπείεσ 
• κατανοιςει τισ αρχζσ τθσ γονιδιακισ κεραπείασ 
• ενθμερωκεί για τισ πρόςφατεσ βιοτεχνολογικζσ τεχνικζσ (όπωσ Ρανοβιοτεχνολογία) 
που εφαρμόηονται ςτθν διάγνωςθ ι κεραπεία 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
ΠΣΦΛΑΞΘ 

ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 

ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ ΟΣΛΠΩΔΩΡ 
ΡΣΧΘΠΑΨΩΡ 

Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ειςαγωγι ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ μοριακισ 
επιδθμιολογίασ κακϊσ και των εφαρμογϊν τουσ ςτθ επιδθμιολογικι διερεφνθςθ 
λοιμωδϊν νοςθμάτων και των επιδθμιϊν που αυτά προκαλοφν 
Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν 
και να κατανοοφν: 

 Ψισ βαςικζσ ζννοιεσ και εργαλεία τθν μοριακισ επιδθμιολογίασ. 

 Ρα εφαρμόηουν μεκόδουσ μοριακισ επιδθμιολογίασ ςτθ διερεφνθςθ επιδθμιϊν 
λοιμωδϊν νοςθμάτων και οι εφαρμογι τουσ ςε κζματα δθμόςιασ υγείασ (πολιτικζσ 
πρόλθψθσ και παρζμβαςθσ). 

 Ψα ςφγχρονα εργαλεία και προγράμματα που εφαρμόηουν οι μζκοδοι μοριακισ 
επιδθμιολογίασ. 

 Υϊσ να χρθςιμοποιοφν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράσ και μια ςειρά από άλλουσ 
πόρουσ για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ ανεξάρτθτθσ 
μάκθςθσ. 

 Ψθ διεξαγωγι μιασ ςειράσ αναλφςεων με τθ χριςθ εργαλείων και προγραμμάτων, τα 
οποία εφαρμόηονται ςε μελζτεσ μοριακισ επιδθμιολογίασ, που αποδεικνφουν τθν 
ανάπτυξθ πρακτικϊν επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
ΒΛΣΚΘΞΘ ΒΛΣΘΚΛΞΘ 

ΒΛΣΘΚΘΞΘ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν κακϊσ και ο 
ςφαιρικόσ, δθμιουργικόσ προβλθματιςμόσ τουσ ςε καίρια ηθτιματα βιοθκικισ, που 
απαντϊνται ςτθ βιοϊατρικι πρακτικι και ζρευνα. Θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
επιςτθμονικισ και θκικισ τεκμθρίωςθσ για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματολογίασ και για 
τθν 
τελικι λιψθ αποφάςεων ςε διλιμματα που προκφπτουν. 
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να διαχειρίηονται κζματα βιοθκικισ. Σι 
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ 
μετά το τζλοσ του μακιματοσ κα: 
• Γνωρίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ Βιοθκικισ. 
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• Εντοπίηουν τα ηθτιματα βιοθκικισ που προκφπτουν ςτισ εφαρμογζσ τθσ Βιοϊατρικισ. 
• Αποκτιςουν επιςτθμονικά και θκικά τεκμθριωμζνθ άποψθ για τα ηθτιματα Βιοθκικισ. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
ΒΛΣΧΘΠΕΛΑΧ – 

ΞΟΛΡΛΞΘΧ ΧΘΠΕΛΑΧ 

ΕΛΔΛΞΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ ΞΟΛΡΛΞΘΧ 
ΧΘΠΕΛΑΧ 

Σ φοιτθτισ μετά το τζλοσ του μακιματοσ κα  είναι ςε κζςθ:  
Ρα γνωρίηει τισ αναλφςεισ κλινικισ χθμείασ που γίνονται ςε παιδικό πλθκυςμό κακϊσ 
και τθν κλινικι ερμθνεία τουσ. Ρα γνωρίηει τισ αναλφςεισ κλινικισ χθμείασ που 
γίνονται ςε γθριατρικό πλθκυςμό και τθν κλινικι ερμθνεία τουσ. Ρα γνωρίηει τισ 
αναλφςεισ κλινικισ χθμείασ που γίνονται ςε εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ και τθν κλινικι 
ερμθνεία τουσ. Ρα γνωρίηει τισ αναλφςεισ κλινικισ χθμείασ που γίνονται ςε πάςχοντεσ 
από ψυχιατρικά και νευρολογικά προβλιματα. Ρα γνωρίηει τισ βιοχθμικζσ αναλφςεισ 
που γίνονται ςε αςκοφμενουσ και επαγγελματίεσ ακλθτζσ. Ρα γνωρίηει τισ αναλφςεισ 
κλινικισ χθμείασ που γίνονται για τθν διάγνωςθ και τθν παρακολοφκθςθ διαφόρων 
ςπάνιων νοςθμάτων. 

Αναλυτικά θ φλθ των μακθμάτων: 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ ςτθ διάγνωςθ νοςθμάτων του παιδικοφ πλθκυςμοφ. 
Σι εξετάςεισ του βιοχθμικοφ εργαςτθρίου που αφοροφν παιδιατρικά νοςιματα όπωσ 
ο ςυγγενισ υποκυρεοειδισ, θ υπερχολθςτεριναιμία, ο διαβιτθσ κ.α. 

 Σ βιοχθμικόσ ζλεγχοσ τθσ παιδικισ παχυςαρκίασ. Υοιεσ εξετάςεισ κλαςικισ κλινικισ 
χθμείασ, ορμονϊν κ.α. γίνονται για τθν διάγνωςθ και τθν εξακρίβωςθ των αιτιϊν τθσ 
παιδικισ παχυςαρκίασ.  

 Σ βιοχθμικόσ ζλεγχοσ τθσ παιδικισ οςτεοπόρωςθσ. Υοιεσ εργαςτθριακζσ και 
απεικονιςτικζσ εξετάςεισ γίνονται για τον ζλεγχο τθσ παιδικισ οςτεοπόρωςθσ. 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ ςτθ διάγνωςθ ςπάνιων λυςοςωμικϊν νοςθμάτων. Σι 
αναλφςεισ κλινικισ χθμείασ ι άλλων ειδικοτιτων που απαιτοφνται για τθν διάγνωςθ 
και τον ζλεγχο ςπάνιων λυςοςωμικϊν νοςθμάτων όπωσ είναι οι νόςοι Gaucher, 
Pompe, MPS, Fabry. 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ ςτθ διάγνωςθ ςπανίων γενετικϊν φυλοςφνδετων και 
αυτοςωμικϊν πακιςεων π.χ. κυςτικι ίνωςθ, καλαςςαιμίασ, ςφνδρομο του 
ευκραφςτου Χ. 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ ςτον προγεννθτικό ζλεγχο ανδρϊν και γυναικϊν. 
Σρμονικόσ και βιοχθμικόσ ζλεγχοσ των γονάδων. 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ ςτον ζλεγχο τθσ εγκυμοςφνθσ. Σρμονικόσ και 
βιοχθμικόσ ζλεγχοσ για τθν πρόλθψθ γενετικϊν πακιςεων και για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τθσ μθτζρασ, 45,Χ/46,ΧΩ γοναδικι δυςγενεςία, ςφνδρομο 

ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

80 

 

Turner, ςφνδρομο Batten. 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ ςτον ζλεγχο του γθριατρικοφ πλθκυςμοφ. Υοιεσ 
βιοχθμικζσ και ορμονολογικζσ εξετάςεισ πρζπει να κάνουν τα άτομα τρίτθσ θλικίασ και 
κάκε πότε. 

 Θ βιοχθμεία τθσ διατροφισ. Θ πρόςλθψθ υδατανκράκων, λιπϊν και βιταμινϊν και ο 
βιοχθμικόσ ζλεγχοσ αυτϊν.  Θ μεςογειακι διατροφι και ο βιοχθμικόσ ζλεγχοσ τθσ 
ευεργετικισ τθσ επίδραςθσ τουσ ςτον οργανιςμό. 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ για τθν παρακολοφκθςθ ψυχιατρικϊν και 
νευρολογικϊν νόςων. Υοιεσ βιοχθμικζσ, ορμονολογικζσ και αιματολογικζσ εξετάςεισ 
γίνονται για τθν παρακολοφκθςθ ψυχιατρικϊν και νευρολογικϊν νόςων. 

 Θ ςυμβολι τθσ κλινικισ χθμείασ ςτθν πρόλθψθ των επιδράςεων ναρκωτικϊν και 
άλλων τοξικϊν παραγόντων. Υοιεσ αναλφςεισ γίνονται ςτο κλινικό εργαςτιριο για τθν 
παρακολοφκθςθ των επιδράςεων από τθν επίδραςθ ναρκωτικϊν, καπνίςματοσ, 
αλκοόλ. 

 Σ προςδιοριςμόσ των φαρμάκων ςτο κλινικό εργαςτιριο. Υοιων φαρμάκων μετρϊνται 
τα επίπεδα ςτο κλινικό εργαςτιριο και με ποια μεκοδολογία. 

  Θ βιοχθμεία τθσ άςκθςθσ. Υοιεσ αναλφςεισ κλινικισ χθμείασ γίνονται για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ και τθν απόδοςθσ ακλοφμενων εραςιτεχνϊν και 
επαγγελματιϊν. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
ΒΛΣΧΘΠΕΛΑΧ – 

ΞΟΛΡΛΞΘΧ ΧΘΠΕΛΑΧ 

ΓΕΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΕΛΧ 
ΒΛΣΟΣΓΛΞΩΡ ΔΕΛΓΠΑΨΩΡ 

Σ φοιτθτισ μετά το τζλοσ του μακιματοσ κα είναι ςε κζςθ:  

 Ρα γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ των αναλφςεων των βιολογικϊν υγρϊν. 

 Ρα γνωρίηει να εκτελεί τθν γενικι εξζταςθ οφρων (φυςικοφσ, χθμικοφσ και 
μικροςκοπικοφσ χαρακτιρεσ).  

 Ρα γνωρίηει να εκτελεί τθν γενικι εξζταςθ κοπράνων (λειτουργικι κοπράνων) 

 Ρα γνωρίηει να εκτελεί τισ βαςικζσ αναλφςεισ που κάνουμε ςε πτφελα. 

 Ρα γνωρίηει να εκτελεί τθν μικροςκόπθςθ του κολπικοφ υγροφ (νωποφ και 
χρωςμζνου). 

 Ρα γνωρίηει να εκτελεί τθν γενικι εξζταςθ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ. 

 Ρα γνωρίηει και να εκτελεί τθν γενικι εξζταςθ του αρκρικοφ υγροφ. 

  Ρα γνωρίηει και να εκτελεί τθν γενικι εξζταςθ των ορϊδθ υγρϊν (περιτοναϊκό, 
πλευριτικό, περικαρδιακό). 

 Nα γνωρίηει όλθ τθν ςφγχρονθ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται ςε αυτζσ τισ 
αναλφςεισ. 
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 Ρα γνωρίηει τισ αναλφςεισ που γίνονται ςτο μθτρικό γάλα, ςτον ιδρϊτα και ςτο 
αμνιακό υγρό.  

Ενδεικτικό πρόγραμμα εργαςτθριακϊν αςκιςεων: 
1. Χυλλογι δείγματοσ οφρων, θ χριςθ των ταινιϊν οφρων, τα μικροςκόπια τθσ 

γενικισ εξζταςθσ οφρων.  
2. Σι φυςικοί χαρακτιρεσ των οφρων, το ουρινόμετρο, θ μζκοδοσ Benedict και θ 

μικροςκόπθςθ των οφρων. Υρακτικι άςκθςθ: εκτζλεςθ πλιρθσ γενικισ εξζταςθσ 
οφρων. 

3. Θ φυγοκζντρθςθ και θ μικροςκόπθςθ των οφρων. Υρακτικι άςκθςθ: εκτζλεςθ 
πλιρθσ γενικισ εξζταςθσ οφρων. 

4. Υροςδιοριςμόσ λευκϊματοσ, αιμοςφαιρίνθσ, νιτρικϊν,  πυοςφαιρίων και 
αςκορβικοφ οξζοσ ςτα οφρα και μικροςκόπθςθ των οφρων. Υρακτικι άςκθςθ: 
εκτζλεςθ πλιρθσ γενικισ εξζταςθσ οφρων. 

5. O προςδιοριςμόσ των κετονϊν και των χολοχρωςτικϊν ςτα οφρα, οι αναλυτζσ 
οφρων.  Υρακτικι άςκθςθ: εκτζλεςθ πλιρθσ γενικισ εξζταςθσ οφρων. 

6. Θ γενικι εξζταςθ του κολπικοφ υγροφ. 
7. Θ γενικι εξζταςθ του αρκρικοφ υγροφ. 
8. Θ γενικι εξζταςθ γαςτρικοφ υγροφ. 
9. Θ γενικι εξζταςθ του εγκεφαλονωτιαίου υγροφ. 
10. Θ γενικι εξζταςθ του πλευριτικοφ υγροφ. 
11. Θ γενικι εξζταςθ του περικαρδιακοφ υγροφ. 
12. Θ γενικι εξζταςθ του περιτοναϊκοφ υγροφ 
13.  Υρακτικι αξιολόγθςθ 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
BIOΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

- ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 
ΒΛΣΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
ςτατιςτικισ επιςτιμθσ, και τθν εφαρμογι τουσ ςτθν ζρευνα ςτισ επιςτιμεσ υγείασ.  
Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να καταςτιςει τουσ φοιτθτζσ ικανοφσ να αφομοιϊςουν τθ 
διδαςκόμενθ φλθ και να αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ τόςο ςτον επαγγελματικό τουσ 
χϊρο όςο και ςε ευρφτερεσ εφαρμογζσ τθσ Βιοςτατιςτικισ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ 
ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ των προβλθμάτων υγείασ.  
Πε τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ κα:  

 Ζχουν αποκτιςει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιοςτατιςτικισ και των 
εφαρμογϊν τθσ ςε κζματα περιγραφισ και ανάλυςθσ βιομετρικϊν δεδομζνων ςτισ 
Επιςτιμεσ Ωγείασ. Ειδικότερα, κα ζχουν κατανοιςει τθ μεκοδολογία εφαρμογισ τθσ 
ςυμπεραςματικισ ςτατιςτικισ ανάλυςθσ ςε κζματα 
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 ιατρικισ ζρευνασ και κλινικισ πρακτικισ.  

 Γνωρίηουν τισ βαςικζσ ςτατιςτικζσ τεχνικζσ, κα ζχουν αποδεδειγμζνθ γνϊςθ και 
κατανόθςθ κεμάτων τθσ επιςτιμθσ τθσ Χτατιςτικισ  

 Ζχουν τθν ικανότθτα να ςυγκεντρϊνουν και να ερμθνεφουν ςυναφι ςτοιχεία (κατά 
κανόνα εντόσ του γνωςτικοφ τουσ πεδίου) για να διαμορφϊνουν κατάλλθλο πλαίςιο 
διεξαγωγισ ζρευνασ και κρίςεισ που περιλαμβάνουν προβλθματιςμό ςε ςυναφι 
ηθτιματα. 

 Πποροφν να επιλζγουν μια μζκοδο ςτατιςτικισ ανάλυςθσ με βάςθ τον ςχεδιαςμό 
τθσ μελζτθσ και τα δεδομζνα που ζχουν ςυλλζξει.  

 Σργανϊνουν και κα αναλφουν τα ςυλλεχκζντα δεδομζνα με χριςθ τεχνικϊν 
περιγραφικισ ι επαγωγικισ ςτατιςτικισ.   

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΛΑΨΦΛΞΑ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑ/ 
BIOΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

- ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 

ΩΓΛΕΛΡΘ & ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ-
ΔΘΠΣΧΛΑ ΩΓΕΛΑ 

 
 

Ψο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
υγιεινισ και να αναπτυχκεί θ ικανότθτα των φοιτθτϊν/τριϊν Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν να 
κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ υγιεινισ, επιδθμίασ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ειδϊν επιδθμιολογικϊν μελετϊν κακϊσ και τισ εφαρμογζσ τουσ ςε κζματα Δθμόςιασ 
Ωγείασ. Ρα κατανοιςουν τισ διαφορζσ των διαφόρων επιδθμιολογικϊν μελετϊν. Ρα 
μελετιςουν και να αναλφςουν τουσ φυςικοφσ, χθμικοφσ, βιολογικοφσ και εργονομικοφσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υγεία των εργαηομζνων ςε χϊρουσ και εργαςτιρια 
παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ και διάγνωςθσ. Θ γνϊςθ τθσ Ωγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, 
δθλαδι τθσ κατανομισ και εξζλιξθσ των νοςθμάτων και των παραγόντων που τισ 
διαμορφϊνουν ι μποροφν να τισ επθρεάςουν, είναι ςθμαντικι για τθν ολοκλθρωμζνθ 
αξιολόγθςθ τθσ υγείασ ατόμων και πλθκυςμϊν, αποτελεί προχπόκεςθ για τθ διαφορικι 
διάγνωςθ και αξιολόγθςθ τθσ κεραπευτικισ αποτελεςματικότθτασ, παρζχει τθ βάςθ για 
όλα τα κζματα Δθμόςιασ Ωγείασ και είναι απαραίτθτθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφγχρονθσ βιβλιογραφίασ και τθν διενζργεια βιοϊατρικισ ζρευνασ. 
Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν 
και να κατανοοφν:  
• Ρα εξθγθκοφν οι αρχζσ των αςκενειϊν με ειδικι ζμφαςθ ςτουσ μεταβαλλόμενουσ 
περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ.  
• Ρα προωκθκεί θ εφαρμογι τθσ Επιδθμιολογίασ και τθσ Ωγιεινισ ςτθν πρόλθψθ των 
αςκενειϊν και τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ, τόςο τθσ περιβαλλοντικισ όςο και τθσ 
ςχετικισ με τα βιοιατρικά εργαςτιρια.  
• Ρα μελετθκοφν οι επαγγελματίεσ υγείασ και οι υπθρεςίεσ που παρζχουν ςε ςχζςθ με 
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τθ υγεία και τθν αυξανόμενθ ανάγκθ για υπθρεςίεσ φροντίδασ.  
• Ρα εξαςφαλιςκεί καλι απόδοςθ τόςο ςε επίπεδο πρόλθψθσ, όςο και προφφλαξθσ.  
• Ρα κακιερωκεί θ βάςθ ςυνεχοφσ ενδιαφζροντοσ προσ τθν Επιδθμιολογία.  ζρευνασ. 
Πε τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν 
και να κατανοοφν:  
• Ρα εξθγθκοφν οι αρχζσ των αςκενειϊν με ειδικι ζμφαςθ ςτουσ μεταβαλλόμενουσ 
περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ.  
• Ρα προωκθκεί θ εφαρμογι τθσ Επιδθμιολογίασ και τθσ Ωγιεινισ ςτθν πρόλθψθ των 
αςκενειϊν και τθν εξαςφάλιςθ τθσ υγείασ, τόςο τθσ περιβαλλοντικισ όςο και τθσ 
ςχετικισ με τα βιοιατρικά εργαςτιρια.  
• Ρα μελετθκοφν οι επαγγελματίεσ υγείασ και οι υπθρεςίεσ που παρζχουν ςε ςχζςθ με 
τθ υγεία και τθν αυξανόμενθ ανάγκθ για υπθρεςίεσ φροντίδασ.  
• Ρα εξαςφαλιςκεί καλι απόδοςθ τόςο ςε επίπεδο πρόλθψθσ, όςο και προφφλαξθσ.  
• Ρα κακιερωκεί θ βάςθ ςυνεχοφσ ενδιαφζροντοσ προσ τθν Επιδθμιολογία.  

ΒΛΣΛΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΣΔΣΡΨΛΞΘΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 

ΑΦΧΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ ΞΑΛ 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣΩ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ οργάνωςθσ 
και διοίκθςθσ μιασ επιχείρθςθσ και ςυγκεκριμζνα, ενόσ οδοντοτεχνικοφ εργαςτθρίου. 
Πετά το τζλοσ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ : 
Ρα κατανοοφν τθν ζννοια τθσ οργάνωςθσ και τθσ διοίκθςθσ και να αντιλαμβάνονται τθ 
χρθςιμότθτά τουσ ςτισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ. 
Ρα κατανοοφν τθν ζννοια και τθ λειτουργία του προγραμματιςμοφ τθσ επιχειρθματικισ 
δράςθσ και τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ τόπου εγκατάςταςθσ 
Ρα γνωρίηουν πϊσ πρζπει να οργανϊνεται και να εξοπλίηεται ζνα οδοντοτεχνικό 
εργαςτιριο 
Ρα κατανοοφν τθ λειτουργία του προχπολογιςμοφ των λειτουργικϊν δαπανϊν και τθσ 
λογιςτικισ 
Ρα κατανοοφν τθ λειτουργία τθσ εποπτείασ του προςωπικοφ και τθσ φπαρξθσ ςωςτϊν 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και, όλα αυτά, μζςα ςτα πλαίςια τθσ νομοκεςίασ που διζπει το 
επάγγελμα. 

ΒΛΣΛΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΣΔΣΡΨΛΞΘΧ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 

ΑΦΧΕΧ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ 

Ψο μάκθμα αποτελεί το βαςικό ειςαγωγικό μάκθμα ςτισ ζννοιεσ του μάρκετινγκ που 
αποτελεί βαςικι λειτουργία τθσ διοικθτικισ δομισ μιασ επιχείρθςθσ και ςυμβάλει 
αποφαςιςτικά ςτθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ επιχείρθςθσ ςτο 
ςφγχρονο δυναμικό περιβάλλον. 
Θ ςτόχευςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι ο φοιτθτισ να αποκτιςει μια ςυνολικι 
αντίλθψθ των διαδικαςιϊν, μεκοδολογιϊν και τεχνικϊν του μάρκετινγκ, όπωσ ο ρόλοσ 
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του μάρκετινγκ ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ επιχείρθςθσ και ο ςτρατθγικόσ 
ςχεδιαςμόσ μάρκετινγκ, θ ζρευνα μάρκετινγκ, θ ςυμπεριφορά του καταναλωτι και του 
αγοραςτι, τμθματοποίθςθ-ςτοχοκζτθςθ-τοποκζτθςθ, αποφάςεισ που αφοροφν το 
προϊόν, τθν τιμολόγθςθ, τθ διανομι και τθν προϊκθςθ, και αναφορά ςε ειδικά πεδία 
του μάρκετινγκ όπωσ βιομθχανικό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ υπθρεςιϊν, τραπεηικό 
μάρκετινγκ, διεκνζσ μάρκετινγκ. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΣΥΨΛΞΘΧ & 
ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ ΣΦΑΧΘΧ 

Χτόχοσ του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ από τον φοιτθτι τθσ Ψυχολογία τθσ 
Τραςθσ και θ γνωριμία με  βαςικζσ μεκόδουσ  αντίλθψθσ τθσ όραςθσ  
Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε 
κζςθ:  
να κατανοεί βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Ψυχολογίασ τθσ Τραςθσ. .  
να γνωρίηει τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων και κεμάτων  τθσ Ψυχολογίασ 
τθσ Τραςθσ.  
να ζχει εξοικειωκεί με το αντικείμενο τθσ Ψυχολογίασ τθσ όραςθσ. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΣΥΨΛΞΘΧ & 
ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ 

 
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ 

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ 

Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ του πόςο κακοριςτικό ρόλο παίηει και 
πόςο ςθμαντικι είναι θ επικοινωνία ςτθν παροχι φροντίδασ των οφκαλμϊν ενόσ 
αςκενι.  
Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια  κα είναι ςε κζςθ: 
Ρα δφναται να επικοινωνεί επιτυχϊσ με τον αςκενι.  
Ρα κάνει τον αςκενι να αιςκάνεται φιλικόσ και ενθμερωμζνοσ. 
Ρα προςφζρει ςτον αςκενι εμπιςτοςφνθ και άνεςθ ϊςτε να παρακολουκεί τισ 
ανθςυχίεσ του, τουσ φόβουσ του και να δείχνει το ενδιαφζρον του για τθν υγείατθσ 
όραςθσ του.   
Ρα ρωτά τον αςκενι τι ζχει παρατθριςει ι τι νοιϊκει και να αποφεφγει λζξεισ όπωσ 
πρόβλθμα, βλάβθ ι πάκθςθ.  
Ρα λαμβάνει  τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ από τον αςκενι, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ 
διεξαγωγισ των κλινικϊν δοκιμαςιϊν, καταγράφοντασ το ιςτορικό. 
Ρα λαμβάνει από τον αςκενι ζνα πλιρεσ ιατρικό ιςτορικό με όλα τα οφκαλμολογικά 
ςυμπτϊματα. 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΣΥΨΛΞΘΧ & 
ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ 

ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ 

Χτόχοσ του μακιματοσ αποτελεί θ κατανόθςθ  των βαςικϊν εννοιϊν του Πάρκετινγκ και 
των Ψεχνικϊν Υωλιςεων, κακϊσ και των κανόνων ανάπτυξθσ των μικρομεςαίων 
επιχειριςεων.  
  Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε κζςθ:  
Ρα κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ και κανόνεσ Πάρκετινγκ και των Ψεχνικϊν  Υωλιςεων.  
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Ρα εξοικειωκεί με τισ μεκόδουσ και τουσ κανόνεσ του Πάρκετινγκ και των Ψεχνικϊν 
Υωλιςεων.   
Ρα γνωρίηει τρόπουσ επίλυςθσ προβλθμάτων Πάρκετινγκ  και να κάνει χριςθ γνϊςεων 
ανάπτυξθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων . 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΣΥΨΛΞΘΧ & 
ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ 

ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ 
&ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ  των βαςικϊν εννοιϊν  τθσ Ξοςτολόγθςθσ και 
Ψιμολόγθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, κακϊσ και κανόνεσ Οογιςτικισ μικρομεςαίων 
επιχειριςεων  
Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε κζςθ:  
Ρα κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ και κανόνεσ Οογιςτικισ  
Ρα εξοικειωκεί με τισ μεκόδουσ και τουσ κανόνεσ τθσ Ξοςτολόγθςθσ και Ψιμολόγθςθσ 
προϊόντων και υπθρεςιϊν.  
Ρα γνωρίηει τρόπουσ επίλυςθσ προβλθμάτων Οογιςτικισ  και να κάνει χριςθ γνϊςεων 
Ξοςτολόγθςθσ και Ψιμολόγθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν 

ΒΛΣΝΑΨΦΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ 

ΣΥΨΛΞΘΧ & 
ΣΥΨΣΠΕΨΦΛΑΧ 

ΕΠΥΣΦΛΞΣ & ΕΦΓΑΨΛΞΣ 
ΔΛΞΑΛΣ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ  των βαςικϊν εννοιϊν  του Εμπορικοφ 
Δικαίου, κακϊσ και κανόνων διαπροςωπικϊν ςχζςεων και Ρομοτυπίασ ςτον Εργαςιακό 
χϊρο  Πετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ /τρια κα είναι ςε κζςθ:  
 Ρα κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ και όρουσ του Εργατικοφ και Εμπορικοφ Δικαίου.  
  Ρα εξοικειωκεί με τισ μεκόδουσ και τουσ κανόνεσ των εργαςιακϊν ςχζςεων.  
 Ρα γνωρίηει τουσ κανόνεσ ςτο χϊρο τθσ Εργαςίασ και ςε μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ 
κεμάτων ςε ςχζςθ με το επάγγελμά τουσ. 

    

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και αφομοίωςθ των βαςικϊν αρχϊν και 
ςφγχρονων δεδομζνων τθσ Γυναικολογίασ ςφμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιϊματα 
τθσ μαίασ/ευτι. Υιο ςυγκεκριμζνα οι ενότθτεσ ςυμπεριλαμβάνουν: τθ φυςιολογία του 
γυναικείου γεννθτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και τισ μθ φυςιολογικζσ μεταβολζσ, ςθμεία 
και ςυμπτϊματα πακολογικϊν γυναικολογικϊν καταςτάςεων ςε γυναίκεσ αςκενείσ, 
ολοκλθρωμζνθ φροντίδα ςτθ νοςθλεία γυναικολογικϊν αςκενϊν, ςφγχρονεσ 
διαγνωςτικζσ μεκόδουσ αςφαλι  εκτζλεςθ τουσ, τεκμθριωμζνθ ςυμβουλευτικι ςτα 
ανωτζρω κζματα και μζτρα πρόλθψθσ καταςτάςεων που οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ 
πακολογικϊν γυναικολογικϊν καταςτάςεων. 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΕΡΔΣΞΦΛΡΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ  

ΑΡΑΥΑΦΑΓΩΓΘΧ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Φυςιολογία του αναπαραγωγικοφ – ενδοκρινικοφ ςυςτιματοσ τθσ Γυναίκασ  

2. Λςτορικό ςε πακιςεισ με ενδοκρινικι ςυςχζτιςθ 
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3. Εξετάςεισ screening ςε καρκίνουσ με ορμονικι ςυςχζτιςθ 

4. Λνομυϊματα και ορμονικι ςυςχζτιςθ 

5. Αμθνόρροια ορμονικισ αιτιολογίασ. Ωπερπρολακτιναιμία 

6. “Δυςλειτουργικζσ» αιμορραγίεσ τθσ μιτρασ και ορμονικι ςυςχζτιςθ  

7. Ωπογονιμότθτα ενδοκρινολογικισ αιτιολογίασ 

8. Υρόκλθςθ ωοκυλακιορρθξίασ, ορμονικοί χειριςμοί ςτθν εξωςωματικι 

γονιμοποίθςθ & ςε τεχνικζσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ 

9. Αυτόματεσ εκτρϊςεισ ενδοκρινολογικισ αιτιολογίασ 

10. Ψροφοβλαςτικι νόςοσ και ορμονικζσ ςυςχετίςεισ 

11. Ξλιμακτιριοσ – εμμθνόπαυςθ 

12. Παςτόσ 

13. Γονιμοποίθςθ – Ζμβρυο – Υλακοφντασ. Ενδοκρινολογικζσ πακολογικζσ 

καταςτάςεισ ςτθ διάρκεια τθσ κφθςθσ 

14. Φυςιολογικζσ (ενδοκρινολογικζσ) μεταβολζσ  

15. Σρμονικι πρόλθψθ του πρόωρου τοκετοφ 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΓΩΡΑΛΞΑ ΧΨΘΡ 

ΕΠΠΘΡΣΥΑΩΧΘ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και θ κατανόθςθ των φυςιολογικϊν αλλαγϊν 
που ςυμβαίνουν ςτο γυναικείο οργανιςμό κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ 
προεμμθνόπαυςθσ και μετεμμθνόπαυςθσ ϊςτε , ο μελλοντικόσ απόφοιτοσ να μπορεί να 
διακρίνει μθ φυςιολογικζσ καταςτάςεισ ,να ςυμβουλεφει ,να προλαμβάνει και να 
αντιμετωπίηει τισ άμεςεσ και απϊτερεσ ςυνζπειεσ τθσ εμμθνόπαυςθσ ςτθ γυναίκα, κατά 
τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ (π.χ. ιατρεία εμμθνόπαυςθσ , 
εξωτερικά ιατρεία κ.λ.π.). Σι ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: φυςιολογικζσ 
μεταβολζσ που ςυμβαίνουν ςτον γυναικείο οργανιςμό μετά τθν εμμθνόπαυςθ, 
πακολογικζσ καταςτάςεισ που ςχετίηονται με τθν εμμθνόπαυςθ, εξετάςεισ screening 
που αφοροφν το γυναικείο γεννθτικό ςφςτθμα, ςυμβουλευτικι αντιμετϊπιςθσ  
πακολογικϊν καταςτάςεων κατά τθν εμμθνόπαυςθ (π.χ. οςτεοπόρωςθ), μζτρα 
πρόλθψθσ των ςυνεπειϊν τθσ εμμθνόπαυςθσ ςτθν υγεία τθσ γυναίκασ. 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΡΣΧΣΟΣΓΛΑ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Φλεγμονι-εκφφλιςθ-απόπτωςθ-νζκρωςθ-ατροφία-ουλοποίθςθ-αποτιτάνωςθ 

2. Ωπερτροφία-υπερπλαςία-υποπλαςία-νεοπλαςία-εξαλλαγι-μετάςταςθ-διικθςθ-

δυςπλαςία-εκτοπία 
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3. Ωπεραιμία-ςυμφόρθςθ-ιςχαιμία-ζμφραγμα-κρόμβωςθ-εμβολι-αγενεςία-

μεταμόςχευςθ 

4. Ψφποι δερματικϊν αλλοιϊςεων-διαμαρτία-διϊδρωμα. 

5. Ανοςία-αλλεργία-αυτοανοςία. 

6. Ξυριότερα λοιμϊδθ νοςιματα 

7. Ξυριότερα νοςιματα αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ  

8. Υακιςεισ ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

9. Ξφρια νοςιματα πεπτικοφ ςυςτιματοσ 

10. Ξυριότερα νοςιματα αίματοσ 

11. Χυχνότερεσ ενδοκρινοπάκειεσ 

12. Ροςιματα κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ 

13. Φευματικά νοςιματα, αυτοάνοςα νοςιματα, οςτεοπόρωςθ 

14. Ξυριότερεσ διαταραχζσ Ξ.Ρ.Χ  (Εγκεφαλικά  επειςόδια. – Επιλθψία) 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΕΥΛΔΘΠΛΣΟΣΓΛΑ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Ειςαγωγι: οριςμοί, ιςτορία 

2. Πζτρα ςυχνότθτασ νοςθμάτων- εμπειρικά μζτρα- κεωρθτικά μζτρα 

3. Πζτρα ςχζςθσ (ι ςφγκριςθσ) 

4. Υθγζσ δθμογραφικϊν δεδομζνων, αναπαραγωγι, αναπαραγωγικότθτα, 

γεννθτικότθτα, παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αναπαραγωγι 

5. Υλθκυςμιακζσ πυραμίδεσ 

6. Υροςδιοριςτζσ, ςυγχυτζσ και τροποποιθτζσ 

7. Αιτιολογικζσ/αιτιογνωςτικζσ επιδθμιολογικζσ ζρευνεσ 

8. Διαγνωςτικζσ επιδθμιολογικζσ ζρευνεσ 

9. Υρογνωςτικζσ επιδθμιολογικζσ ζρευνεσ  

10. Ξλινικι επιδθμιολογία 

11. Υροςυμπτωματικόσ ζλεγχοσ. Πζτρα πρωτογενοφσ πρόλθψθσ. 

12. Επιδθμιολογία Οοιμωδϊν Ροςθμάτων. Υθγζσ  μόλυνςθσ. 

13. Είδθ ανοςοποίθςθσ – Εμβολιαςμοί. 

14. Υεριβάλλον  και υγεία. 
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ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑ ΞΩΘΧΘΧ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Eμβρυολογία γεννθτικοφ ςυςτιματοσ 

2. Λςτορικό ςτθ μαιευτικι 

3. Χτοιχεία ςυμβουλευτικισ πριν από τθν κφθςθ 

4. Χυμπτϊματα-Χθμεία-Ευριματα κφθςθσ 

5. Ωπζρθχοι ςτθ μαιευτικι 

6. Υρογεννθτικόσ ζλεγχοσ (Βιοψία τροφοβλάςτθσ, αμνιοπαρακζντθςθ) 

7. Εμβρυοςκόπθςθ 

8. Διακοπι τθσ κφθςθσ 

9. Ξφθςθ ςτα άκρα τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ 

10. Ενδοκρινολογία εμβρφου  

11. Χτάςθ-Χχιμα-Υροβολι-Κζςθ προβολισ-Κζςθ εμβρφου-Χαρακτθριςτικά τραχιλου 

12. Πζκοδοι αντιςφλλθψθσ μετά τον τοκετό 

13. Σρολογία μθτρικϊν & περιγεννθτικϊν δεικτϊν 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 

ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΕΠΦΩΣΟΣΓΛΑ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Ειςαγωγι-Λςτορικι αναδρομι 

2. Ανάπτυξθ των γαμετϊν 

3. Αναπαραγωγι  

4. Γυναικεία υπογονιμότθτα 

5. Ανδρικι υπογονιμότθτα 

6. Υρϊτθ εβδομάδα εμβρυϊκισ ανάπτυξθσ 

7. Πορφογενετικοί μθχανιςμοί κατά τθν εμβρυογζνεςθ 

8. Δεφτερθ εβδομάδα εμβρυϊκισ ανάπτυξθσ  

9. Ψρίτθ εβδομάδα εμβρυϊκισ ανάπτυξθσ 

10. Σργάνωςθ βλαςτικϊν δερμάτων 

11. Ξυτταρικόσ κάνατοσ 

12. Υρϊιμθ εμβρυϊκι περίοδοσ  

13. Τψιμθ εμβρυϊκι περίοδοσ 

14. Χυγγενείσ ανωμαλίεσ διαφόρων οργάνων 
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15. Χυγγενείσ ανωμαλίεσ γεννθτικϊν οργάνων 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΞΑΛ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΦΑΦΠΑΞΣΟΣΓΛΑ ΧΨΘ 
ΠΑΛΕΩΨΛΞΘ & ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΑ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Ειςαγωγι ςτθ Φαρμακολογία  
2. Σρμόνεσ -Αναλγθτικά  
3. Φαρμακευτικι αγωγι ςε περιγεννθτικζσ λοιμϊξεισ - Χοριοαμνιονίτιδα 
4. Φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ πακολογικϊν καταςτάςεων (Παςτίτιδα, Ωπζρταςθ, 

Ωπερζμεςθ, αιμορραγία μετά τον τοκετό, ςφνδρομο πολυκυςτικϊν ωοκθκϊν) 
5. Επιλόχεια λοίμωξθ  

6. 7.Χθμειοκεραπευτικά 

7. Φάρμακα πακιςεων γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ (ςτθ διάρκεια τθσ κφθςθσ) 

8. Φαρμακευτικι πρόλθψθ αλλοανοςοποίθςθσ  

9. Χυνταγογράφθςθ φαρμάκων   

10. Οιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ 

11. Χπαςμολυτικά 

12. Πθτροςυςπαςτικά 

13. Ωκυτόκια φάρμακα 

14. Σιςτρογόνα για τοπικι κεραπεία ορμονικισ υποκατάςταςθσ 

15. Σπιοειδι αναλγθτικά 

16. Ψοπικά αναιςκθτικά 

17. Χριςθ μθ ςυνταγογραφοφμενων φαρμάκων κατά τθν κφθςθ και τθν λοχεία 

18. Χριςθ κεραπευτικϊν φυτϊν ςτθν μαιευτικι γυναικολογία 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΞΑΛ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΑΦΧΕΧ ΦΑΦΠΑΞΣΟΣΓΛΑΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και αφομοίωςθ βαςικϊν αρχϊν και 
ςφγχρονων δεδομζνων που αφοροφν ςτισ Αρχζσ τθσ Φαρμακολογίασ. Υιο ςυγκεκριμζνα 
οι ενότθτεσ περιλαμβάνουν: γνϊςεισ για τθν αςφαλι χοριγθςθ των φαρμάκων κατά τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ (π.χ. Παιευτικά τμιματα κφθςθσ 
υψθλοφ κινδφνου, Γυναικολογικά τμιματα, χειρουργικά τμιματα κ.λ.π.) ,ενδείξεισ 
χοριγθςθσ και τθ δράςθ των διαφόρων κατθγοριϊν των φαρμάκων ςτθν κλινικι πράξθ, 
αςφαλισ λιψθ των φαρμάκων ςε πακολογικζσ καταςτάςεισ, ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ 
των φαρμάκων ςτουσ αςκενείσ και να τισ αντιμετωπίηουν, δεξιότθτεσ χοριγθςθσ 
φαρμάκων, με δικι τουσ ευκφνθ, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία, 
φαρμακοκινθτικι, ορμόνεσ αντιπυρετικά-αναλγθτικά, αντιβιοτικά, αντιυπερταςικά, 
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χθμειοκεραπευτικά, υπνωτικά, αγχολυτικά-αντικατακλιπτικά κ.α. 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΞΑΛ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΔΩΧΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ ΥΩΕΟΛΞΣΩ 
ΕΔΑΦΣΩΧ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Επιδθμιολογικά-διεκνι ςτοιχεία για δυςλειτουργίεσ πυελικοφ εδάφουσ 

2. Οειτουργικι ανατομικι πυελικοφ εδάφουσ (Ρευρομυοςκελετικόσ ζλεγχοσ μυϊν, ζλεγχοσ 

τθσ οφρθςθσ, λειτουργιϊν όπου εμπλζκεται το πυελικό ζδαφοσ) 

3. Εγκυμοςφνθ και πυελικό ζδαφοσ 

4. Ψοκετόσ και πυελικό ζδαφοσ 

5. Πετά τον τοκετό προβλιματα πυελικοφ εδάφουσ και αποκατάςταςθ  

6. Γυναικολογικζσ πακιςεισ και πυελικό ζδαφοσ 

7. Γυναικολογικζσ επεμβάςεισ και πυελικό ζδαφοσ 

8. Γαςτρεντερολογικζσ πακιςεισ και πυελικό ζδαφοσ 

9. Υυελικό ζδαφοσ και κακοποιθμζνεσ γυναίκεσ 

10. Υυελικό ζδαφοσ και Ψρίτθ θλικία 

14. Υρόλθψθ δυςλειτουργιϊν πυελικοφ εδάφουσ 

15. Διεκνείσ οδθγίεσ αποκατάςταςθσ πυελικοφ εδάφουσ από ομάδεσ Επαγγελματιϊν υγείασ 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΡΕΣΓΡΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΞΑΛ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 

ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΣΓΞΣΟΣΓΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ διδαςκαλία και αφομοίωςθ των βαςικϊν αρχϊν και 
ςφγχρονων δεδομζνων τθσ Γυναικολογικισ Σγκολογίασ, προκειμζνου ο φοιτθτισ να 
αποκτιςει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ςτουσ 
χϊρουσ εργαςίασ (π.χ. ογκολογικά τμιματα, εξωτερικά ιατρεία, κζντρα υγείασ 
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ) να ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ του γυναικολογικοφ καρκίνου 
και ςτθ μζγιςτθ αντιμετϊπιςι του. Σι ενότθτεσ του μακιματοσ περιλαμβάνουν :ζγκαιρθ 
διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ των κακοικων πακιςεων του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ και 
του μαςτοφ, τεκμθριωμζνθ ςυμβουλευτικι ςε κζματα που αφοροφν κακοικεισ 
πακιςεισ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ και του μαςτοφ, μζτρα πρόλθψθσ και προςταςίασ 
των γυναικϊν από το γυναικολογικό  καρκίνο.     
 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΠΕΚΣΔΣΛ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΧΨΘΡ 

ΕΦΕΩΡΑ - ΒΛΣΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Υροετοιμαςία των δεδομζνων για ςτατιςτικι επεξεργαςία  

2. Υεριγραφικι ςτατιςτικι  

3. Επαγωγικι ςτατιςτικι  

4. Επιλογι ςτατιςτικισ δοκιμαςίασ  
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5. Ανάλυςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων  

6. Δθμοςιοποίθςθ των ευρθμάτων  

7. Εφαρμογι των δεδομζνων ςτθν κλινικι πρακτικι  

8. Ειςαγωγι ςτθ ςτατιςτικι ανάλυςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων με το ςτατιςτικό 

πρόγραμμα SPSS  

9. Υεριγραφικι ςτατιςτικι ερευνθτικϊν δεδομζνων με το ςτατιςτικό πρόγραμμα 

SPSS  

10. Επαγωγικι ςτατιςτικι ανάλυςθ ερευνθτικϊν δεδομζνων με το ςτατιςτικό 

πρόγραμμα SPSS 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΑΦΧΕΧ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑΧ 

Ψο περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
1. Ειςαγωγι ςτθν μικροβιολογία 

2. Δράςθ μικροβίων ςτον οργανιςμό 

3. Πθχανιςμοί άμυνασ  

4. Υακογόνα βακτιρια 

5. Σ ρόλοσ τουσ ςτθ Παιευτικι και Γυναικολογία 

6. Λοί 

7. Πφκθτεσ 

8. Ακτινομυκθτιακά - Φικζτςιεσ (χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ, λοιμϊξεισ) 

9. Υαράςιτα  

10. Φυςιολογικι χλωρίδα. Οοιμϊξεισ γεννθτικοφ ςυςτιματοσ μικροβιακισ, ιογενοφσ, 

παραςιτικισ, μυκθτιαςικισ  αιτιολογίασ, όπωσ κολπίτιδεσ, τραχθλίτιδεσ κ.α. 

11. Πικροοργανιςμοί που αφοροφν τθ μθτρότθτα  

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΓΕΡΛΞΘ ΑΡΑΨΣΠΛΞΘ ΨΣΩ 

ΑΡΚΦΩΥΣΩ 

Κεωρθτικό Πζροσ Πακιματοσ  
1. Ξφτταρα, ιςτοί  
2.  Τργανα, ςυςτιματα 
3. Σςτεολογία 
4. Χυνδεςμολογία 
5. Πυολογία 
6. Αναπνευςτικό ςφςτθμα 
7. Ξυκλοφορικό ςφςτθμα 
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8. Υεπτικό ςφςτθμα   
9.Συροποιθτικό ςφςτθμα   
10. Γεννθτικό ςφςτθμα    
11. Ρευρικό ςφςτθμα 
12. Αιςκθτιρια – δζρμα 
13. Ενδοκρινείσ αδζνεσ  
14. Δ.Ε.Χ. 
Πζροσ  του  μακιματοσ  κα  περιλαμβάνει τθν  παρουςίαςθ  των ανωτζρω  ενοτιτων  με 
τθ  χριςθ  εποπτικϊν  μζςων   και   προπλαςμάτων. 

ΠΑΛΕΩΨΛΞΘΧ 
ΓΩΡΑΛΞΣΟΣΓΛΞΘΧ 

ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ 
ΧΕΛΦΣΩΦΓΛΞΘ 

1. Ξλινικι εξζταςθ χειρουργικοφ αςκενοφσ 
2.Χειρουργικζσ λοιμϊξεισ 
3. Διατροφι χειρουργικοφ αςκενοφσ. 
4. Γενικζσ μετεγχειρθτικζσ επιπλοκζσ. 
5. Παςτόσ 
6. Υεπτικό ςφςτθμα 
7. Σξεία κοιλία 
8. Υακιςεισ κυρεοειδοφσ 
9. Υακιςεισ καρδιάσ 
10.  Αναπνευςτικό ςφςτθμα 
11. Υακιςεισ αρτθριϊν  και αγγείων 
12. Υακιςεισ επινεφριδίων 
13. Ξακϊςεισ κεφαλισ και ςπονδυλικισ ςτιλθσ 
14. Χειρουγικζσ καταςτάςεισ  ςτθ  Παιευτικι – Γυναικολογία. 

    

ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΩΓΕΛΑΧ ΦΩΧΛΣΟΣΓΛΑ 

Χκοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ φυςιολογικζσ 
λειτουργίεσ και τουσ ομοιοςτατικοφσ μθχανιςμοφσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ κατά 
ςυςτιματα, τουσ γενικοφσ κανόνεσ που διζπουν τθν πολφπλευρθ και πολφπλοκθ 
λειτουργικι αλλθλεξάρτθςι τουσ, τισ φυςιολογικζσ παραμζτρουσ λειτουργίασ τουσ και 
τισ ενδεχόμενεσ φυςιολογικζσ αποκλίςεισ ςε επίπεδο κυττάρου, ιςτοφ, οργάνου και 
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. 

ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΩΓΕΛΑΧ ΦΑΦΠΑΞΣΟΣΓΛΑ 

Χκοπόσ και ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ λειτουργίεσ των 
φαρμάκων ςε ςυνάρτθςθ με τουσ αντίςτοιχουσ, ανά ςφςτθμα, φυςιολογικοφσ 
μθχανιςμοφσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ δίνοντασ ζμφαςθ τόςο ςτουσ μθχανιςμοφσ 
δράςεωσ τθσ φαρμακευτικισ ουςίασ για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα όςο και ςτισ 
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αλλθλεπιδράςεισ τθσ χορθγοφμενθσ ουςίασ με τα υπόλοιπα ςυςτιματα του 
οργανιςμοφ. Ειδικότερα, θ διδαςκαλία τθσ φαρμακολογίασ κα πρζπει να ςτοχεφει ςτα 
παρακάτω: α) γνϊςθ τθσ φαρμακοκινθτικισ και φαρμακοδυναμικισ του φαρμάκου, β) 
μθχανιςμοί απορρόφθςθσ και απζκκριςθσ του φαρμάκου από τον οργανιςμό, γ) 
αλλθλεπιδράςεισ με άλλα φάρμακα, 175 δ) ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ και τρόποι 
αντιμετϊπιςισ τουσ, ε) ενδείξεισ με τισ επιτρεπόμενεσ δοςολογίεσ και αντενδείξεισ 
χοριγθςθσ του φαρμάκου. 

ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΑΦΧΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΛΧ 

ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΩΓΕΛΑΧ 

Ψο μάκθμα αποτελεί τθν ειςαγωγι ςτθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςε κζματα που 
αφοροφν ςτουσ γραπτοφσ και «άγραφουσ» νόμουσ-αρχζσ βάςει των οποίων 
λειτουργοφν και διοικοφνται ςτθν Ελλάδα οι μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ ςτον τομζα 
τθσ Ωγείασ . Σι φοιτθτζσ διδάςκονται το ρόλο και τθν ςυμβολι τθσ διοικθτικισ επιςτιμθσ 
ςτο χϊρο τθσ υγείασ και τθν ςχζςθ του επιςτιμονα υγείασ με τουσ άλλουσ 
επαγγελματίεσ ςτο εργαςιακό του περιβάλλον.  

ΦΩΧΛΞΣΚΕΦΑΥΕΛΑΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΩΓΕΛΑΧ ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ 

Απόκτθςθ απαραίτθτων βαςικϊν γνϊςεων παιδιατρικισ, κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
εξζλιξθσ και ανάπτυξθσ των φυςιολογικϊν λειτουργιϊν του παιδιοφ από τθν 
περιγεννθτικι περίοδο ωσ και τθν εφθβεία, γνϊςθ των ιδιαίτερων αναγκϊν των παιδιϊν 
για τθν ςωματικι και ψυχικι τουσ ανάπτυξθ και ωρίμανςθ, αναγνϊριςθ των διαφορϊν 
των πακιςεων παιδιϊν-ενθλίκων (επιδθμιολογία, κλινικζσ εκδθλϊςεισ, μακροχρόνιεσ 
επιπτϊςεισ κτλ), γνϊςθ των ςυχνότερων αλλά και των ςοβαρότερων πακιςεων τθσ  
παιδικισ θλικίασ. 

    

ΓΦΑΦΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΣΥΨΛΞΘΧ 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΓΦΑΦΛΞΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 

ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ-  
ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

ΣΟΛΧΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 
ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑΧ 

Αρχζσ Σλιςτικοφ Χχεδιαςμοφ, Υολυκριτθριακι ανάπτυξθ και αξιολόγθςθ Χυςκευαςίασ, 
Υεριβαλλοντικόσ ςχεδιαςμόσ Χυςκευαςίασ, Ανάλυςθ κφκλου ηωισ ςυςκευαςίασ. 
Εργαςτιριο: Χχεδιαςμόσ Σικογζνειασ Υροϊόντων με τθν χριςθ πολυκριτθριακοφ 
μοντζλου αξιολόγθςθσ ςυςκευαςίασ.  

ΓΦΑΦΛΧΨΛΞΘΧ ΞΑΛ 
ΣΥΨΛΞΘΧ 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΓΦΑΦΛΞΩΡ ΨΕΧΡΩΡ 

ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ-  
ΧΩΧΞΕΩΑΧΛΑ 

ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΕΞΨΩΥΩΧΕΩΡ: 
ΟΛΚΣΓΦΑΦΛΑ ΞΑΛ ΨΘΦΛΑΞΕΧ 

ΕΞΨΩΥΩΧΕΛΧ  

Αρχι λειτουργίασ λικογραφικισ εκτφπωςθσ. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ λικογραφικισ 
μθχανισ, τομζσ, όψεισ και θλεκτρομθχανικά ςχζδια. Χυςτιματα αςφαλείασ ςτισ 
εκτυπωτικζσ μθχανζσ. Πθχανολογία Εκτυπϊςεων, Χθμεία Ωλικϊν εκτυπϊςεων, 
εφαρμογζσ τθσ κατά τθν εκτυπωτικι διαδικαςία. Ψθφιακζσ εκτυπϊςεισ, είδθ και 
τεχνολογίεσ. Ωποςτρϊματα ψθφιακϊν εκτυπϊςεων. Ξαταςκευι μελανιϊν Pantone. 
Χυγκριτικι αξιολόγθςθ offset και ψθφιακϊν εκτυπϊςεων ςτα μικρά, μεςαία και μεγάλα 
τιράη. Εργαςτιριο: Χειριςμόσ μθχανϊν offset και ψθφιακϊν εκτυπϊςεων. Χριςθ 
διαφόρων υποςτρωμάτων και εφαρμογϊν. 
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ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΩΡ 
ΞΑΨΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ 

ΧΞΘΡΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ 

ΧΞΘΡΛΞΣΧ ΧΩΦΣΧ ΛΛΛ 
 

Ψο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθ κεωρθτικι και κυρίωσ πρακτικι διερεφνθςθ και 
αποςαφινιςθ των βαςικϊν εννοιϊν του Χκθνικοφ και του Αρχιτεκτονικοφ χϊρου, κακϊσ 
και τθσ ςχζςθσ μεταξφ τουσ. Διερευνά και ενιςχφει τθν ικανότθτα των φοιτθτϊν να 
αξιολογοφν και να αποτυπϊνουν τθν χωρικότθτα του κειμζνου εμπλουτιςμζνου με το 
εννοιολογικό, ιδεολογικό, αλλθγορικό και αιςκθτικό περιεχόμενο, του εκάςτοτε 
κεατρικοφ ζργου. 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΩΡ 
ΞΑΨΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ 

ΧΞΘΡΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 
ΧΩΦΩΡ ΛΛ 

Ψο ςυγκεκριμζνο ςυνκετικό μάκθμα υποδομισ εςτιάηει ςτθν ζννοια και το περιεχόμενο 
τθσ κατοίκθςθσ. Πε αφορμι  τον ςχεδιαςμό μιασ κατοικίασ ςε δεδομζνο κζλυφοσ 
επιδιϊκεται θ βακφτερθ κατανόθςθ των ανκρωπίνων αναγκϊν και θ ςχζςθ τουσ με τον 
ηωτικό χϊρο τθσ κατοικίασ, κακϊσ και θ διερεφνθςθ των μορφολογικϊν, λειτουργικϊν 
και δομικϊν ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθν ταυτότθτα του προςωπικοφ χϊρου 
διαβίωςθσ. Χτόχοσ του μακιματοσ θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςτάςθσ των φοιτθτϊν ςε 
κζματα ερμθνείασ και επιλογϊν και θ ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ τουσ δθμιουργικότθτασ 
και πρωτοτυπίασ. 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΞΑΛ 
ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ 
ΧΩΦΩΡ VII 

 

Ψο περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου ςυνκετικοφ μακιματοσ αφορά ςτον αναςχεδιαςμό 
και τθν επανάχρθςθ ςθμαντικϊν διατθρθτζων κτιρίων τθσ αρχιτεκτονικισ και 
πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ζνταξθ δθμόςιων κατά 
κφριο λόγο λειτουργιϊν ςε επιλεγμζνα παραδοςιακά κελφφθ που απαντϊνται  ανά τθν 
Ελλάδα με γνϊμονα τον ςεβαςμό ςτον αυκεντικό, ιςτορικό τουσ χαρακτιρα αλλά και 
τθν αναηιτθςθ μιασ νζασ ςφγχρονθσ ταυτότθτασ. 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ 
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ 

ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΣΧ 
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΞΑΛ 
ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ ΧΩΦΩΡ 

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΩΨΕΦΛΞΩΡ 
ΧΩΦΩΡ ΛΛ 

 

Ψο περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου ςυνκετικοφ μακιματοσ εςτιάηει ςτισ ζννοιεσ του 
περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ βιωςιμότθτασ τόςο όςον αφορά ςε πακθτικά 
ςυςτιματα όςο και ςε νζεσ τεχνολογίεσ. Επίςθσ, διερευνά τθν ζννοια τθσ αςτικισ 
οικολογίασ και ηθτιματα περιβαλλοντικισ απόδοςθσ, τόςο κτιρίων, όςο και γειτονιϊν. 

    

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 
ΑΦΧΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΨΘΦΛΑΞΩΡ 
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ - 
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 

ΗΩΓΦΑΦΛΞΩΡ ΖΦΓΩΡ 
ΞΑΛ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ 

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΧ 
ΦΩΨΣΓΦΑΦΛΑΧ ΧΨΘ 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 

Βαςικοί Ψφποι Φωτογραφικϊν Πθχανϊν, Αναλογικζσ – Ψθφιακζσ. Εςτιακι απόςταςθ 
του φακοφ. Ψαξινόµθςθ των φακϊν (ευρυγϊνιοσ, νορµάλ, τθλεφακόσ, φακοί ηουµ). Ψο 
διάφραγµα, οι ταχφτθτεσ φωτοφρακτϊν, θ ευαιςκθςία (ISO). Τργανα µζτρθςθσ του 
φωτόσ – φωτόµετρο – κελβινόµετρο – φλαςόµετρο,  φωτοµζτρθςθ µε ςυνεχι φωτιςµό. 
Λδιότθτεσ των φωτογραφικϊν φακϊν. Ωπερεςτιακι απόςταςθ, βάκοσ πεδίου, 
παράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται. Ψο χρϊµα ςτθ φωτογραφία – Χρωµατικά 
Χυςτιµατα. Φωτιςµόσ, φυςικό φϊσ µε τισ χρωµατικζσ εναλλαγζσ του, τεχνθτό φϊσ µε 
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ΩΟΛΞΣΩ /  
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ 
ΥΕΔΛΣ: ΦΩΧΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ -
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 

ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΩΡ Ξ 
ΖΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

τισ διαφορετικοφ χρϊµατοσ πθγζσ του, ποιοτικά χαρακτθριςτικά και εφαρµογζσ, 
διαχυτζσ, ανακλαςτιρεσ, ςκλθρόσ και µαλακόσ φωτιςµόσ και ςυνδυαςµοί - Θ 
εξιςορρόπθςθ λευκοφ ςτθ Ψθφιακι φωτογραφία. Ψα Φίλτρα ςτθν Φωτογραφία.  Ψα 
πολωτικά φίλτρα και θ χριςθ τουσ. 
Φωτογράφιςθ τριςδιάςτων και διςδιάςτατων αντικειμζνων, αρχιτεκτονικϊν κεµάτων, 
εςωτερικϊν χϊρων - Αντιγραφι ςχεδίων και ηωγραφικϊν ζργων. 
Εφαρμογι μεκοδολογιϊν και διαδικαςιϊν φωτογραφίασ για του ςκοποφσ τθσ 
αποτφπωςθσ  αντικειμζνων και μνθμείων. 
Εφαρμογι λιψεων φωτογραφιϊν για χριςθ ςτθ φωτογραμμετρικζσ μεκόδουσ 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 
ΑΦΧΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΨΘΦΛΑΞΩΡ 
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ - 
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 

ΗΩΓΦΑΦΛΞΩΡ ΖΦΓΩΡ 
ΞΑΛ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ 

ΩΟΛΞΣΩ /  
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ 
ΥΕΔΛΣ: ΦΩΧΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ -
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 

ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΩΡ Ξ 
ΖΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ  

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΩΓΕΛΑ ΞΑΨΑ 
ΨΘΡ ΕΦΓΑΧΛΑ 

Σι ενότθτεσ που αποτελοφν το μάκθμα είναι οι βαςικζσ ειςαγωγικζσ ζννοιεσ, όπωσ 
κίνδυνοσ, εργατικό ατφχθμα, αρχι τθσ ευκφνθσ του εργοδότθ και ςτθ ςυνζχεια το 
νομοκετικό πλαίςιο για υγεία και αςφάλεια ςτθν εργαςία – Ωποχρεϊςεισ και 
δικαιϊματα εργοδοτϊν και εργαηομζνων, ο ρόλοσ του τεχνικοφ αςφάλειασ και του 
γιατροφ εργαςίασ ςτουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ, εκτίμθςθ του επαγγελματικοφ 
κινδφνου, κίνδυνοι από πυρκαγιά, φυςικοί παράγοντεσ, εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ χϊρων 
εργαςίασ και εξοπλιςμοφ εργαςίασ, Εργαςίεσ ςε φψθ, ςφνδρομο άρρωςτου κτιρίου, 
χθμικοί και βιολογικοί παράγοντεσ ωσ επαγγελματικόσ κίνδυνοσ, Χιμανςθ, Υρόλθψθ και 
προςταςία εργαηομζνων - Πζςα ατομικισ προςταςίασ, Υρϊτεσ βοικειεσ 
 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 
ΑΦΧΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΨΘΦΛΑΞΩΡ 
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ - 
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 

ΗΩΓΦΑΦΛΞΩΡ ΖΦΓΩΡ 
ΞΑΛ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ 

ΩΟΛΞΣΩ /  
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ 
ΥΕΔΛΣ: ΦΩΧΛΞΩΡ 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ -

ΕΞΥΣΡΘΧΘ ΠΕΟΕΨΘΧ 
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ  

- Υεριγραφι του ςκοποφ, του χαρακτιρα και τθσ ςυγκρότθςθσ των τριϊν επιπζδων 
μιασ μελζτθσ  (τεκμθρίωςθ - διάγνωςθ - ςυντιρθςθ) με βάςθ τεχνικά & επιςτθμονικά 
κριτιρια, αλλά και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

- Ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του διαγράμματοσ ροισ ςε μια μελζτθ (κακοριςμόσ του 
προβλιματοσ, μεκοδολογία προςζγγιςθσ, τι προθγείται, τι ζπεται, πωσ ςυνδυάηονται 
οι πλθροφορίεσ, πωσ προκφπτουν τα ςυμπεράςματα).  

- Υαρουςίαςθ των επί μζρουσ ςταδίων και ενοτιτων τθσ μελζτθσ ςυντιρθςθσ. 
- Πεκοδολογικι ανάλυςθ για το ςυνδυαςμό και τθ ςυςχζτιςθ των αποτελεςμάτων από 

τα ςτάδια αυτά για τθν αποκάλυψθ τθσ πακολογίασ και τθν διατφπωςθ προτάςεων 
ςυντιρθςθσ: 

- Βιβλιογραφικι ζρευνα, αποδελτίωςθ πθγϊν. 
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ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 
ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΩΡ Ξ 
ΖΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ  

- Σργάνωςθ τθ εργαςίασ. 
- Διαχείριςθ του υλικοφ. Χφνταξθ του Ψεφχουσ τθσ μελζτθσ. 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 
ΑΦΧΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ Β: 
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 

ΗΩΓΦΑΦΛΞΩΡ ΖΦΓΩΡ 
ΞΑΛ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ 

ΩΟΛΞΣΩ 
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ 

ΥΕΔΛΣ: 
ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 

ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΩΡ Ξ 
ΖΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ 
ΧΨΘ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτθ ςφνδεςθ των φοιτθτϊν με τον ευρφτερο χϊρο τθσ αγοράσ 
τζχνθσ, τουσ τρόπουσ διακίνθςθσ, τα εμπλεκόμενα ςυναφι επαγγζλματα, και να  τουσ 
μεταδϊςει τισ αρχζσ, τουσ ςκοποφσ και τθ φιλοςοφία λειτουργίασ ενόσ εμπορικοφ 
οργανιςμοφ. Θ κατανόθςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν πρωτογενι και δευτερογενι 
αγορά, τθ ςυλλεκτικι δραςτθριότθτα και τισ διαδικαςίεσ που τθ χαρακτθρίηουν, τθν 
οργάνωςθ και διαχείριςθ μιασ επιχείρθςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ομαλι 
λειτουργία μιασ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 
ΑΦΧΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΨΘΦΛΑΞΩΡ 
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ 

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ 
ΥΕΔΛΣ: ΨΘΦΛΑΞΩΡ 

ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ 

ΨΕΞΠΘΦΛΩΧΘ ΞΑΛ ΨΘΦΛΑΞΕΧ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΘ 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ 

Ψο μάκθμα ζχει ωσ αντικείμενο εφαρμογζσ τθσ πλθροφορικισ ςτον πολιτιςμό και  ειδικά 
ςτθ ςυντιρθςθ αρχαιοτιτων και ζργων τζχνθσ. Τπωσ ςυςτιματα διαχείριςθσ βάςεων 
δεδομζνων, επεξεργαςίασ εικόνασ, πολυμεςικζσ εφαρμογζσ κακϊσ και ςυςτιματα 
ψθφιακισ τεκμθρίωςθσ, εφαρμογι προτφπων ςτθν τεκμθρίωςθ, κθςαυροφσ και 
ςυςτιματα διαχείριςθσ ορολογίασ.  
 

ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 
ΑΦΧΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ 
ΕΦΓΩΡ ΨΕΧΡΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ: ΦΩΧΛΞΩΡ 
ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΞΑΛ 

ΨΘΦΛΑΞΩΡ 
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ 

ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣ 
ΥΕΔΛΣ: ΨΘΦΛΑΞΩΡ 

ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ 

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ Θ/Ω 

Ψο μάκθμα Ειδικά κζματα ΘΩ ζχει ωσ αντικείμενο εφαρμογζσ τθσ πλθροφορικισ ςτον 
πολιτιςμό και  ειδικά ςτθ ςυντιρθςθ αρχαιοτιτων και ζργων τζχνθσ. Τπωσ ςυςτιματα 
διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, επεξεργαςίασ εικόνασ, πολυμεςικζσ εφαρμογζσ κακϊσ 
και ςυςτιματα ψθφιακισ τεκμθρίωςθσ, εφαρμογι προτφπων ςτθν τεκμθρίωςθ, 
κθςαυροφσ και ςυςτιματα διαχείριςθσ ορολογίασ.  
 

    

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

 

Τν κάζεκα απηό απνηειεί ην βαζηθό εηζαγσγηθό κάζεκα ζηελ επηζηήκε ηεο Ψπρνινγίαο. 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε  κηα πξώηε επαθή κε ηε ζύγρξνλε 

ςπρνινγηθή ζθέςε θαη λα θαηαλνήζνπλ: α) ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηα νπνία απαζρνινύλ 

ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο ζήκεξα, β) ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζόδνπο ηεο ςπρνινγίαο, 
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γ) ηηο βαζηθόηεξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ςπρνινγίαο, δ) ηηο βαζηθέο αξρέο νη 

νπνίεο δηέπνπλ ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, θαη ε) λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο ζύγρξνλεο ςπρνινγίαο .  

 

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 
ΡΕΩΦΣΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΞΑΛ 

ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑ 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο απηνύ είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο 

βηνινγηθέο βάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Σηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

θνηηεηέο κε πνην ηξόπν ην λεπξηθό ζύζηεκα επεξεάδεη ηελ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά, θαη 

ζε πνην βαζκό ε δπζιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο παίδεη ξόιν ζηελ εκθάληζε 

ςπρηθώλ ή άιισλ δηαηαξαρώλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Τα ζέκαηα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζην 

κάζεκα πξνέξρνληαη από ηνλ επξύηεξν επηζηεκνληθό ρώξν ησλ λεπξνεπηζηεκώλ θαη 

αληαλαθινύλ ηελ πξαγκαηηθή έθξεμε πνπ έρεη ζεκεησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηηο 

γλώζεηο καο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά. 

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ  

 Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

ςπρνινγίαο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ππνβνεζήζνπλ ηελ θνηλσληθή 

αλάπηπμε ησλ παηδηώλ αιιά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δπλακηθή κηαο νκάδαο παηδηώλ 

ή ελειίθσλ. Να είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ κε κεγαιύηεξε επηηπρία ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ αξγόηεξα ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο. 

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 
ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ 

AΡΑΥΨΩΛΑΞΘΧ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ 

 

Τν κάζεκα απηό εζηηάδεη ζε νξηζκέλα δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε 

ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο θαη απαζρνινύλ ηδηαίηεξα όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Σηα πιαίζηα απηνύ ηνπ καζήκαηνο ζπδεηνύληαη ζέκαηα ηα νπνία 

επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ όπσο ε παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε, ε παηδηθή επηζεηηθόηεηα, ε ζπκβνιή ηνπ παηρληδηνύ ζηελ αλάπηπμε, ε 

δηακόξθσζε ηνπ ξόινπ ηνπ θύινπ θ.α.  

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΦΕΠΒΑΧΘ ΞΑΛ 

ΖΡΨΑΘ 

Η πξώηµε παξέµβαζε αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ παηδηώλ ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ 

αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο ή βξίζθνληαη ζε επηθηλδπλόηεηα. Τν πεξηερόκελν δε ηεο πξώηκεο 

παξέκβαζεο εζηηάδεη ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνύληαη 

γηα ηε ζηήξημε ησλ παηδηώλ απηώλ θαζώο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο όζν γίλεηαη πην λσξίο 

ζηα πιαίζηα ηεο αγσγήο ηνπο.  Η πξώηκε παξέκβαζε ζηνρεύεη ζηε δηαζθάιηζε θαη 

ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ θαζώο θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο ελζσκάησζε. 

Παξάιιεια κε ηελ πξώηκε παξέκβαζε κπνξεί λα απνηξαπνύλ πηζαλά πξνβιήκαηα ή 

ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

98 

 

αλεπάξθεηεο  πνπ πηζαλό λα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία.   

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΑ ΠΕ 
ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΖΦΕΩΡΑΧ 
ΧΨΛΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ ότι θ διαδικαςία που παράγει 
τθ νζα γνϊςθ είναι θ επιςτθμονικι ζρευνα και θ μεκοδολογία τθσ διζπεται από 
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ και πραγματοποιείται με ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ. 
Αξιοποίθςθ τθσ Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ςε χϊρουσ φροντίδασ και αγωγισ τθσ Βρεφικισ 
και Ρθπιακισ θλικίασ. 

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΑ ΠΕ 
ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ  

 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να  ευαιςκθτοποιθκοφν οι φοιτθτζσ ωσ προσ το περιβάλλον 
και να είναι ικανοί να ςχεδιάηουν, να εφαρμόςουν και να αξιολογοφν προγράμματα 
περιβαλλοντικισ αγωγισ για παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Υαράλλθλα να μποροφν να 
προςαρμόηουν διάφορα εκπαιδευτικά υλικά Υεριβαλλοντικισ Αγωγισ ςτθν προςχολικι 
αγωγι και να είναι ενιμεροι για τα επείγοντα ςφγχρονα περιβαλλοντικά προβλιματα. 

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΑ ΠΕ 
ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΞΑΛ 
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΘΡ 

ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑ 

 
Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ ςχζςθσ τθσ οικογζνειασ του 
παιδιοφ με τον προςχολικό κεςμό αγωγισ και φροντίδασ του. Θ κατανόθςθ τθσ δομισ 
και λειτουργίασ τθσ οικογζνειασ ϊςτε να βρεκοφν τρόποι ςυνεργαςίασ με τον 
εκπαιδευτικό χϊρο.  

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΑ ΠΕ 
ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΧΩΓΓΦΑΦΘΧ 
ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

H ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ διζπεται από ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ, ζχει 

δικι τθσ μεκοδολογία και ακολουκεί οριςμζνα βαςικά βιματα. Ψο μάκθμα ζχει ωσ 

ςτόχο να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ με τα βαςικά είδθ επιςτθμονικϊν εργαςιϊν, τθν 

αναηιτθςθ και κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των πθγϊν και τθ μεκοδολογία ςυγγραφισ μιασ 

επιςτθμονικισ εργαςίασ ςτα πλαίςια τθσ δεοντολογίασ και του ςεβαςμοφ των 

πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΨΩΧΣΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΧΨΘΡ 
ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΘΟΛΞΛΑ  

 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή ζεσξία, 

ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο. Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πνιύπιεπξε ζύλδεζε ησλ ςπρνπαηδαγσγηθώλ ζεσξηώλ ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε. Επίζεο, 

λα απνθηήζνπλ αλαζηνραζηηθή ζηάζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ζεσξίαο 

ζηελ παηδαγσγηθή πξάμε, επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, γλώζεηο θαη ηερληθέο εθαξκνγήο 

ηεο.  

Γηα ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο λα απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο: «Πξνεηνηκαζία - 

Υινπνίεζε – Αμηνιόγεζε», ζε ρώξνπο πξνζρνιηθήο αγσγήο, θαζώο επίζεο θαη 

ηθαλόηεηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο.  
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ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΕΛΞΑΧΨΛΞΘ ΖΞΦΦΑΧΘ ΞΑΛ 
ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘΡ 

ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη α) λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη θνηηεηέο ηελ ζεκαζία ηεο 

εηθαζηηθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο δσγξαθηθήο, ηνπ θνιιάδ θαη ηεο πιαζηηθήο ζηελ 

νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. β) λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηεο 

θαληαζίαο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ  
ΑΡΑΟΣΓΘ  

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΛΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ 
ΨΘΧ ΑΓΩΓΘΧ 

Σθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηώλ ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, δεηήκαηα, 

ζρνιέο θαη ηάζεηο ησλ Επηζηεκώλ ηεο Αγσγήο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εκπιέθνληαη 

θξηηηθά ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη λα θαηαλννύλ ηηο θηινζνθηθέο, ηζηνξηθέο, 

ηδενινγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξόινπ ηνπο, σο επαγγεικαηίεο 

παηδαγσγνί.  

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ  
ΑΡΑΟΣΓΘ  

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 

ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΕΧ ΖΡΡΣΛΕΧ ΞΑΛ 
ΦΩΧΛΞΕΧ ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ ΧΨΘΡ 

ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 

 
Ρα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ βαςικζσ κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ γνϊςεισ ςχετικά με 
τισ ζννοιεσ μακθματικϊν και φυςικϊν επιςτθμϊν που κα κλθκοφν να διαχειριςτοφν ςτα 
πλαίςια τθσ προςχολικισ αγωγισ. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν πόςο ςθμαντικό είναι να 
τεκοφν τα κεμζλια των βαςικϊν προςεγγίςεων και των δφο γνωςτικϊν αντικειμζνων 
αφενόσ για τθ νοθτικι εξζλιξθ των παιδιϊν και αφετζρου για τθ περαιτζρω εκπαίδευςι 
τουσ. Ρα ςυνειδθτοποιιςουν ότι τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ «μακαίνουν», όταν θ 
νζα γνϊςθ ςυνδζεται με τθν προχπάρχουςα κακϊσ και με τα ενδιαφζροντα των 
παιδιϊν. Σ ςχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων πρζπει να βαςίηεται ςτθ δθμιουργία 
κατάλλθλου διδακτικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςτθ βιωματικι εμπλοκι των παιδιϊν 
αρχικά με εμπράγματο υλικό και ςτθ ςυνζχεια με αναπαραςτάςεισ (όπου είναι εφικτό).   

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΛΞΘ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι α) Ρα ζρκουν οι φοιτθτζσ ςε επαφι με κείμενα Υαιδικισ 
Οογοτεχνίασ και να εξοικειωκοφν με αυτά β) να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία τθσ 
ζγκαιρθσ και ςωςτισ προςφοράσ του βιβλίου ςτο μικρό παιδί. γ) Ρα γνωρίςουν βιβλία 
και λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά 0-6 χρόνων κακϊσ και τα κριτιρια επιλογισ βιβλίων 
για παιδιά δ) Ρα γνωρίςουν τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ προςφοράσ και εκμετάλλευςθσ 
ςτουσ χϊρουσ αγωγισ των διαφόρων κατθγοριϊν παιδικϊν βιβλίων, ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ του κάκε παιδιοφ.  

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ 
ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΛΞΣΡΑΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, 
ικανότθτεσ και ςτάςεισ ϊςτε να αξιοποιοφν τθν εικόνα και γενικότερα τα πολυτροπικά 
κείμενα ςτθν παιδαγωγικι πρακτικι, αναγνωρίηοντασ ότι το παιδί ςτθν προςχολικι 
θλικία τα αποκωδικοποιεί πιο αποτελεςματικά από όςο τα γραπτά κείμενα. Επίςθσ, οι 
φοιτθτζσ να αναγνωρίςουν τισ ψυχοπαιδαγωγικζσ δυνατότθτεσ του πολυγραμματιςμοφ 
ςε ςχζςθ με τισ  ατομικζσ δυνατότθτεσ των παιδιϊν.  
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ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ 
ΩΓΛΕΛΡΘ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΧΨΘΡ 

ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ ΘΟΛΞΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι : α) θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν υιοκζτθςθ υγιεινϊν 
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν και εξοικείωςθ των φοιτθτϊν ςε πρακτικζσ Ωγείασ  β) θ 
απόκτθςθ γενικϊν γνϊςεων για τα αίτια, τθν αναγνϊριςθ και τθν αντιμετϊπιςθ των 
ατυχθμάτων ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία γ) θ απόκτθςθ γνϊςεων ςε βαςικά κζματα 
παιδιατρικισ όπωσ παιδιατρικά νοςιματα τθσ προςχολικισ θλικίασ. 

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΛΑΨΦΛΞΘ 
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΖΦΕΩΡΑΧ – 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ  

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ ότι θ διαδικαςία που παράγει 
τθ νζα γνϊςθ είναι θ επιςτθμονικι ζρευνα. Αξιοποίθςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ 
προςζγγιςθσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων τθσ Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ςε χϊρουσ 
αγωγισ. Ξατανόθςθ τθσ  χριςθσ και τθσ ςθμαςίασ τθσ ςτατικισ επεξεργαςίασ.  

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ 
ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 
ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ ΑΓΩΓΘ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να γνωρίςει ο φοιτθτισ με δθμιουργικό τρόπο μορφζσ 
εικαςτικϊν τεχνϊν για τθν αιςκθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν.  

ΑΓΩΓΘΧ ΞΑΛ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑΧ ΧΨΘΡ 
ΥΦΩΛΠΘ ΥΑΛΔΛΞΘ 

ΘΟΛΞΛΑ 

ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘ ΠΕ 
ΑΡΑΟΣΓΘ 

ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘ 
ΠΣΩΧΕΛΑΞΘ ΑΓΩΓΘ  

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθν ζννοια του 
πολιτιςμοφ και τουσ τρόπουσ που τα μουςεία και οι χϊροι πολιτιςμικισ αναφοράσ τθν 
υπθρετοφν, αναδεικνφοντασ τθ φυςικι και πολιτιςμικι κλθρονομιά και να τουσ 
εξοικειϊςει με τουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ του Πουςείου ωσ χϊρου μθ τυπικισ και 
άτυπθσ εκπαίδευςθσ.  

    

ΑΦΧΕΛΣΡΣΠΛΑΧ, 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑΧ 

ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ 

ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ / 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑ / 

ΛΧΨΣΦΛΑ ΒΛΒΟΛΣΩ 
ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ 

Ψο μάκθμα καλφπτει μία ευρεία χρονικι περίοδο, από τισ απαρχζσ τθσ ανκρϊπινθσ 
πνευματικισ δθμιουργίασ ζωσ τθ ςφγχρονθ εποχι, ενϊ εκτείνεται ςε όλο το φάςμα τθσ 
παγκόςμιασ λογοτεχνικισ παραγωγισ. Βαρφτθτα δίνεται ςτθν ελλθνικι λογοτεχνία, ςε 
άμεςθ ςυνάρτθςθ με τισ γενικότερεσ εξελίξεισ ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. 
Διδάςκονται οι λογοτεχνικζσ και αναγνωςτικζσ κεωρίεσ, θ μεςαιωνικι λογοτεχνία ςτθν 
Ευρϊπθ, θ βυηαντινι λογοτεχνία, θ νεοελλθνικι λογοτεχνία με ζμφαςθ ςτισ περιόδουσ 
από το 10

ο
 αιϊνα ζωσ το 1453, από το 1453-1669 , από το 1669-1830 και από το 1830 

ζωσ ςιμερα. Διδάςκονται επίςθσ θ παγκόςμια λογοτεχνία του 19
ου

-20
ου 

αιϊνα και 
παιδικι λογοτεχνία. 

ΑΦΧΕΛΣΡΣΠΛΑΧ, 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑΧ 

ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ 

ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ / 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑ / 

ΛΧΨΣΦΛΑ ΒΛΒΟΛΣΩ 

 
ΛΧΨΣΦΛΑ ΒΛΒΟΛΣΩ ΞΑΛ 

ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΩΡ 

Υρόκειται για μάκθμα με κζμα τθν εξζλιξθ βιβλίου και βιβλιοκθκϊν με διεπιςτθμονικζσ 
προεκτάςεισ ςτθν ιςτορία τθσ τεχνολογίασ (τυπογραφία, βιβλιοδεςία). Χτθ διάρκεια του 
εξαμινου παρουςιάηεται θ ιςτορικι εξζλιξθ των επιφανειϊν γραφισ (πάπυροσ, 
περγαμθνι, χαρτί), θ γζνεςθ του βιβλίου και ο ρόλοσ των βιβλιοκθκϊν. Υζρα από το 
ευρωπαϊκό πλαίςιο, ςτθν φλθ περιλαμβάνεται θ ζντυπθ παράδοςθ του ελλθνιςμοφ και 
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θ ςυνάφειά τθσ με τισ κοινωνικοπολιτικζσ εξελίξεισ των τελευταίων πζντε αιϊνων. Θ 
τεχνικι διαδικαςία τφπωςθσ των βιβλίων ςυνδζεται με τθν άνκιςθ των ελλθνικϊν 
τυπογραφείων ςτα κεντροευρωπαϊκά κράτθ, ενϊ παράλλθλα αναδεικνφεται ο ρόλοσ 
των τυπογραφείων ςτισ ελλθνικζσ παροικίεσ ωσ φορείσ διαμόρφωςθσ εκνικισ 
ςυνείδθςθσ και προϊκθςθσ τθσ παροικιακισ επιχειρθματικότθτασ. 

ΑΦΧΕΛΣΡΣΠΛΑΧ, 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑΧ 

ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ 

ΦΛΟΣΟΣΓΛΑ / 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑ / 

ΛΧΨΣΦΛΑ ΒΛΒΟΛΣΩ 

 
ΛΧΨΣΦΛΑ ΓΦΑΦΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΨΩΡ 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ 

Ψο μάκθμα παρουςιάηει τουσ βαςικοφσ ςτακμοφσ τθσ ιςτορίασ τθσ γραφισ και τθν 
ιςτορικι εξζλιξθ των  διαφόρων τεχνολογιϊν αποκικευςθσ και αναπαραγωγισ τθσ 
πλθροφορίασ, κακϊσ και τθν ιςτορία, τισ μεκόδουσ παραγωγισ, τισ ιδιότθτεσ, τθ χριςθ 
και τθ ςθμαςία των διαφόρων υποςτρωμάτων τθσ πλθροφορίασ. Ψο περίγραμμα του 
μακιματοσ ζχει ωσ εξισ: 
1.Λςτορία τθσ γραφισ: Σριςμοί - τφποι γραφισ - εξζλιξθ - υποςτρϊματα γραφισ - μζςα 
γραφισ. 2. Λςτορία τθσ τυπογραφίασ και τθσ μαηικισ αναπαραγωγισ κειμζνου και 
γραφικϊν. Χτοιχειοκεςία. 3. Ψεχνολογίεσ και μορφζσ τθλεπικοινωνίασ 4. Χφγχρονα μζςα 
αποκικευςθσ, αναπαραγωγισ και μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ: Φωτογραφία - 
κινθματογράφοσ - δίςκοσ - μαγνθτικι ταινία. 5. Λςτορία των υπολογιςτικϊν μθχανϊν και 
των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.  6. Ψθφιακά μζςα αποκικευςθσ. 7.Ψθφιοποίθςθ - 
Ψθφιακό περιεχόμενο: Ψθφιοποίθςθ - ψθφιακι αναπαραγωγι - ςυμπίεςθ - 
θλεκτρονικό βιβλίο. 8.Ψρόποι προςταςίασ τθσ πλθροφορίασ - Ωπογραφι - Ψθφιακι 
υπογραφι - Χφραγίδα - Ωδατογράφθμα - Ξρυπτογραφία - Υνευματικά δικαιϊματα. 

ΑΦΧΕΛΣΡΣΠΛΑΧ, 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑΧ 

ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ 

ΛΧΨΣΦΛΑ ΡΕΣΨΕΦΘ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΛΧΨΣΦΛΑ 

Υρόκειται για μάκθμα ιςτορίασ, ςτο οποίο επιχειρείται να αναδειχκοφν οι ςχζςεισ των 
ιςτορικϊν αφθγθμάτων με τα αρχειακά τεκμιρια και τισ ςχετικζσ πθγζσ. Χτισ 
εβδομαδιαίεσ διαλζξεισ οι φοιτθτζσ/-τριεσ ςυηθτοφν για τα ςθμαντικότερα ιςτορικά 
γεγονότα, τα πνευματικά και ιδεολογικά κινιματα, τισ ςυλλογικζσ νοοτροπίεσ, τισ 
προςωπικότθτεσ τθσ νεότερθσ περιόδου τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ. 

ΑΦΧΕΛΣΡΣΠΛΑΧ, 
ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΑΧ 

ΞΑΛ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ 

ΛΧΨΣΦΛΑ 
ΡΕΣΨΕΦΘ ΞΑΛ ΧΩΓΧΦΣΡΘ 

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΛΧΨΣΦΛΑ 

Υρόκειται για μάκθμα ιςτορίασ, ςτο οποίο επιχειρείται να παρουςιαςτοφν κεντρικοί 
ςτακμοί τθσ νεότερθσ και ςφγχρονθσ ευρωπαϊκισ ιςτορίασ. Ζτςι, ςτθ διάρκεια του 
εξαμινου θ εξιςτόρθςθ τθσ διαμόρφωςθσ του ευρωπαϊκοφ χϊρου βρίςκεται ςε διαρκι 
διάλογο με τισ μικρζσ και μεγάλεσ πολιτικζσ    και κοινωνικοοικονομικζσ εξελίξεισ. 

    

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει τισ διατάξεισ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ 
και των επιπτϊςεων τθσ ςτθ δραςτθριότθτα των επιχειριςεων. Ειδικότερο το μάκθμα 
αυτό παρουςιάηει αναλυτικά τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων και δίνει 
λογιςτικζσ λφςεισ ςτα κακθμερινά προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτα λογιςτιρια των 
επιχειριςεων, λόγω τθσ ιδιομορφίασ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ. Ζμφαςθ δίδεται ςε 

ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

102 

 

κζματα φορολογίασ ειςοδιματοσ κακϊσ και του Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια : 

 Ζχει κατανοιςει τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων όςον αγορά τθν 
τιρθςθ λογιςτικϊν βιβλίων και τθν ζκδοςθ παραςτατικϊν  

 Γνωρίηει τθ λογαριαςμοφσ των φόρων ςτα πλαίςια του Ελλθνικοφ Γενικοφ 
Οογιςτικοφ Χχεδίου 

 Υροςδιορίηει το φορολογθτζο ειςόδθμα ςε διαφορζσ μορφζσ επιχειριςεων 
 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτα Διεκνι Οογιςτικά Υρότυπα 
(ΔΟΥ)και τα Διεκνι Υρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΥΧΑ). Ειδικότερα το 
μάκθμα καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα των ΔΥΧΑ που κα καταςτιςει τουσ φοιτθτζσ ικανοφσ 
να ανταπεξζρχονται ςτισ απαιτιςεισ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ των ειςθγμζνων 
και διεκνϊν επιχειριςεων.  
 
Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα: 

 Υροετοιμάηουν, καταρτίηουν και παρουςιάηουν τισ Χρθματοοικονομικζσ 
Ξαταςτάςεισ, ενδιάμεςεσ και ετιςιεσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Δ.Ο.Υ και 
Δ.Υ.Χ.Α 

 Αναγνωρίηουν και αποτιμοφν τα οικονομικά ςτοιχεία των οντοτιτων ςφμφωνα με 
τα Δ.Ο.Υ και Δ.Υ.Χ.Α  

 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ 
ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

Ψο μάκθμα ςτοχεφει να μυιςει τουσ ςπουδαςτζσ ςτον απαιτθτικό ρόλο του ςφγχρονου 
λογιςτι ωσ διοικθτικοφ ςτελζχουσ ςτθ λιψθ αποφάςεων ςτα πλαίςια μιασ μοντζρνασ 
επιχείρθςθσ.  Σ λογιςτισ οφείλει να ςυνδυάηει διεπιςτθμονικζσ γνϊςεισ και ιςχυρι 
κριτικι ςκζψθ ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν ομαλι και επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ των 
κακθκόντων του ιδιαίτερα μζςα από τθ χριςθ Υλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν 
Ψεχνολογιϊν (ICT) κακ’ όλθ τθν διάρκεια του λογιςτικοφ κφκλου.   
Σι ςπουδαςτζσ ςτο τζλοσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ κα είναι ςε κζςθ να: 
1. Υροςδιορίηουν τθ δομι, τισ ανάγκεσ, τθ ςυνειςφορά, τισ απαιτιςεισ και τθν 

τεκμθρίωςθ ενόσ Οογιςτικοφ Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ  
2. Εντοπίηουν τθν ςυνειςφορά του λογιςτι ςτθν επιλογι, εγκατάςταςθ και 

επικαιροποίθςθ ενόσ ΟΥΧ και ςε ςχζςθ με τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ 
αλλά και τισ απαιτιςεισ του κρατικοφ μθχανιςμοφ 
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3. Χρθςιμοποιοφν εξειδικευμζνο Οογιςτικό Υλθροφοριακό Χφςτθμα για τθν άντλθςθ, 
επεξεργαςία και χριςθ λογιςτικϊν πλθροφοριϊν για λιψθ αποφάςεων 

 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΞΣΧΨΣΩΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ 
και εφαρμογζσ τθσ Οογιςτικισ Ξόςτουσ, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και πρακτικό επίπεδο. 
Πε τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ / φοιτιτριεσ κα: 

 κατανοοφν τον τρόπο παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ ςε βιομθχανικζσ 
επιχειριςεισ ανάλογα με τθ διαδικαςία παραγωγισ (εξατομικευμζνθ και 
μαηικι παραγωγι) 

 αναγνωρίηουν βαςικζσ τεχνικζσ κοςτολόγθςθσ (πλιρθσ απορροφθτικι 
κοςτολόγθςθ, οριακι κοςτολόγθςθ, πρότυπθ κοςτολόγθςθ) 

ζχουν εξοικειωκεί με τθν κοςτολόγθςθ με βάςθ τισ δραςτθριότθτεσ 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΕΟΕΓΞΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι ςπουδαςτζσ τθν ζννοια και τισ 
διαδικαςίεσ ελζγχου των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων των επιχειριςεων. Επίςθσ 
να γνωρίηουν τθν πλθροφοριακι αξία του ελζγχου, τθ φφςθ τθσ εργαςίασ των ορκωτϊν 
ελεγκτϊν και τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ (είδθ ελζγχου) που παρζχουν. Επίςθσ να 
εξοικειωκοφν με το κεςμό και το πλαίςιο τθσ ελεγκτικισ, τα ιςχφοντα ελεγκτικά 
πρότυπα και τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ ςτθν Ελλάδα 
και διεκνϊσ. 
Σι φοιτθτζσ ςτο τζλοσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ κα μποροφν να: 
1. Αντιλαμβάνονται τθν ζννοια, τθ ςθμαςία και το περιεχόμενο του ελζγχου 
2. Αναγνωρίηουν το κεςμικό πλαίςιο άςκθςθσ του ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ 
3. Διακρίνουν τα διάφορα είδθ του ελζγχου και τα χαρακτθριςτικά τουσ 
Χχεδιάηουν και υλοποιοφν ζνα πρόγραμμα εξωτερικοφ ελζγχου 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΛΕΦΘΧΕΩΡ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 

Ψο μάκθμα ςυνιςτά ειδικό ειςαγωγικό επιςτθμονικό πεδίο  που εμπεριζχει τθ βαςικι 
εννοιολογικι προςζγγιςθ των ςυςτθμάτων κοινωνικισ προςταςίασ, και προςδιορίηει τισ 
αρχζσ και τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ  των κοινωνικό –οικονομικϊν αναγκϊν και κοινωνικό-
αςφαλιςτικϊν κινδφνων. Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει μζςω τθσ αναλυτικισ 
προςζγγιςθσ να διαμορφϊςει ζνα ολοκλθρωμζνο γνωςιακό πεδίο για τουσ φοιτθτζσ 
ϊςτε να κατανοθκεί πλιρωσ θ ςχζςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, του κράτουσ πρόνοιασ 
και του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ.  
 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να ςυνδζςει τισ αρχζσ τθσ ποιότθτασ ηωισ με τισ ζννοιεσ τθσ 
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ΕΥΛΧΛΕΦΘΧΕΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ διαχείριςθσ και αξιολόγθςθ ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςχεδίων κοινωνικοφ 
μάρκετινγκ με ζμφαςθ ςτισ τεχνικζσ επικοινωνίασ και διαμόρφωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, 
προϊκθςθσ  κοινωνικό-πολιτιςμικϊν μθνυμάτων που αφοροφν ειδικά κζματα υγείασ-
πρόνοιασ ςτθ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ των υπθρεςιϊν 
υγείασ και πρόνοιασ. 

ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 
ΕΥΛΧΛΕΦΘΧΕΩΡ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ 
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ ΨΘΧ 
ΑΧΚΕΡΕΛΑΧ ΞΑΛ ΥΣΛΣΨΘΨΑ 

ΗΩΘΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ  τθσ ςυνολικισ εικόνασ των  κεμελιωδϊν 
ςυνιςτωςϊν που ςυνκζτουν το ςφμπλοκο ¨κοινωνία - υγεία - άτομο - ποιότθτα ηωισ¨, 
ςτισ ερμθνευτικζσ κεωρίεσ των ανιςοτιτων και διαφορϊν ςτθν αςκζνεια και τθν υγεία, 
ςτισ ζννοιεσ τθσ κοινωνιολογίασ τθσ αςκζνειασ και ειδικότερα ςτισ εννοιολογικζσ και 
ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ τθσ αςκζνειασ, ςτισ ατομικζσ και κοινωνικζσ 
αναπαραςτάςεισ τθσ αςκζνειασ, τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ υγείασ, τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ και υποςτιριξθσ, των ςτάςεων και αντιλιψεων για τθν υγεία και τον 
τρόπο ηωισ, ςτθν προαγωγι και διατιρθςθ τθσ υγείασ κακϊσ και ςτθ ςχετιηόμενθ με τθν 
υγεία ποιότθτα ηωισ τόςο ςτο επίπεδο του ςφγχρονου κοινωνικοφ ατόμου όςο και ςτο 
επίπεδο τθσ κοινότθτασ, των ευπακϊν / ευάλωτων ομάδων ι του γενικοφ πλθκυςμοφ.   

    

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΛΑ 
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΕΧ ΕΥΛΦΦΣΕΧ 

ΧΨΣΡ ΨΣΩΦΛΧΠΣ 

Ξατανόθςθ του ρόλου που διαδραματίηει ο πολιτιςμόσ ςτθν διαμόρφωςθ του 
χϊρου/πλαιςίου ανάπτυξθσ, όχι μόνον του εναλλακτικοφ και μαηικοφ τουριςμοφ, αλλά 
και ωσ κφριου ρυκμιςτι μίασ ςειράσ ποιοτικϊν κυρίωσ κριτθρίων που επθρεάηουν τθν 
οργάνωςθ και τθν λειτουργία τόςο του τόπου υποδοχισ, όςο και των τουριςτικϊν 
επιχειριςεων. 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 
ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘΧ 

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ 

Σ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να καταςτιςει ικανοφσ τουσ φοιτθτζσ να κατανοιςουν 
βαςικζσ μεκοδολογίεσ πολυδιάςτατθσ ανάλυςθσ δεδομζνων και να χρθςιμοποιοφν 
καταλλιλωσ τα αντίςτοιχα εργαλεία (EXCEL, SPSS) με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ 
προβλθμάτων που ανακφπτουν κατά τθν λιψθ διοικθτικό-οικονομικϊν αποφάςεων.  

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 
ΥΣΧΣΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ 

ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ 
ΑΡΑΟΩΧΘ 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΕΧ 
ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ ΧΨΣΡ ΨΣΩΦΛΧΠΣ 

Δθμιουργικι και αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ μεκόδων και τεχνικϊν τθσ πολιτικισ 
επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ για τθν εκ μζρουσ των τουριςτικϊν επιχειριςεων, 
τουριςτικϊν οργανιςμϊν και τουριςτικϊν τόπων διαμόρφωςθ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, 
αποδοχισ και αναγνϊριςθσ.  

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 
ΥΣΧΣΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ 

ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ 
ΑΡΑΟΩΧΘ 

ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ ΨΘΧ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ 

Θ πλιρθσ εμπζδωςθ βαςικϊν γνϊςεων από τον Απλό Ψόκο, τον Ανατοκιςμό, τισ ςειρζσ 
Χρθματικϊν Φοϊν (Φάντεσ), και τα Δάνεια για τθν επίλυςθ Σικονομικϊν Υροβλθμάτων 
τα οποία απαντϊνται  ςτθν Ψραπεηικι Υρακτικι, ςτισ Σικονομικζσ  ςυναλλαγζσ Λδιωτϊν 
με Επιχειριςεισ, Επιχειριςεισ Ωγείασ και Επιχειριςεισ Ψουριςμοφ ςτισ ςυναλλαγζσ 
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μεταξφ Επιχειριςεων και Ψραπεηϊν, και γενικότερα ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 
Σικονομικισ ηωισ. 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΨΩΡ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

Θ απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τθ ςφγχρονθ οργάνωςθ και λειτουργία των κλαςικϊν 
και διαδικτυακϊν τουριςτικϊν γραφείων, κακϊσ και θ ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με τισ 
ςυνεργαηόμενεσ με αυτά τουριςτικζσ επιχειριςεισ και ςυναφι επαγγζλματα. 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 
ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ 

Εμπζδωςθ βαςικϊν γνϊςεων από τθν Υεριγραφικι Χτατιςτικι, τθ Χτατιςτικι 
Χυμπεραςματολογία και τθν Κεωρία των Γραμμικϊν Χτατιςτικϊν Ποντζλων για να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν Υοςοτικι Ανάλυςθ των προβλθμάτων τα οποία απαντϊνται ςτισ 
Σικονομικζσ Επιςτιμεσ, ςτισ Ξοινωνικζσ Επιςτιμεσ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων, ςτθ 
Διοίκθςθ Πονάδων Ωγείασ και Υρόνοιασ, ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων Ψουριςμοφ και 
Φιλοξενίασ και ςτο Πάρκετινγκ. 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 
ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΠΑΞΦΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
ΑΡΑΟΩΧΘ 

Θ Πακροοικονομικι αποτελείται από ζνα ςφνολο από κεωρίεσ που βοθκοφν ςτθν 
κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ με τθν οποία οι πόροι κατανζμονται μεταξφ των κλάδων τθσ 
ςφγχρονθσ οικονομίασ και του ρόλου αυτϊν ςτθν οικονομία. 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 
ΕΥΛΧΨΘΠΕΧ 
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 
ΕΦΓΑΨΛΞΣΩ - ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ 
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ 

ΨΣΩ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ 

Θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ είναι μια φιλοςοφία διοίκθςθσ θ οποία πρεςβεφει ότι θ 
ποιότθτα είναι ευκφνθ όλων των εμπλεκόμενων μελϊν και όλων των λειτουργιϊν μζςα 
ςτον οργανιςμό. Θ εφαρμογι τθσ ΔΣΥ μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ ζνα ςφγχρονο 
«μοντζλο διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ το οποίο μπορεί να οδθγιςει ςε προ 
τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ παραγωγισ και λειτουργίασ των τουριςτικϊν επιχειριςεων. 

    

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

ΔΛΑΞΦΛΧΕΛΧ ΞΑΛ 
ΑΡΨΛΞΑΨΑΥΛΕΧΨΛΞΕΧ 

ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ ΧΨΘΡ Ξ.Ε. 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι αφ’ ενόσ να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ/τριεσ τθν ζννοια των 
διακρίςεων και τθν ςφνδεςθ τουσ με τθν κοινωνικι εργαςία και αφ’ ετζρου να 
κατανοιςουν τθν Αντι-καταπιεςτικι Ξοινωνικι Εργαςία, τθν κεωρθτικι τθσ βάςθ και 
ιςτορικι τθσ εξζλιξθ κακϊσ και τθν πρακτικι τθσ εφαρμογι μζςα από ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Χυγκεκριμζνα και με ζμφαςθ ςτα 
ηθτιματα των κοινωνικϊν διακρίςεων και τθσ καταπίεςθσ επιδιϊκεται θ ςφνδεςθ και 
κριτικι ανάλυςθ του ρόλου και πρακτικισ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ. Επιπλζον, μζςω τθσ 
εξζταςθσ κεωρθτικϊν τόςο από τον μοντερνιςμό όςο και από τον μετα-μοντερνιςμό 
ςυηθτοφνται debates για τθν Αντι-καταπιεςτικι πρακτικι και εκπαίδευςθ ςτθν 
Ξοινωνικι Εργαςία ςε μικρο-μεςο-μακρο επίπεδο. Ψζλοσ, αναλφονται ςυγκεκριμζνα 
μοντζλα Αντι-καταπιεςτικισ παρζμβαςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο. 
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να: 
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 Γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Αληη-θαηαπηεζηηθήο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 
ζε δηεζλέο επίπεδν 

 Γλσξίδνπλ ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο θαη θαηαπίεζε θαη 
έρνπλ δηακνξθψζεη ηε ζεσξία θαη πξαθηηθή ηεο Αληη-θαηαπηεζηηθήο Κνηλσληθήο 
Δξγαζίαο 

 Δμνηθεησζνχλ κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο Αληη-θαηαπηεζηηθήο θαη λα ην 
ζπλδένπλ κε ηα κνληέια εθαξκνγήο ζε κηθξν-κεζν-καθξν επίπεδν 

 Αμηνινγνχλ θαη λα θαηαλννχλ ηνπο κεραληζκνχο θαηαπίεζεο θαη δηαθξίζεσλ 
θαηά ησλ ρξεζηψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Σριςμοί και αίτια διακρίςεων 
2. Ξοινωνικζσ διακρίςεισ : Σ ρόλοσ τθσ Αντι-καταπιεςτικισ Ξοινωνικισ Εργαςίασ  
3. Λςτορικι εξζλιξθ, κεωρία και αρχζσ Αντι-καταπιεςτικϊν προςεγγίςεων ςτθν Ξοινωνικι 

Εργαςία  
4. Αντι-καταπιεςτικι Ξοινωνικι Εργαςία ςε μικρο-μζςο και μακρο επίπεδο/ Ποντζλα 

παρζμβαςθσ  
5. Υαραδείγματα Αντι-καταπιεςτικισ κοινωνικισ εργαςίασ ςτθν πρακτικι εφαρμογι τθσ 

ΞΕ 
6. Ποντζλα Υαρζμβαςθσ τθσ Αντι-καταπιεςτικισ πρακτικισ ςτθν Εκπαίδευςθ τθσ 

Ξοινωνικισ Εργαςίασ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ Ξ.Ε. 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξατανοοφν τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, και κρθςκευτικά αίτια που 
ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία του μεταναςτευτικοφ και προςφυγικοφ φαινομζνου  

 Ρα κατανοοφν  τισ ζννοιεσ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ, τθσ ταυτότθτασ, τθσ 
ετερότθτασ, του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, των ςτερεοτφπων και των 
προκαταλιψεων  

 Ρα κατανοοφν τθ διαφοροποίθςθ των εννοιϊν τθσ αφομοίωςθσ, τθσ ενςωμάτωςθσ 
και τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ  

 Ξατανοοφν το  ψυχοκοινωνικό προφίλ των διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν ομάδων 
(μετανάςτεσ, πρόςφυγεσ, Φομά) και τουσ ιδιαίτερουσ επικοινωνιακοφσ κϊδικεσ 
(λεκτικοφσ και μθ λεκτικοφσ)  
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 Ξατανοοφν τα αιςκιματα απϊλειασ,  τθσ  πολιτιςμικισ,  ψυχολογικισ και κοινωνικισ 
ταυτότθτασ, που ςυνοδεφουν τουσ μετακινοφμενουσ και πολιτιςμικά 
διαφοροποιθμζνουσ πλθκυςμοφσ 

 Ωιοκετιςουν αξίεσ,  ςτάςεισ και  ςεβαςμό ςτθ διαφορετικότθτα, προωκϊντασ τισ 
αρχζσ και τισ αξίεσ τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ.  

 Εφαρμόηουν τισ τεχνικζσ τθσ αντιρατςιςτικισ προςζγγιςθσ 

 Αντιλαμβάνονται τισ δυςκολίεσ προςαρμογισ και τθ διαδικαςία τθσ κοινωνικισ 
ενςωμάτωςθσ κακϊσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ τόςο για τισ μειονοτικζσ όςο και για τθν 
κυρίαρχθ κοινωνικι ομάδα 

 Διαχειρίηονται αποτελεςματικά διλιμματα και ςυγκροφςεισ που αντιμετωπίηουν ωσ 
επαγγελματίεσ ςτθ ςυνεργαςία τουσ με πολίτεσ που διακζτουν διαφορετικό αξιακό 
και πολιτιςμικό υπόβακρο  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Διάκριςθ των εννοιϊν «μετανάςτθσ», «πρόςφυγασ», νομικό πλαίςιο. 
 Ανάλυςθ των εννοιϊν «ζκνοσ», «φυλι», πολιτιςμικι ταυτότθτα», «ετερότθτα», 

«ρατςιςμόσ», «διάκριςθ», «ςτερεότυπα», «προκαταλιψεισ», «πολιτιςμικι 
επάρκεια». Αςκιςεισ αξιολόγθςθσ ςτερεοτφπων 

 Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, εξζλιξθ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ με μετανάςτεσ και      
μειονοτικζσ ομάδεσ κατά  Elly και Denney (Δομικι κζςθ, Υολιτιςμικό ζλλειμμα, 
Φιλελεφκεροσ πλουραλιςμόσ, Υολιτιςμικόσ πλουραλιςμόσ).  

 Αφομοιωτικι αντίλθψθ, Υολιτιςμικι επάρκεια, Επιπολιτιςμόσ, Υροϊκθςθ 
κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και κοινωνικϊν δικαιωμάτων. 

 Υολιτιςμικό ςοκ, ςτάδια 
 Αντιρατςιςτικζσ προςεγγίςεισ ςτθ Διαπολιτιςμικι κοινωνικι εργαςία 
 Ξοινωνικι εργαςία με μετανάςτεσ/ πρόςφυγεσ ςε μικρο, μζςο και μάκρο 

επίπεδο  
 Χυνζντευξθ με πολιτιςμικά διαφοροποιθμζνεσ ομάδεσ, ςυνεργαςία με 

μεταφραςτι/ διαμεςολαβθτζσ 
 Κρθςκεία και κοινωνικι εργαςία (το παράδειγμα του Λςλάμ) 
 Ξατανόθςθ τθσ ατομικισ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ του επαγγελματία ωσ μζςο 

κατανόθςθσ του «άλλου». 
 Υαραδείγματα προςδιοριςμοφ πολιτιςμικισ ταυτότθτασ 
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ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

Ξ.Ε. ΧΨΣΡ ΕΦΓΑΧΛΑΞΣ ΧΩΦΣ 

 
Θ κοινωνικι εργαςία ςτον εργαςιακό χϊρο είναι μία ειδίκευςθ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ 
που αφορά ςτθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων και κοινωνικϊν αναγκϊν ςτθν εργαςιακι 
κοινότθτα. Αναφζρεται ςε μία ςειρά από παρεμβάςεισ που ζχουν ωσ ςκοπό τθ 
προςαρμογι του ατόμου ςε ζνα εργαςιακό περιβάλλον. Πε τθν ζννοια αυτι ο 
κοινωνικόσ λειτουργόσ αςχολείται με μία ποικιλία ατομικϊν και οικογενειακϊν 
προβλθμάτων, τισ ςχζςεισ μζςα ςε ζνα οργανιςμό, αλλά και τισ ςχζςεισ του οργανιςμοφ 
με τθν ευρφτερθ κοινότθτα. Ψο αντικείμενο εργαςίασ ςτο χϊρο τθσ βιομθχανίασ και των 
επιχειριςεων είναι ζνασ τομζασ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ που απαιτεί ειδικζσ 
δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και αξίεσ για να επιφζρει κετικά αποτελζςματα μεταξφ του 
επαγγελματία κοινωνικοφ λειτουργοφ, των εργαηομζνων και τθσ εργοδοςίασ. 
 
Ψα μακθςιακά αποτελζςματα από τθν διδαςκαλία του μακιματοσ είναι: 

 θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ ιδιαιτερότθτεσ του εργαςιακοφ χϊρου, θ ανάπτυξθ 
ικανοτιτων για εφαρμογι τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ και 
θ εξοικείωςι τουσ με μεκόδουσ εργαςίασ ςε επίπεδο ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό 
(εργαςιακόσ χϊροσ ωσ κοινότθτα). 

 Θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςε κζματα ςυγκροφςεων, προβλθματικϊν ςυναδελφικϊν 
ςχζςεων, διαβουλεφςεων, διαπραγματεφςεων, λιψθ αποφάςεων 

 Θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του κοινωνικοφ λειτουργοφ να μεςολαβεί προσ επίλυςθ 
προβλθμάτων με ςκοπό να επζλκει εργαςιακι ειρινθ 

 Θ ςυμβολι του κοινωνικοφ λειτουργοφ ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων για τουσ 
εργαηόμενουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ και θ φροντίδα των παιδιϊν των εργαηομζνων 
που πάςχουν από προβλιματα υγείασ ι αναπθρίεσ 

 Θ απόκτθςθ γνϊςεων ςε κζματα ςυμβουλευτικισ προσ τουσ εργαηόμενουσ 

 Σ ςεβαςμόσ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων και θ παροχι πλθροφοριϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, προβλθμάτων υγείασ και θ υποςτιριξθ 
προσ αυτοφσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο να χάςουν τθν εργαςία τουσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Πελζτθ των προβλθμάτων των εργαηομζνων, τα οποία οφείλονται είτε ςε 
προςωπικζσ καταςτάςεισ είτε ςε απαιτιςεισ, που πθγάηουν ι ςυμβαίνουν ςτον 
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χϊρο τθσ εργαςίασ, με τισ ανάλογεσ ςυνζπειεσ είτε ςτο άτομο είτε ςτο πλαίςιο 
απαςχόλθςθσ.  

2. Υαροχι ανκρϊπινων υπθρεςιϊν ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ . Επίλυςθ προβλθμάτων. 
Χυμβουλευτικι ςτθ Διοίκθςθ. Χυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ τθσ πολιτικισ για το 
προςωπικό.  

3. Κεωρθτικζσ Υροςεγγίςεισ  ςτον χειριςμό καταςτάςεων ςτον Εργαςιακό Χϊρο.  

4. Γνϊςθ ςτοιχείων Σργανωςιακισ Χυμπεριφοράσ, διάγνωςθσ και χειριςμοφ 
επαγγελματικϊν δυςλειτουργιϊν. Αντικζςεισ ςτον εργαςιακό χϊρο. 

5. Θ διάγνωςθ δυςλειτουργιϊν ςε ςχζςθ με το επαγγελματικό άγχοσ, τθν κατάκλιψθ 
και τθν ψυχοπακολογία ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ ωσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 
τθν επάρκεια του Ξοινωνικοφ Οειτουργοφ, που εργάηεται ςτθ Βιομθχανία, τισ 
Επιχειριςεισ ι ςτα Εργατικά Χυνδικάτα  

6. Επίλυςθ κεμάτων ςεξουαλικισ και θκικισ παρενόχλθςθσ και κεμάτων των 
ςεξουαλικϊν μειονοτιτων ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ 

7. Διαφορζσ ςτον τρόπο προςζγγιςθσ του αντικειμζνου τθσ εργαςίασ και επίλυςθ 
ςυγκροφςεων μεταξφ των εργαηομζνων 

8. Διαχείριςθ αλλαγϊν 
9. Διαπραγμάτευςθ, αξιολόγθςθ 
10. Υαρακίνθςθ, ικανοποίθςθ και ανάπτυξθ προςωπικοφ 
11. Σργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο χϊρο εργαςίασ 
12. Υροαγωγι των ςχζςεων και των ρόλων ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ 
13. Αςκιςεισ και ςυηιτθςθ περιπτϊςεων  
 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘ Ξ.Ε. 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Χρθςιμοποιοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ γενικότερθ ορολογία τθσ κοινοτικισ 
εργαςίασ  

 Ξατανοοφν τθν ιςτορικι εξζλιξθ τθσ κοινοτικισ εργαςίασ και τθ ςφνδεςι τθσ με τθν 
κοινωνικι εργαςία και τισ εκάςτοτε ιςτορικο-κοινωνικο-πολιτικζσ ςυνκικεσ  

 Ξατανοοφν το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ κοινοτικισ εργαςίασ κακϊσ και τισ δυνατότθτεσ 
εφαρμογισ τθσ ςτισ εκάςτοτε ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν με ςτόχο 
τθν κοινωνικι αλλαγι και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ  

 Ξατανοοφν τον ρόλο, τισ αξίεσ και τισ δεξιότθτεσ  του κοινωνικοφ λειτουργοφ ωσ 
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κοινοτικό ςτζλεχοσ κακϊσ και τα όρια ςυνεργαςίασ με άλλεσ ειδικότθτεσ 

 Εξοικειωκοφν με τισ ςφγχρονεσ μορφζσ κοινοτικισ κοινωνικισ εργαςίασ και τθν 
εφαρμογι αποκεντρωμζνων  μορφϊν κοινωνικισ πολιτικισ.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Εννοιολογικό πλαίςιο τθσ κοινοτικισ εργαςίασ 
2. Λςτορικι εξζλιξθ τθσ κοινοτικισ εργαςίασ ςε διεκνζσ και εκνικό επίπεδο 
3. Ξοινωνικοί πολιτικοί και ιςτορικοί παράγοντεσ που ςυντελζςανε ςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ ςφγχρονθσ κοινοτικισ εργαςίασ 
4. Χφνδεςθ τθσ κοινοτικισ εργαςίασ με τθν κοινωνικι εργαςία (αρχζσ, αξίεσ, μζκοδοι) 
5. Ποντζλα κοινοτικισ εργαςίασ 
6. Ξοινοτικι κοινωνικι εργαςία και κοινωνικι αλλαγι 
7. Ενδυνάμωςθ και ςυμμετοχι των πολιτϊν ςε κοινοτικζσ δράςεισ 
8. Ποντζλα κοινοτικισ δικτφωςθσ 
1. Ψοπικό κοινωνικό κεφάλαιο, πόροι και μζςα άςκθςθσ κοινοτικισ κοινωνικισ 

εργαςίασ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

ΑΩΨΣΓΡΩΧΛΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ 
ΟΕΛΨΣΩΦΓΣΩ 

Ψο μάκθμα που αποτελεί μία πρϊτθ επαφι του φοιτθτι κοινωνικισ εργαςίασ με το 
επάγγελμα του κοινωνικοφ λειτουργοφ, ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςι του με διαφορετικζσ 
πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, με τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και τθν αντικειμενικότθτα του 
Ξοινωνικοφ Οειτουργοφ.  
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να: 

 ζχει αποκτιςει αρχικι επίγνωςθ του εαυτοφ του, των προςωπικϊν ςτάςεων και 
αντιλιψεων. 

 εντοπίηει, διακρίνει τα δικά του πιςτεφω, αντιλιψεισ, προκαταλιψεισ, αξίεσ, 
πεποικιςεισ, ϊςτε να αποφεφγει τθν ταφτιςθ με τον ωφελοφμενο των υπθρεςιϊν 
του.  

 ζχει ευαιςκθτοποιθκεί ςτθν επίδραςθ που αςκοφν οι προςωπικζσ αξίεσ ςτισ 
ενζργειεσ και ςτάςεισ, ϊςτε να αρχίςει να διακρίνει πϊσ προςτατεφει θ αυτογνωςία 
τον Ξοινωνικό Οειτουργό από τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι με τον εξυπθρετοφμενο.  

 ζχει προβλθματιςτεί γφρω από τον βακμό αυτογνωςίασ του Ξοινωνικοφ Οειτουργοφ 
που κακορίηει ς’ ζνα μεγάλο βακμό τθν ποιότθτα τθσ επαγγελματικισ προςφοράσ 
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του. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Χχζςεισ αξιϊν, αντιλιψεων, πιςτεφω, προκαταλιψεων με ςτάςεισ, αντιδράςεισ και 
κζςεισ  

2. Αποδοχι άλλων, διαφορετικϊν απόψεων, αντιλιψεων. Ευκολίεσ – Δυςκολίεσ.  
3. Ξατανόθςθ τθσ άποψθσ των άλλων 
4. Ξατανόθςθ και διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων για προςωπικι και επαγγελματικι 

ενδυνάμωςθ   
5. Γνϊςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτισ πράξεισ, ςτάςεισ και ςυνζπειζσ τουσ ςε κοινωνικζσ 

επιδράςεισ ςτθ ςυμπεριφορά  
6. Θ ςυμβολι τθσ αυτογνωςίασ του Ξοινωνικοφ Οειτουργοφ για καλφτερθ επικοινωνία 

(ευαιςκθςία, ςεβαςμόσ, εμπιςτοςφνθ, ςτιριξθ) 
9. Αυτοφροντίδα και αυτογνωςία 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

 
 
 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

 
 
 

Ξ.Ε. ΞΑΛ ΕΑΦΨΘΧΕΛΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ βαςικζσ γνϊςεισ για τον οριςμό 
και τα είδθ τθσ εξάρτθςθσ, τα ναρκωτικά και τισ τοξικζσ ουςίεσ, τα αίτια και τθν ζκταςθ 
του προβλιματοσ και τθν αντιμετϊπιςθ του. Επίςθσ, να αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ 
ςχετικά με τον οριςμό και τα είδθ τθσ εξάρτθςθσ, τα ναρκωτικά και τισ τοξικζσ ουςίεσ, 
τθν ζκταςθ και τα αίτια του προβλιματοσ και τθν αντιμετϊπιςι του. Δίνεται ζμφαςθ 
ςτισ μεκόδουσ, τα μοντζλα και τουσ φορείσ παρζμβαςθσ, ςτο επίπεδο τθσ πρόλθψθσ και 
κεραπείασ. 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξατανοιςουν τουσ  ψυχολογικοφσ  και οικογενειακοφσ  παράγοντεσ  που επιδροφν 
ςτθ χριςθ τοξικϊν ουςιϊν. 

 Ξατανοιςουν τθν  ανάγκθ για ςυνκετικι προςζγγιςθ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ 

 Ξατανοιςουν  τον ρόλο των ςυνομθλίκων, του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και των 
κοινωνικϊν ςυνκθκϊν που οδθγοφν τα άτομα ςτθ χριςθ τοξικϊν ουςιϊν. 

 Εξοικειωκοφν με τον τρόπο λειτουργίασ των κεραπευτικϊν ομάδων και των μεκόδων 
που χρθςιμοποιοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και δυςκολιϊν των 
μελϊν των κεραπευτικϊν κοινοτιτων. 

 Εξοικειωκοφν  με μεκόδουσ και τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν οι κοινωνικοί 
λειτουργοί οι οποίοι εργάηονται ςτο χϊρο των εξαρτιςεων. 
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 Αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα, να τυποποιοφν και να αναλφουν 
πλθροφορίεσ και προβλιματα και να βρίςκουν λφςεισ ςτο επαγγελματικό πεδίο 
τουσ, ακολουκϊντασ μια επιςτθμονικι προςζγγιςθ.  

 Ξατανοοφν πϊσ να ενεργοφν δεοντολογικά και πϊσ να αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ 
των ςυνεπειϊν τθσ επαγγελματικισ τουσ ςυμπεριφοράσ ςτο περιβάλλον και τθν 
κοινωνία.  

 Αναλαμβάνουν ευκφνεσ ςε ζνα ομαδικό πλαίςιο, ανακζτοντασ παράλλθλα και 
ςυντονίηοντασ εργαςίεσ. Χτθ διαδικαςία αυτι εντάςςεται ακόμα ο αποτελεςματικόσ 
προγραμματιςμόσ και θ οργάνωςθ του ζργου τουσ, κακϊσ και θ διαχείριςθ 
ςυγκροφςεων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Αιτιολογικζσ προςεγγίςεισ και επιςτθμονικζσ προκαταλιψεισ (α’ μζροσ) 
2. Αιτιολογικζσ προςεγγίςεισ και επιςτθμονικζσ προκαταλιψεισ (β’ μζροσ) 
3. Αιτιολογικζσ προςεγγίςεισ και επιςτθμονικζσ προκαταλιψεισ (γ’ μζροσ) 
4. Χυνκετικι Υροςζγγιςθ 
5. Θ κεραπευτικι κοινότθτα ωσ νζα πρόταςθ 
6. Θ ελλθνικι πραγματικότθτα 
7. Κεραπευτικζσ Σμάδεσ 
8. Θ προςωπικι αλλαγι 
9. Θ κρίςθ ωσ ευκαιρία για αλλαγι 
10. H ςυμβολι τθσ οικογζνειασ ςτθν αλλαγι, ςτθ κεραπεία και ςτθν επανζνταξθ 
11. Εγκατάλειψθ του κεραπευτικοφ πλαιςίου 
12. Θ ςυμβολι των κοινωνικϊν λειτουργϊν ςτον τομζα των εξαρτιςεων 

 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

Ξ.Ε. ΧΨΘΡ ΨΩΧΛΞΘ ΩΓΕΛΑ 

Σ βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, 
απαραίτθτων για τθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν των ατόμων με προβλιματα ψυχικισ 
υγείασ και των οικογενειϊν τουσ ςε πλαίςια Υρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και 
Ψριτοβάκμιασ Φροντίδασ Ψυχικισ Ωγείασ με τισ μεκόδουσ τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξατανοοφν τθν ζννοια και το περιεχόμενο τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςτο τομζα τθσ 
ψυχικισ υγείασ ωσ εξειδικευμζνθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ . 

 Διαφοροποιοφν τισ ποικίλεσ ζννοιεσ και εφαρμογζσ τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςτθν 
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ψυχικι υγεία 

 Ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθν πρόλθψθ και προαγωγι ψυχικισ υγείασ ςτθν κοινότθτα  

 Ευαιςκθτοποιθκοφν ςε διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςε ςχζςθ με τθν ψυχικι υγεία 

 Εφαρμόηουν κατάλλθλα κλινικζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και τεχνικζσ Ξοινωνικισ 
Εργαςίασ ςε όλα τα ςτάδια διεργαςίασ επίλυςθσ προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ, από 
τθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ, ςτθν παρζμβαςθ και τον τερματιςμό 

 Χρθςιμοποιοφν κριτικι ςκζψθ  για τθν επιλογι του κατάλλθλου κλινικοφ μοντζλου 
Ξοινωνικισ Εργαςίασ για εκτίμθςθ και παρζμβαςθ, πάντοτε ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ 
των ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ  

 Ξατανοοφν τθ ςθμαςία ςυμμετοχισ τουσ ςτθν διεπιςτθμονικι ομάδα ψυχικισ 
υγείασ,  κακϊσ και τθν εκάςτοτε δυναμικι τθσ ομάδασ αυτισ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Θ ςθμαςία και οι επιπτϊςεισ τθσ ψυχικισ αςκζνειασ και οι ψυχοκοινωνικζσ 
αντιδράςεισ του αςκενι  

2. Λδρυματιςμόσ και ιδρυματικι κακοποίθςθ - Σ αποϊδρυματιςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ 
κοινοτικισ φροντίδασ ψυχικισ υγείασ 

3. Θ αντίςταςθ ςτθν αλλαγι από το ιδρυματικό ςφςτθμα ςε υπθρεςίεσ φροντίδασ 
ςτθν κοινότθτα  

4. Αξιολόγθςθ ψυχικισ υγείασ και Ξοινωνικι Εργαςία 
5. Ξοινωνικι Εργαςία ςτθν ψυχικι υγεία: Εργαςία με τθν οικογζνεια και τουσ 

φροντιςτζσ 
6. Ξοινωνικι εργαςία ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ παιδιϊν και εφιβων 
7. Επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν ψυχικι υγεία: Υαρεμβάςεισ Ξοινωνικισ 

Εργαςίασ 
8. Ρομοκεςία για τθν ψυχικι υγεία – Εκοφςια και αναγκαςτικι νοςθλεία 
9. Ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ ςτθν ψυχικι υγεία: Σ ρόλοσ τθσ Ξοινωνικισ 

Εργαςίασ  
10. Εκελοντιςμόσ ςτον τομζα τθσ ψυχικισ υγείασ 
11. Διαςφάλιςθ - Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ 
 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

ΔΛΞΑΧΨΛΞΘ Ξ.Ε. 
Θ Δικαςτικι Ξοινωνικι Εργαςία ι Εγκλθματολογικι Ξοινωνικι Εργαςία είναι μία 
ειδίκευςθ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ Είναι θ εφαρμογι των αρχϊν τθσ κοινωνικισ 
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εργαςίασ ςε κζματα και ηθτιματα που άπτονται των νομικϊν και δικαςτικϊν πλαιςίων 
και περιλαμβάνουν ηθτιματα επιμζλειασ παιδιοφ, διαηυγίου, παιδικισ παραμζλθςθσ & 
κακοποίθςθσ, τερματιςμοφ των δικαιωμάτων γονικισ μζριμνασ, εμπειρογνωμοςφνθσ ι 
πραγματογνωμοςφνθσ, ενδοοικογενειακισ βίασ, ανιλικθσ παραβατικότθτασ κακϊσ και 
επανζνταξθσ και κεραπείασ δραςτϊν, κυμάτων & των οικογενειϊν τουσ.  
Σι δικαςτικοί κοινωνικοί λειτουργοί βοθκοφν εξυπθρετοφμενουσ που ζχουν 
εκκρεμότθτεσ με το ςφςτθμα δικαιοςφνθσ. Ππορεί να εργάηονται με μζλθ τθσ 
οικογζνειάσ των παραβατϊν, με αυτοφσ που ζχουν πρόςφατα αποφυλακιςτεί, ι που 
βρίςκονται υπό παρακολοφκθςθ μετά τθν αποφυλάκιςι τουσ για τθν πρόλθψθ πικανόν 
παραβάςεων των διατάξεων του νόμου, π.χ. ναρκωτικά. Επίςθσ, οι κοινωνικοί 
λειτουργοί παρακολουκοφν άτομα που πάςχουν από ψυχικζσ νόςουσ που ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα παραβατικζσ πράξεισ. Σι κοινωνικοί λειτουργοί είναι ςε κζςθ να 
προτείνουν υπθρεςίεσ και τεχνικζσ αποκατάςταςθσ και επανζνταξθσ ι να υποςτθρίξουν 
τα μζλθ τθσ οικογζνειασ που ζχουν πλθγεί από τισ πράξεισ του παραβάτθ.  
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ  κα εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ 
τουσ και κα αποκτιςουν βακφτερθ κατανόθςθ ςχετικά με τα εξισ : 
 

 Ψα πεδία εφαρμογισ τθσ δικαςτικισ κοινωνικισ εργαςίασ 

 Ψισ αςτικζσ και ποινικζσ νομικζσ διαδικαςίεσ που ςυμμετζχουν οι κοινωνικοί 
λειτουργοί 

 Ψον πολφπλευρο ρόλο των δικαςτικϊν κοινωνικϊν λειτουργϊν αναφορικά με 
τθν παροχι κλινικισ πρακτικισ, πραγματογνωμοςφνθσ  

 Ψθ δεοντολογία και τισ προκλιςεισ 

 Ψισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ εγκλθματικότθτασ  

 Ψουσ τρόπουσ παρζμβαςθσ, επανζνταξθσ και μεταχείριςθσ δραςτϊν, κυμάτων 
& των οικογενειϊν τουσ 

 Ρα παρακολουκοφν τουσ νζουσ παραβάτεσ από τθν θλικία των 16 και άνω ςτθν 
ζνταξι τουσ ςτθν κοινότθτα 

 Ρα γράφουν εκκζςεισ για τα δικαςτιρια και να βοθκοφν ςτον κακοριςμό ι ςτθ 
μείωςθ των ποινϊν από τουσ δικαςτζσ και 

 Ρα παρζχουν επίβλεψθ εκπροςωπϊντασ το κράτοσ για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα για παραβάτεσ που ζχουν απελευκερωκεί από τθ φυλακι 

  Ρα εργάηονται με τθν οικογζνεια του παραβάτθ με ςκοπό να διαςφαλίςουν 
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τθν ευθμερία τθσ οικογζνειασ  
Χε τοπικό επίπεδο κα μποροφν να ςτελεχϊςουν υπθρεςίεσ που υποςτθρίηουν 
αποφυλακιςμζνουσ, να παρακολουκοφν οικογζνειεσ που ζχουν ιςτορικό 
παραβατικότθτασ, να ςυντάςςουν εκκζςεισ κοινωνικοφ ιςτορικοφ για το δικαςτιριο, να 
ενκαρρφνουν ςτθν εφρεςθ εργαςίασ και να δθμιουργοφν προγράμματα για χριςτεσ 
ουςιϊν.  
Κα είναι επίςθσ ικανοί να ςυγγράφουν εκκζςεισ αξιολόγθςθσ όςον αφορά ςτο πότε 
ζνασ παραβάτθσ είναι ζτοιμοσ να επιςτρζψει ςτθν κοινότθτα, να παρζχουν επίβλεψθ και 
κατεφκυνςθ για να μειϊςουν τον κίνδυνο επανάλθψθσ τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ 
απζναντι ςτουσ άλλουσ, κακϊσ επίςθσ και τθν παροχι ευκαιριϊν για εργαςία με αμοιβι 
ι χωρίσ αμοιβι. 
Επίςθσ, κα είναι ζτοιμοι για να ςυνεργαςτοφν ςτενά  με πολλοφσ οργανιςμοφσ και άλλεσ 
υπθρεςίεσ, όπωσ ψυχικισ υγείασ, υγείασ, τον εκελοντικό τομζα και άλλουσ παρόχουσ 
που ςυνεργάηονται με το δικαςτικό ςφςτθμα.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο και τουσ ςκοποφσ τθσ δικαςτικισ κοινωνικισ εργαςίασ 

2. Θ Δικαςτικι Ξοινωνικι Εργαςία ςτθν Ελλάδα. Ψο ςωφρονιςτικό ςφςτθμα: Λςτορικι 

αναδρομι – ιδρυματιςμόσ – ςτιγματιςμόσ 

3. Θ ςθμαςία τθσ δικαςτικισ κοινωνικισ εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

παραβατικότθτασ. Ανιλικοι δράςτεσ και παρζμβαςθ ςτισ φυλακζσ, ανιλικοι 

δράςτεσ και παρζμβαςθ ςτθν κοινότθτα 

4. Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Δικαςτικισ Ξοινωνικισ Εργαςίασ (αιτίεσ τθσ 

παραβατικότθτασ). Θ ζννοια τθσ εγκλθματικισ δικαιοςφνθσ 

5. Ξοινωνικι εργαςία με παραβάτεσ ανθλίκουσ και ενθλίκουσ, αντικείμενα 

παρζμβαςθσ 

6. Ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ, δεοντολογία, όρια ςτθν εκτζλεςθ ειςαγγελικϊν 

παραγγελιϊν και ςφνταξθ εκκζςεων για το δικαςτιριο 

7. Ξακοποίθςθ & παραμζλθςθ παιδιϊν και ενθλίκων: Διερεφνθςθ – Διάγνωςθ & 

Διαχείριςθ  

8. Ενδοοικογενειακι βία, παρζμβαςθ ςε δράςτεσ και κφματα και ςτισ οικογζνειζσ 

τουσ, Αξιολόγθςθ κινδφνων επανάλθψθσ παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν 
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9. Χεξουαλικι κακοποίθςθ 

10. Δικαςτικι Ξοινωνικι εργαςία & ψυχικι υγεία, ψυχικζσ διαταραχζσ & 

εγκλθματικότθτα, μεταχείριςθ κρατουμζνων με ψυχικζσ διαταραχζσ  

11. Υοινικι διαμεςολάβθςθ, επιμελθτεία, πραγματογνωμοςφνεσ και τεχνικζσ 

ςυνζντευξθσ 

12. Εφρεςθ εργαςίασ και ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ παραβατϊν 

Πελζτεσ και παραδείγματα παρεμβάςεων 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ Ξ.Ε. ΠΕ 
ΆΨΣΠΑ 

Σ βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων για τθν κατανόθςθ τθσ 
μεκοδολογίασ τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςτο ατομικό κλινικό επίπεδο, τθν κατανόθςθ τθσ 
βοθκθτικισ διεργαςίασ και τθν ανάπτυξθ ικανότθτασ για χρθςιμοποίθςθ ςτθν πράξθ, 
τθν επίγνωςθ τεχνικϊν και δεξιοτιτων εκτίμθςθσ και παρζμβαςθσ ςτο μικρό-επίπεδο 
(Ξλινικι Ξοινωνικι Εργαςία) και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςτα δυναμικά τθσ 
επαγγελματικισ ςχζςθσ.  

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξατανοοφν τθν ζννοια και το περιεχόμενο τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ με Άτομα ωσ 

εξειδικευμζνθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ  

 Εκτιμοφν τισ δυνάμεισ των ατόμων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

 Αξιολογοφν τισ δυνατότθτεσ των ατόμων για τθν κάλυψθ των αναπτυξιακϊν 

προκλιςεων και τθν ψυχικι τουσ ανκεκτικότθτα 

 Ξατανοοφν και να γνωρίηουν ζνα δομθμζνο τρόπο αξιολόγθςθσ των ατόμων και 

ςυγκεκριμζνα εργαλεία αξιολόγθςθσ 

 Διαφοροποιοφν τισ ποικίλεσ ζννοιεσ και εφαρμογζσ τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ με 

Άτομς 

 Ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθν πρόλθψθ και προαγωγι τθσ ψυχοκοινωνικισ υγείασ των 

ατόμων ςτθν κοινότθτα και ςε ςχζςθ με τουσ κοινοτικοφσ πόρουσ υποςτιριξθσ  

 Ευαιςκθτοποιθκοφν ςε διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςε ςχζςθ με τθν  Ξοινωνικι 

Εργαςία με Άτομα 

 Εφαρμόηουν κατάλλθλα κλινικζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και τεχνικζσ Ξοινωνικισ 

Εργαςίασ με Άτομα ςε όλα τα ςτάδια τθσ διεργαςίασ επίλυςθσ προβλθμάτων, από 
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τθ διαγνωςτικι εκτίμθςθ, ςτθν παρζμβαςθ και τον τερματιςμό 

 Χρθςιμοποιοφν κριτικι ςκζψθ  για τθν επιλογι του κατάλλθλου κλινικοφ μοντζλου 

Ξοινωνικισ Εργαςίασ με Άτομα για εκτίμθςθ και παρζμβαςθ  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Κεωρθτικι βάςθ τθσ Ξλινικισ Ξοινωνικισ Εργαςίασ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ   
2. Ψο ψυχοδυναμικό Ποντζλο Υαρζμβαςθσ: Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ 
3. Ανάλυςθ τθσ δυναμικισ και των χαρακτθριςτικϊν τθσ επαγγελματικισ ςχζςθσ    
4. Πελζτθ/ κοινωνικό ιςτορικό, εκτίμθςθ, ςχεδιαςμόσ δράςθσ, διατφπωςθ 

βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων ςτόχων, παρζμβαςθ - περάτωςθ - 
αξιολόγθςθ, πρόγνωςθ   

5. Ανάλυςθ περιπτϊςεων: Εννοιολογικόσ ςυςχετιςμόσ των φάςεων τθσ διεργαςίασ τθσ 
Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςε ατομικό επίπεδο   

6. Διεργαςία διαγνωςτικισ εκτίμθςθσ 
7. Ανάλυςθ τθσ διεργαςίασ τθσ παρζμβαςθσ ςτο κλινικό μικρό-επίπεδο:   Ψφποι και 

μοντζλα παρζμβαςθσ ςτο κλινικό μικρό-επίπεδο    
8. Υεράτωςθ - αξιολόγθςθ   
9. Ψεχνικζσ και δεξιότθτεσ  
10. Άλλα μοντζλα παρζμβαςθσ ςτθν κλινικι Ξοινωνικι Εργαςία: Βραχφχρονεσ 

παρεμβάςεισ - Γνωςιακό και Χυμπεριφοριςτικό μοντζλο - Χυςτθμικό μοντζλο - 
Γενικι / Σλιςτικι Ξοινωνικι Εργαςία  

11. Ψιρθςθ γραπτοφ υλικοφ - εκκζςεισ - φάκελοι - παραπεμπτικζσ εκκζςεισ - 
αξιολογικζσ εκκζςεισ. 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

 
 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 
 
 

Ξ.Ε. ΠΕ ΘΟΛΞΛΩΠΕΡΣΩΧ 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Δθμιουργοφν και να διατθροφν αποτελεςματικι επαγγελματικι ςχζςθ με το 

θλικιωμζνο άτομο και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του 

 Ξατανοοφν  τθν εν γζνει ψυχοκοινωνικι κατάςταςθ του θλικιωμζνου ατόμου, τθ 

λειτουργικότθτά του, τθ φυςικι του κατάςταςθ κακϊσ και τισ   ανάγκεσ του για 

φροντίδα και υποςτιριξθ 

 Ωποςτθρίηουν τουσ εξυπθρετοφμενουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ψυχολογικϊν, 

ςυναιςκθματικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν δυςκολιϊν που ςυνεπάγεται το 
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γιρασ 

 Ενιςχφουν τθν ικανότθτα του ατόμου για επικοινωνία, διαχείριςθ προβλθμάτων 

ςτισ ςχζςεισ με μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, ςτθ ςτοχοκζτθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ 

φυςικισ του κατάςταςθσ 

 Διαςυνδζουν το θλικιωμζνο άτομο και τα μζλθ του οικογενειακοφ του 

περιβάλλοντοσ με υπθρεςίεσ υγείασ, ψυχικισ υγείασ, κοινωνικισ φροντίδασ και 

παροχϊν  

 Χυνθγοροφν υπζρ των θλικιωμζνων και να υπεραςπίηονται τα δικαιϊματά τουσ 

για αξιοπρζπεια, πρόςβαςθ ςτισ παροχζσ και τισ υπθρεςίεσ  

 Αναγνωρίηουν περιπτϊςεισ κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ του θλικιωμζνου και να 

παρεμβαίνουν άμεςα για τθν προςταςία τουσ 

 Ωποςτθρίηουν ςυμβουλευτικά τουσ φροντιςτζσ και τουσ θλικιωμζνουσ ςτθ 

διαχείριςθ κεμάτων  που ςχετίηονται με χρόνια νοςιματα, απϊλειεσ, κάνατο και 

πζνκοσ 

 Αντιλαμβάνονται το ρόλο τουσ και τα επαγγελματικά τουσ όρια ωσ μζλθ 

διεπιςτθμονικισ ομάδασ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Σριςμόσ τθσ τρίτθσ θλικίασ - Χαρακτθριςτικά του γιρατοσ 

 Λςτορικι αναδρομι τθσ προςταςίασ του γιρατοσ 

 Υροβλιματα υγείασ  και ψυχικισ υγείασ ςτθν Γ’ θλικία  

 Ψυχοκοινωνικζσ ανάγκεσ των θλικιωμζνων 

 Χτάςεισ, αντιλιψεισ και ςτερεότυπα για τουσ θλικιωμζνουσ 

 Οειτουργικότθτα και ποιότθτα ηωισ 

 Ξακοποίθςθ θλικιωμζνων 

 Κεωρίεσ τθσ γιρανςθσ και κοινωνικι εργαςία   

 Χυμβουλευτικι υποςτιριξθ του θλικιωμζνου και τθσ οικογζνειασ για τθ διαχείριςθ 
κεμάτων που ςχετίηονται με τον κφκλο ηωισ, το κάνατο, τθν απϊλεια και το 
πζνκοσ 

 Θ πρακτικι και οι αξίεσ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ ςτο πλαίςιο τθσ διαμεκοδικισ και 
διεπιςτθμονικισ γθριατρικισ φροντίδασ 

 Δομζσ, παροχζσ και υπθρεςίεσ γθριατρικισ κοινωνικισ φροντίδασ (δθμόςιοσ, 
ιδιωτικόσ τομζασ) 
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 Δίκτυα ςτιριξθσ θλικιωμζνων (τυπικά, άτυπα) 

 Σ ρόλοσ του φροντιςτι, ψυχοκοινωνικζσ ανάγκεσ και υπθρεςίεσ ςτιριξθσ των 
φροντιςτϊν 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΦΓΑΧΛΑ 

Ξ.Ε. ΧΨΘΡ ΩΓΕΛΑ 

Σ βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, 
απαραίτθτων για τθ  αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν των ατόμων με προβλιματα υγείασ και 
των οικογενειϊν τουσ ςε πλαίςια Υρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και Ψριτοβάκμιασ 
Φροντίδασ Ωγείασ με τισ μεκόδουσ τθσ κοινωνικισ Εργαςίασ.  
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξατανοοφν τθν ζννοια και το περιεχόμενο τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςτο τομζα τθσ 
υγείασ ωσ εξειδικευμζνθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ . 

 Διαφοροποιοφν τισ ποικίλεσ ζννοιεσ και εφαρμογζσ τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςτθν 
υγεία  

 Ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθν πρόλθψθ και προαγωγι τθσ υγείασ ςτθν κοινότθτα  

 Ευαιςκθτοποιθκοφν ςε διαπολιτιςμικζσ προςεγγίςεισ ςε ςχζςθ με τθν υγεία  

 Εφαρμόηουν κατάλλθλα κλινικζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και τεχνικζσ Ξοινωνικισ 
Εργαςίασ ςε όλα τα ςτάδια διεργαςίασ επίλυςθσ προβλθμάτων υγείασ, από τθ 
διαγνωςτικι εκτίμθςθ, ςτθν παρζμβαςθ και τον τερματιςμό 

 Χρθςιμοποιοφν κριτικι ςκζψθ  για τθν επιλογι του κατάλλθλου κλινικοφ μοντζλου 
Ξοινωνικισ Εργαςίασ για εκτίμθςθ και παρζμβαςθ, πάντοτε ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ 
των ατόμων με προβλιματα υγείασ   

 Ξατανοοφν τθ ςθμαςία ςυμμετοχισ τουσ ςτθν διεπιςτθμονικι ομάδα υγείασ,  
κακϊσ και τθν εκάςτοτε δυναμικι τθσ ομάδασ αυτισ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Υαράγοντεσ ςυμπεριφορϊν υγείασ: Ξοινωνιογνωςτικά μοντζλα και κεωρίεσ -  

βιοςυμπεριφορικοί παράγοντεσ 

 Θ ςθμαςία και οι επιπτϊςεισ τθσ αςκζνειασ και οι ψυχοκοινωνικζσ αντιδράςεισ του 

αςκενι  

 Αξιολόγθςθ υγείασ και Ξοινωνικι Εργαςία 

 Χρόνια νοςιματα και Ξοινωνικι Εργαςία 

 Ρεοπλαςίεσ, προγράμματα και ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ, ανακουφιςτικι φροντίδα 

 Απϊλειεσ και διεργαςίεσ πζνκουσ 

 Ξοινωνικι Εργαςία ςτθν υγεία: Εργαςία με τθν οικογζνεια και τουσ φροντιςτζσ 
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 Ξοινωνικι εργαςία ςτον τομζα τθσ υγείασ παιδιϊν και εφιβων 

 Υρόλθψθ και προαγωγι τθσ υγείασ ςτθν κοινότθτα 

 Επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν υγεία: Υαρεμβάςεισ Ξοινωνικισ Εργαςίασ 

 Ψυχοκοινωνικι αποκατάςταςθ ςτθν υγεία: Σ ρόλοσ τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ 

 Υολιτιςμόσ και υγεία  

 Εκελοντιςμόσ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν υγείασ 

 Διαςφάλιςθ - Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ υπθρεςιϊν υγείασ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ 

ΑΡΚΦΩΥΣΟΣΓΛΑ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΑΡΚΦΩΥΣΟΣΓΛΑ 

 
Θ Ξοινωνικι Ανκρωπολογία, είναι ο κλάδοσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν που αςχολείται 
με τθν κατανόθςθ του πωσ τα άτομα ηουν ςτισ κοινωνίεσ τουσ και πωσ οργανϊνουν τθν 
ηωι τουσ. Χυγκεκριμζνα, θ Ξοινωνικι Ανκρωπολογία αςχολείται με τθν οργάνωςθ και 
λειτουργία των κοινοτιτων, τθ ςχζςθ μεταξφ των αξιϊν και των ςυμπεριφορϊν, τα 
ςφμβολα κα τισ παραδόςεισ και τισ αιτίεσ που ωκοφν τα άτομα να δρουν με 
ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ μζςα ςτισ κοινωνίεσ τουσ. Επειδι εςτιάηει ςτισ ςυμπεριφορζσ, 
τθν οργάνωςθ και το νόθμα που δίνουν τα άτομα ςτισ πράξεισ τουσ, οι κοινωνικοί 
ανκρωπολόγοι είναι οι επιςτιμονεσ που τουσ ενδιαφζρει θ μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ 
των ατόμων με τθν κοινότθτα και γενικότερα με τθν κοινωνία. Για παράδειγμα, οι 
προςεγγίςεισ τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ χρθςιμοποιοφνται ςτον τομζα τθσ υγείασ 
για να αναςχεδιάςουν τθν εμπειρία του αςκενι μζςα ςτο χρόνο, ξεκινϊντασ από τισ 
παραδοςιακζσ πρακτικζσ και φτάνοντασ ςτο ςιμερα. 
Θ μελζτθ τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ βοθκά ςτθ κατανόθςθ του τι βρίςκεται ςτο 
κζντρο μιασ κουλτοφρασ και πωσ θ κοινωνικι δράςθ επθρεάηεται από αυτι. 
Ενδιαφζρεται επίςθσ για τθν μελζτθ των ςυμπεριφορϊν για μεγάλα χρονικά διαςτιματα 
κακϊσ παρακολουκεί τθν εξζλιξθ τουσ ι τθν τροποποίθςι τουσ. Για το ςκοπό αυτό 
χρθςιμοποιεί τθν ςυμμετοχικι παρατιρθςθ ωσ κφρια μζκοδο τθσ με ςκοπό να ςυγκρίνει 
πωσ οι άνκρωποι ηουν ςε διαφορετικζσ κοινωνίεσ, ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ και 
περιοχζσ, τι ζκιμα επικρατοφν και πωσ αυτά κακορίηουν τθν ηωι τθσ κοινότθτασ. 
Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ είναι να δθμιουργιςει κεωρίεσ ερευνϊντασ γιατί τα άτομα 
ςυμπεριφζρονται με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ. 
Θ κοινωνικι ανκρωπολογία ακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ κακϊσ οι επικοινωνίεσ, 
οι ςυγκοινωνίεσ, θ μετανάςτευςθ και πολυπολιτιςμικότθτα κ.α. άλλαξαν τθν εικόνα του 
κόςμου. Από τθν μελζτθ των πρωτόγονων κοινωνιϊν που ιταν το αρχικό τθσ 
αντικείμενο, ενδιαφζρεται ςιμερα για τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, τθ λειτουργία των 
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μειονοτιτων μζςα ςτισ πόλεισ και άλλα ςφνκετα κοινωνικά φαινόμενα.  
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Χρθςιμοποιοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ γενικότερθ ορολογία τθσ επιςτιμθσ τθσ 
Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ 

 Ζχουν μία ευρεία γνϊςθ από διαφορετικζσ κοινωνίεσ και κοινωνικζσ πρακτικζσ γφρω 
από ςθμαντικοφσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ όπωσ είναι ο γάμοσ, θ κρθςκεία ι θ 
κακθμερινι ηωι 

 Ζχουν τθν δυνατότθτα να ανακαλφπτουν το κοινωνικό περιεχόμενο και τι κρφβεται 
πίςω από αυτό, π.χ. οι γραφειοκρατίεσ, το πωσ ςφνκετα κοινωνικά ςυςτιματα 
δθμιουργοφνται, εγκακιδρφονται και πωσ γίνεται θ διαχείριςι τουσ 

 Είναι ςε κζςθ να ςυγκρίνουν τθν Ευρωπαϊκι πραγματικότθτα και τθν αποικιοκρατία 
που προζκυψε από τθν κατοχι διαφόρων περιοχϊν από τισ πλοφςιεσ χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ..  

 Πποροφν να αξιολογιςουν τθν ανάπτυξθ μίασ περιοχισ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πρακτικϊν, ιδεολογιϊν και πολιτικϊν 

 Ξατανοοφν τθν κουλτοφρα των νζων, τισ δθμοφιλείσ κουλτοφρεσ και το ρόλο των 
ΠΠΕ 

 Πελετοφν τθν διαφορετικότθτα, τθν εκνότθτα και τα χαρακτθριςτικά τθσ, τθν 
κουλτοφρα και τθν διαςπορά, τα φφλα, τθ ςεξουαλικότθτα. 

 Γνωρίηουν τα ςυςτιματα αξιϊν και τθν ιατρικι πρακτικι και κεραπεία  

 Αςχολοφνται με τισ κουλτοφρεσ, πλθκυςμοφσ και ομάδεσ που είναι διαφορετικζσ 
από τισ δικζσ τουσ και να αναπτφςςουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Ειςαγωγι ςτο αντικείμενο και τουσ ςκοποφσ τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ 

 Θ ςθμαςία τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ για τθν κοινωνικι εργαςία 

 Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ - Ψομείσ κοινωνικισ 
ανκρωπολογίασ – Οαοί και περιβάλλοντα 

 Ψο ζργο, θ ςυμβολι και θ εμπειρικι παράδοςθ τθσ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ 

 Θ κοινωνικι ανκρωπολογία ςτθν Ελλάδα – Πελζτεσ του παρελκόντοσ 

 Ρεότερεσ ανκρωπολογικζσ προςεγγίςεισ (γκζτο ςτισ πόλεισ, περικωριοποίθςθ 

ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

122 

 

ομάδων) 

 Εφαρμοςμζνθ Ανκρωπολογία, Σικονομία και κοινωνικζσ ςχζςεισ, ςυγγζνεια, 
δοξαςίεσ και πολιτικι ηωι 

 Πελζτεσ τισ κοινωνικισ ανκρωπολογίασ (Αβορίγινεσ, ζκιμα Αφρικισ, Λςλάμ κα.) 

 Ανκρωπολογία του ςϊματοσ, πολιτικι ανκρωπολογία, οικονομικι ανκρωπολογία, 
αςτικι ανκρωπολογία 

 Υεριβάλλον, πρακτικζσ, ιδεολογίεσ και πολιτικζσ 

 Ξουλτοφρα των νζων, δθμοφιλείσ κουλτοφρεσ και ο ρόλοσ των ΠΠΕ 
 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘ ΨΩΧΛΑΨΦΛΞΘ 

 
Ψο μάκθμα παρζχει τισ βαςικζσ γνϊςεισ ςτθν ψυχιατρικι κεωρία και ςτοχεφει ςτθν 
ειςαγωγι των φοιτθτϊν ςτισ βαςικζσ αρχζσ και ζννοιεσ τθσ ψυχιατρικισ και ςτθ 
ςφνδεςι τθσ με τισ ψυχολογικζσ και κοινωνιολογικζσ κεωρίεσ, κακϊσ και με τθν 
επιςτιμθ τθσ κοινωνικισ εργαςίασ. Ψο μάκθμα επικεντρϊνεται γφρω από τισ βαςικζσ 
κλινικζσ-νοςολογικζσ οντότθτεσ ςφμφωνα με τθν ςφγχρονθ ταξινόμθςθ των 
ψυχιατρικϊν διαταραχϊν (DSM-5 και ICD-10).  Επίςθσ αναφζρεται ςε ειςαγωγικζσ 
ζννοιεσ των διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν εργαλείων, ζτςι ϊςτε ο φοιτθτισ να ζχει 
μία ςυνολικι αντίλθψθ, και οδθγεί ςτθν εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τθ μεκοδολογία 
ανίχνευςθσ και διαφορικισ διάγνωςθσ των ψυχικϊν διαταραχϊν του ενιλικα (μείηονεσ 
ψυχϊςεισ, αγχϊδεισ διαταραχζσ, κατακλιπτικζσ διαταραχζσ, ουςιοεξαρτιςεισ, 
διαταραχζσ προςωπικότθτασ, κ.λπ).  Θ ψυχικι νόςοσ και θ διαχείριςι τθσ γίνονται 
κατανοθτζσ μζςα από το ςφγχρονο βιοψυχοκοινωνικό μοντζλο.  Πζςα από το μάκθμα 
αυτό, οι φοιτθτζσ κα γνωρίςουν τθν κλινικι εικόνα και τα βαςικά χαρακτθριςτικά των 
ςοβαρότερων ψυχικϊν διαταραχϊν του ενιλικα και κα κατανοιςουν τον ρόλο του 
κοινωνικοφ λειτουργοφ ςτθ διεπιςτθμονικι ομάδα ψυχιατρικοφ πλαιςίου. Επίςθσ, κα 
μελετιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ των ψυχικϊν διαταραχϊν. 
  
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ζχουν μια ςφαιρικι γνϊςθ τθσ Ψυχιατρικισ Ροςολογίασ ενθλίκων με ζμφαςθ 
ςτισ ςοβαρζσ ψυχικζσ πακιςεισ, όπωσ ςχιηοφρζνεια και ςυναφείσ διαταραχζσ, 
διπολικι διαταραχι και ςυναφείσ διαταραχζσ, αγχϊδεισ και κατακλιπτικζσ 
διαταραχζσ, ουςιοεξαρτιςεισ, διαταραχζσ προςωπικότθτασ και ςτθ ςυννοςθρότθτα 
όλων των παραπάνω 
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 Ζχουν επίγνωςθ των ψυχιατρικϊν καταςτάςεων που εμφανίηονται με εικόνα 
ςωματικισ νόςου και το αντίςτροφο  

 Γνωρίηουν τθ διαςφνδεςθ και τον ρόλο τθσ ψυχιατρικισ ςτθ διαφορικι 
διάγνωςθ και κεραπεία ςε ςυνεργαςία με άλλεσ επιςτθμονικζσ ειδικότθτεσ ςτα 
πλαίςια διεπιςτθμονικισ ομάδασ 

 Ζχουν μια ςφαιρικι επίγνωςθ των κεραπευτικϊν εργαλείων όπωσ πθγάηουν 
από το βιοψυχοκοινωνικό μοντζλο τθσ ψυχιατρικισ και εφαρμόηονται ςτισ 
ςφγχρονεσ μορφζσ παροχισ ψυχιατρικισ περίκαλψθσ εντόσ νοςοκομείου και ςτθν 
κοινότθτα με ζμφαςθ: α) ςτθν βιολογικι και ψυχοφαρμακολογικι αντιμετϊπιςθ των 
ψυχιατρικϊν πακιςεων, β) ςτισ βαςικζσ αρχζσ και πρακτικζσ των τριϊν μειηόνων 
ψυχοκεραπευτικϊν τάςεων (ψυχοδυναμικι, γνωςτικι/ςυμπεριφορικι, 
οικογενειακι), και γ) ςτισ ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ ςτθν ψυχικι νόςο για 
υποςτιριξθ τθσ λειτουργικότθτασ του αποςτιγματιςμοφ και τθσ αποκατάςταςθσ ςτθν 
κοινότθτα 

 Αντιλαμβάνονται τθν πολυπλοκότθτα των ψυχιατρικϊν πακιςεων και τθν 
ςυμβατικότθτα τθσ ψυχιατρικισ διάγνωςθσ, που αντανακλοφν τθν πολυπλοκότθτα 
και πλαςτικότθτα του εγκεφάλου και τθν διττι πακοφυςιολογικι προζλευςι τουσ 
(γενετικι/νευροανάπτυξθ ςε αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον) ςφμφωνα με 
πρόςφατεσ γνϊςεισ από τισ βαςικζσ νευροεπιςτιμεσ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ειςαγωγι ςτθν ψυχιατρικι 
2. Λςτορικι αναςκόπθςθ τθσ ψυχιατρικισ 
3. Ψυχιατρικι εξζταςθ και ςθμειολογία 
4. Χχιηοφρζνεια και φάςμα ψυχωςικϊν διαταραχϊν 
5. Διπολικι διαταραχι και φάςμα των ςυναιςκθματικϊν ψυχϊςεων 
6. Αγχϊδεισ διαταραχζσ 
7. Χωματόμορφεσ Διαταραχζσ  
8. Διαταραχζσ Υροςωπικότθτασ 
9. Ξατάκλιψθ  
10. Χριςθ Αλκοόλ και Συςιϊν 
11. Θ ςυμβολι τθσ νευροψυχολογικισ αξιολόγθςθσ ςτθν διάγνωςθ και κεραπεία των 
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ψυχιατρικϊν διαταραχϊν 
Σ ρόλοσ του κοινωνικοφ λειτουργοφ ςτα ψυχιατρικά πλαίςια, ςτθν αποκατάςταςθ και 
ςτθν επανζνταξθ των ψυχικά παςχόντων 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

 
 
 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

 
 

ΞΟΛΡΛΞΘ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ 
ΨΩΧΣΥΑΚΣΟΣΓΛΑ ΕΡΘΟΛΞΩΡ 

H Ξλινικι Ψυχολογία αποτελεί κλάδο τθσ εφαρμοςμζνθσ ψυχολογίασ και περιλαμβάνει 
τθν κατανόθςθ, πρόλθψθ, αξιολόγθςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των διαταραχϊν 
του ςυναιςκιματοσ, των γνωςτικϊν μθχανιςμϊν και τθσ ςυμπεριφοράσ. Συςιαςτικά, ο 
κλινικόσ ψυχολόγοσ προςπακεί να βοθκιςει άτομα με ψυχικζσ διαταραχζσ και 
δυςκολίεσ ςτθν κακθμερινι τουσ λειτουργικότθτα. Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να 
κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ αρχζσ οι οποίεσ διζπουν τθν εκδιλωςθ τθσ 
πακολογικισ ςυμπεριφοράσ ςτο άτομο. Ειδικότεροι ςτόχοι είναι θ γνωριμία των 
φοιτθτϊν με τα ςφγχρονα ςυςτιματα ταξινόμθςθσ των ψυχικϊν διαταραχϊν και με τισ 
βαςικζσ ψυχικζσ διαταραχζσ των ενθλίκων, θ κατανόθςθ των πικανϊν αιτίων τουσ με 
βάςθ τισ κυριότερεσ ψυχολογικζσ προςεγγίςεισ και θ εξοικείωςι τουσ με τισ  διάφορεσ 
κεραπευτικζσ μεκόδουσ που εφαρμόηονται για τθν αντιμετϊπιςι τουσ αλλά και για τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του ατόμου. 

 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξατανοοφν τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ 

 Γνωρίηουν τθ δομι και τθ φιλοςοφία των ςφγχρονων ςυςτθμάτων ταξινόμθςθσ των 
ψυχικϊν διαταραχϊν 

 Αξιολογοφν κριτικά τα επικρατζςτερα κεωρθτικά μοντζλα για τθν αιτιοπακογζνεςθ 
των ψυχικϊν διαταραχϊν 

 Χυγκρίνουν τισ κυριότερεσ κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ των ψυχικϊν διαταραχϊν 

 Αναγνωρίηουν τθ βαςικι ςυμπτωματολογία των κυριότερων μορφϊν 
ψυχοπακολογίασ των ενθλίκων 

 Διακρίνουν τα όρια τθσ ειδικότθτάσ τουσ εντόσ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ ςτα 
πλαίςια ψυχικισ υγείασ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Ψο αντικείμενο και το επαγγελματικό πεδίο δράςθσ τθσ κλινικισ ψυχολογίασ 
2. Λςτορικι αναδρομι ωσ προσ τθ κεϊρθςθ τθσ ψυχικισ αςκζνειασ και τθν 

https://eclass.teiath.gr/modules/units/?course=TKE104&id=425
https://eclass.teiath.gr/modules/units/?course=TKE104&id=426
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αντιμετϊπιςθ των ψυχικά αςκενϊν  
3. Σι βαςικζσ κεωρθτικζσ και κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ ςτθν κλινικι ψυχολογία 
4. Θ ταξινόμθςθ των ψυχικϊν διαταραχϊν ςφμφωνα με το DSM-5 και το ICD-11 
5. Σ ρόλοσ γενετικϊν και περιβαλλοντικϊν παραγόντων ςτθν πακογζνεςθ των 

ψυχικϊν διαταραχϊν 
6. Διαφορζσ φφλου και ςυννοςθρότθτα ςτθν ψυχοπακολογία 
7. Πζςα και διαδικαςία διάγνωςθσ των ψυχικϊν διαταραχϊν 
8. Διαταραχζσ Άγχουσ 
9. Διαταραχζσ Διάκεςθσ 
10. Διαταραχζσ Υρόςλθψθσ τθσ Ψροφισ  
11. Χχιηοφρζνεια και άλλεσ ψυχωτικζσ διαταραχζσ 

 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΖΠΦΩΟΕΧ ΨΑΩΨΣΨΘΨΕΧ ΞΑΛ 
ΧΕΣΩΑΟΛΞΣΧ 

ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΧ 

Θ ςεξουαλικότθτα αποτελεί επίκεντρο επιςτθμονικοφ και πολιτικοφ λόγου τουλάχιςτον 
από τα τζλθ του 19

ου
 αιϊνα. Ψο μάκθμα αυτό ςτοχεφει καταρχιν ςτθν ενθμζρωςθ των 

φοιτθτϊν ςχετικά με τθ μακρά ιςτορία τθσ μελζτθσ του φαινομζνου τθσ 
«ςεξουαλικότθτασ» και αναδεικνφει τισ πολιτικζσ διαμάχεσ που ςυντάραξαν το πεδίο 
αυτό. Σι φοιτθτζσ παρακολουκοφν αρχικά τισ προςπάκειεσ του ιατρικοφ και 
ψυχολογικοφ λόγου ςτθν προςπάκειά τουσ να κατονομάςουν και να περιγράψουν αυτό 
που εκλάμβαναν ωσ «παρζκκλιςθ» και ςτθ ςυνζχεια τισ προςπάκειεσ των κοινωνικϊν 
επιςτθμόνων να αναηθτιςουν τθν πολιτιςμικι και κοινωνικι καταςκευι τθσ 
ςεξουαλικότθτασ αμφιςβθτϊντασ τθν πρωτοκακεδρία του βιολογικοφ λόγου. Βαςικόσ 
ςτόχοσ του μακιματοσ αυτοφ αποτελεί θ ςυνειδθτοποίθςθ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν τθσ 
επιςτθμονικισ αναγκαιότθτασ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ των ηθτθμάτων που 
άπτονται τθσ ςεξουαλικότθτασ (intersectionality), θ οποία ςυνιςτά ζναν κόμβο ςτον 
οποίο διαςταυρϊνονται πολλζσ άλλεσ κοινωνικζσ διαςτάςεισ, όπωσ το φφλο, θ φυλι, θ 
τάξθ, θ αρτιμζλεια και θ κρθςκεία. 
 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Χρθςιμοποιοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τθ γενικότερθ ορολογία των ηθτθμάτων που 
άπτονται τθσ ςεξουαλικότθτασ και του φφλου, όπωσ διαμορφϊνονται από τα 
αντίςτοιχα κινιματα (ΟΣΑΨΞΛ και φεμινιςτικό) αλλά και τισ ακαδθμαϊκζσ κεωρίεσ 

 Ξατανοοφν το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ ςεξουαλικότθτασ, τον πολυεπίπεδο χαρακτιρα 
τθσ και τθ διακεματικότθτά τθσ. 

https://eclass.teiath.gr/modules/units/?course=TKE104&id=428
https://eclass.teiath.gr/modules/units/?course=TKE104&id=429
https://eclass.teiath.gr/modules/units/?course=TKE104&id=430
https://eclass.teiath.gr/modules/units/?course=TKE104&id=430
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ΑΔΑ: 91Η646Μ9ΞΗ-ΜΣΜ



 

126 

 

 Ζχουν γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν, μεκόδων και κεωρθτικϊν προςεγγίςεων των 
ςπουδϊν του φφλου και τθσ ςεξουαλικότθτασ. 

 Διαπιςτϊνουν τισ διάχυτεσ διακρίςεισ, τθ κεςμικι βία, τα ςτερεότυπα που 
καταπιζηουν τα μζλθ τθσ ΟΣΑΨΞΛ κοινότθτασ (ςχολικόσ εκφοβιςμόσ, εργαςιακζσ 
διακρίςεισ, διακρίςεισ ςτο ςφςτθμα υγείασ, αρνθτικζσ αναπαραςτάςεισ των Π.Π.Ε, 
διακρίςεισ ςτον χϊρο τθσ υγείασ). 

 Πποροφν να ςτοχαςτοφν με τθ βοικεια των εργαλείων τθσ ψυχολογίασ, τθσ 
κοινωνιολογίασ και τθσ κοινωνικισ εργαςίασ πάνω ςτα αίτια που παράγουν και 
διαιωνίηουν αυτι τθν εκρθκτικι βία (κρθςκευτικόσ λόγοσ, ΠΠΕ, νομοκετικά κενά, 
ψυχολογικά αίτια) 

 Πποροφν να διατυπϊςουν λφςεισ, παρεμβάςεισ και να εξοπλιςτοφν με ιδζεσ 
αποτελεςματικϊν πρακτικϊν και δεξιοτιτων επικοινωνίασ. 

 Αναςτοχαςτοφν πάνω ςτισ δικζσ τουσ υπόρρθτεσ παραδοχζσ για τθ «φυςιολογικι», 
«κανονικι» και μθ ςεξουαλικότθτα και να προςπακιςουν να τισ μεταςχθματίςουν 
προσ όφελοσ μιασ πιο ςυμπεριλθπτικισ ςτάςθσ που κα αγκαλιάηει όλουσ τουσ 
ωφελοφμενουσ. 

 Ζρκουν ςε επαφι με τον πλοφτο και τθν ποικιλομορφία τθσ ανκρϊπινθσ 
ςεξουαλικότθτασ και επιτελζςεων φφλου και να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τθν 
θγεμονικι αναπαράςταςθ τθσ ςεξουαλικότθτασ ωσ ετεροφυλόφιλθσ, μονογαμικισ 
και αποβλζπουςασ ςτθν αναπαραγωγι. 

 Ζρκουν ςε επαφι με τον ςφγχρονο πολιτικό λόγο και τθ βιωμζνθ εμπειρία των 
υποκειμζνων που δεν αυτοπροςδιορίηονται ωσ αποκλειςτικά άντρεσ θ γυναίκεσ 
(nonbinary άτομα). 

 Ενθμερωκοφν για το νομικό πλαίςιο για να περιφρουροφν τα δικαιϊματα των 
εξυπθρετοφμενων. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Λςτορικι αναδρομι και βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ςεξουαλικότθτασ και του φφλου. 
2. Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ςεξουαλικότθτασ και του φφλου: το βιολογικό / 

ουςιοκρατικό μοντζλο 
3. Κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ ςεξουαλικότθτασ και του φφλου: κοινωνικόσ 

κονςτρουκτιβιςμόσ / μεταδομιςμόσ 
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4. Διερευνϊντασ το κοινωνικό υπζδαφοσ τθσ βίασ: Χεξιςμόσ, Υατριαρχεία, 
Ετεροκανονικότθτα, Ετεροςεξιςμόσ, ομοφοβία και τρανςφοβία 

5. Εκφάνςεισ των διακρίςεων: υγεία, εργαςία, ςχολείο,  
6. Ζμφυλθ βία: βιαςμόσ, κουλτοφρα του βιαςμοφ, ςεξουαλικζσ επικζςεισ. Θ ζννοια 

τθσ ςυναίνεςθσ 
7. Χχολείο: ςεξουαλικι εκπαίδευςθ, εκφοβιςμόσ, ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ, καλζσ 

πρακτικζσ 
8. Ψυχολογικζσ διεργαςίεσ: απόκτθςθ ταυτότθτασ, comingout, εςωτερίκευςθ τθσ 

καταπίεςθσ, ςυνζπειεσ τθσ βίασ, του τραφματοσ και τθσ απόρριψθσ ςτα ΟΣΑΨΞΛ 
άτομα και ςτισ γυναίκεσ  

9. Ωγεία: διακρίςεισ ςτον χϊρο τθσ, ςχεδιαςμόσ προγραμμάτων πρόλθψθσ και 
παρζμβαςθσ. Σροκετικά άτομα και ςτιγματιςμόσ.  

Εργαςία ςτο ςεξ. Ρομικό πλαίςιο και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ των sexworkers. Διαφορά 
trafficking και sex working. 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΨΩΡ 
ΔΛΑΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ 

Σι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ αποτελοφν τθν ουςία τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. Θ κοινωνικι ηωι 
με το πλζγμα των ςχζςεων που τθν χαρακτθρίηει, θ φιλία, οι ερωτικζσ ςχζςεισ και οι 
ςχζςεισ ςτο ηευγάρι αποτελοφν ςθμαντικότατο μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, ενϊ θ 
βίωςθ και θ ζκβαςι τουσ είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν φπαρξθ. Ψο μάκθμα 
αυτό προςφζρει ζνα χριςιμο πλαίςιο κατανόθςθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων, 
εκκζτοντασ τα βαςικά ηθτιματα που απαςχολοφν τουσ ανκρϊπουσ ςτισ ςχζςεισ τουσ με 
τουσ άλλουσ. Χτόχοσ του μακιματοσ είναι αφενόσ θ ειςαγωγι ςτο ερευνθτικό πεδίο των 
διαπροςωπικϊν ςχζςεων και θ παρουςίαςθ των παραγόντων που υπειςζρχονται ςτθ 
μορφι και τθ ςθμαςία που μπορεί να λάβουν, αφετζρου θ ευαιςκθτοποίθςθ ςε 
ςχετικζσ ζννοιεσ και μοντζλα και θ κατανόθςθ τθσ κεωρίασ, όπωσ επίςθσ και θ 
δυνατότθτα δθμιουργικισ χριςθσ τουσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, το μάκθμα ςτοχεφει ςτθν 
εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ, διατιρθςθσ αλλά και 
διάλυςθσ των ανκρϊπινων ςχζςεων είτε αυτζσ αφοροφν ςτισ ςχζςεισ φιλίασ των 
παιδιϊν και των εφιβων, είτε ςτισ ερωτικζσ ςχζςεισ των ενθλίκων, είτε ςτισ 
επαγγελματικζσ ςχζςεισ. Υαρουςιάηονται οι κλαςικζσ κοινωνιοψυχολογικζσ κεωρίεσ για 
τθ διαπροςωπικι ζλξθ.  Χυηθτϊνται οι κεωρίεσ ςχετικζσ με τθ ςφναψθ δεςμοφ, τθν 
κοινωνικι ανταλλαγι ςτισ ςχζςεισ, τουσ ρόλουσ μζςα ςτθ ςχζςθ και τθν εξελικτικι 
προςαρμοςιμότθτα των δφο φφλων. Αναλφονται  επίςθσ οι διεργαςίεσ που οδθγοφν ςε 
διάλυςθ των ςχζςεων, όπωσ οι ςυγκροφςεισ, το ανικανοποίθτο, οι εξωδυαδικζσ ςχζςεισ, 
θ ηιλεια, θ επικετικότθτα και θ βία. Ψο μάκθμα ολοκλθρϊνεται με τισ κετικζσ και 
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αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςχζςεων αλλά και τθσ απϊλειάσ τουσ για τθ ςωματικι και 
ψυχικι υγεία. 
Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Γνωρίηουν τισ κεντρικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτο 
πεδίο τθσ ψυχολογίασ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 

 Ξατανοοφν τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ, διατιρθςθ, αλλά 
και ςτθ διάλυςθ των ςχζςεων 

 Αξιολογοφν τθν επίδραςθ του κοινωνικϊν πλαιςίων ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ  

 Αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτθν υγεία και ψυχικι 
υγεία του ατόμου 

 Εμβακφνουν ςε διεργαςίεσ απϊλειασ ςτα πλαίςια των ςτενϊν προςωπικϊν ςχζςεων 

 Αξιολογοφν κριτικά και να εφαρμόςουν (ςε ζνα βακμό) κεωρίεσ και ευριματα ςτον 
εργαςιακό τουσ χϊρο. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Κεωρίεσ για τθ διαπροςωπικι ζλξθ 
2. Γνωςτικζσ δομζσ και αναπαραςτάςεισ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
3. Σ ρόλοσ του ςυναιςκιματοσ ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 
4. Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 
5. Σ ρόλοσ του φφλου ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 
6. Σ ρόλοσ του κοινωνικοφ πλαιςίου ςτθν πορεία των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
7. Ξοινωνικά δίκτυα και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 
8. Χτρατθγικζσ διατιρθςθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
9. Διεργαςίεσ διάλυςθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων 
10. Σ ρόλοσ τθσ διατιρθςθσ και απϊλειασ των ςχζςεων ςτθν υγεία του ατόμου 
10. Απϊλεια και πζνκοσ ςτθ ςτενι προςωπικι ςχζςθ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ 

Θ ΑΡΑΟΩΧΘ ΨΘΧ 
ΧΩΠΥΕΦΛΦΣΦΑΧ 

H ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ είναι θ επιςτιμθ που βαςίηεται ςτθ φιλοςοφία του 
κεμελιϊδουσ ςυμπεριφοριςμοφ και παρζχει τθ βάςθ για τθν πειραματικι ανάλυςθ και 
τθν επιςτθμονικι ερμθνεία ολόκλθρου του φάςματοσ των ψυχολογικϊν φαινομζνων, 
από τθν αντίλθψθ και τθ γνϊςθ ζωσ και τθν ίδια τθ δθμιουργικι επιςτθμονικι ςκζψθ. 
Ψο μάκθμα αυτό ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτθ φιλοςοφία του κεμελιϊδουσ 
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ςυμπεριφοριςμοφ, τθν πειραματικι ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και τισ εφαρμογζσ 
αυτισ τθσ προςζγγιςθσ ςτθν ψυχοκεραπεία, τθν εκπαίδευςθ και τθν κοινωνικι πολιτικι. 
Πζςω τθσ προςζγγιςθσ αυτι, οι φοιτθτζσ κα εμβακφνουν ςτθν ανάλυςθ τθσ 
μακροπρόκεςμθσ ςχζςθσ του ατόμου με τα γεγονότα του φυςικοφ κόςμου και κα 
εκπαιδευτοφν ςτθν ερμθνεία και τθν αιτιολόγθςθ μιασ πλθκϊρασ ςυμπεριφορϊν, 
ςκζψεων και ςυναιςκθμάτων που χαρακτθρίηουν τθν κακθμερινι ηωι του ατόμου. Κα 
αποκτιςουν μια πιο ςφαιρικι κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ μζςω τθσ οποίασ οι απόψεισ, 
οι ερμθνείεσ μασ και οι τρόποι με τουσ λφνουμε προβλιματα διαμορφϊνονται ςυνεχϊσ 
μζςα από τθν αλλθλεπίδραςι μασ με άλλουσ ανκρϊπουσ κακϊσ και με άλλα γεγονότα 
του φυςικοφ κόςμου.  Επιπρόςκετα, κα εξοικειωκοφν με παρεμβάςεισ ρφκμιςθσ των 
κατάλλθλων ςυνκθκϊν με ςτόχο τθν αλλαγι των μθ επικυμθτϊν ψυχολογικϊν 
καταςτάςεων. Ψζλοσ, ςτο μάκθμα αυτό αναλφεται θ προζλευςθ των κινιτρων, των 
ενδιαφερόντων και των προτιμιςεων των ανκρϊπων. 

Πε τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ να: 

 Ξατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ των ςυμπεριφοριςτικϊν κεωριϊν 

 Ξατανοοφν τον τρόπο αντίλθψθσ τθσ ςυμπεριφοράσ που αυτζσ προάγουν 

 Ζχουν γνϊςθ των βαςικϊν τεχνικϊν αξιοποίθςθσ των παραπάνω κεωριϊν ςτθ 
ςυμβουλευτικι και τθν ψυχοκεραπεία  

 Ερμθνεφουν τθν προζλευςθ των ατομικϊν κινιτρων και προτιμιςεων 

 Υραγματοποιοφν προγράμματα εφαρμοςμζνθσ ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Θ λανκαςμζνθ παρουςίαςθ του ςυμπεριφοριςμοφ ωσ ψυχολογία «ερεκίςματοσ-

αντίδραςθσ» 

2. Χυμπεριφοριςτικι μεκοδολογία: Επιςτθμονικι παρατιρθςθ, πειραματικι ανάλυςθ 

και εκτεταμζνθ ατομικι ανάλυςθ 

3. Θ επιςτθμονικι ερμθνεία ψυχικϊν φαινομζνων 

4. Θ προκαλοφμενθ ςυμπεριφορά: θ φφςθ τθσ, οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ και οι 

βαςικζσ αρχζσ κακοριςμοφ τθσ 

5. Ψα ςυναιςκιματα, θ ςεξουαλικι διζγερςθ και άλλεσ εξαρτθμζνεσ αντιδράςεισ ςτθν 

ψυχοπακολογία 

6. Θ ςυντελεςτικι ςυμπεριφορά: θ φφςθ τθσ, οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ και οι 
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βαςικζσ αρχζσ κακοριςμοφ τθσ 

7. H ενίςχυςθ, θ εξάλειψθ τθσ ενίςχυςθσ και θ επαγωγι δράςεων 

8. Υρογράμματα ενίςχυςθσ: H μακροπρόκεςμθ ςχζςθ δράςεων-ςυνεπειϊν 

9. Σι ςυντελεςτικζσ διακρίςεισ ερεκιςμάτων ςτα προγράμματα ςυνεπειϊν 

10. Αρνθτικι ενίςχυςθ και τιμωρία 

11.     Θ εφαρμοςμζνθ ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και θ εφαρμογι τθσ ςτθ κετικι 
υποςτιριξθ τθσ ςυμπεριφοράσ 

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΦΓΑΧΛΑΧ 

ΕΡΘ ΓΟΩΧΧΑ  
ΑΓΓΟΛΞΑ 

ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ  - ΣΦΣΟΣΓΛΑ 

Ψο αντικείμενο του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθν εκμάκθςθ ειδικισ Αγγλικισ Σρολογίασ με 

εμβάκυνςθ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

Πζςω των διαλζξεων, οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με τθ διεκνι επιςτθμονικι 

βιβλιογραφία  τθσ ειδικότθτάσ τθσ Ξοινωνικισ Εργαςίασ και εξελίςςονται οι γλωςςικζσ 

ικανότθτζσ τουσ 

Χτόχοσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςει ο φοιτθτισ/τρια το κατάλλθλο υπόβακρο 

όςον αφορά ςτισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ για να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ τθσ 

Ξοινωνικισ Εργαςίασ ςε ζνα διεκνζσ εργαςιακό περιβάλλον. 

Πετά το πζρασ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ επιτυγχάνουν: 

 Ψθ βελτίωςθ των γλωςςικϊν ικανοτιτων ςτον τομζα τθσ ειδικότθτάσ τουσ 

 Εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςιϊν ειδικοφ περιεχομζνου ςτθν ζνθ Γλϊςςα 

 Υροϊκθςθ επικοινωνίασ και εξζλιξθ γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ςτο πεδίο 
ειδίκευςισ τουσ 

 Ψθν εξοικείωςθ με τισ πθγζσ ζρευνασ και με το ευρφτερο διεκνζσ εργαςιακό 
περιβάλλον 

 

    

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ & 
ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞ

ΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ 
& ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ & 
ΡΣΠΛΞΩΡ 

 
ΨΦΑΥΕΗΛΞΘ 

ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 
 

Βαςικζσ ζννοιεσ - όροι τθσ τραπεηικισ χρθματοοικονομικισ,  
Ανάλυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των τραπεηϊν, 
Διαχείριςθ κινδφνων εμπορικϊν τραπεηϊν,  
Διαχείριςθ ενεργθτικοφ - πακθτικοφ (ανάλυςθ ανοίγματοσ, διαχείριςθ ανοίγματοσ, 
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 υπόδειγμα μζςθσ διάρκειασ αναμονισ αξιϊν - ανοίγματοσ), Διαχείριςθ κινδφνου 
ρευςτότθτασ (εςωτερικζσ και εξωτερικζσ πθγζσ ρευςτότθτασ, οι κίνδυνοι διαχείριςθσ 
ρευςτότθτασ, υπολογιςμόσ τθσ τραπεηικισ ρευςτότθτασ, ανάλυςθ ςχζςθσ μεταξφ 
ρευςτότθτασ και κερδοφορίασ). 

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ & 
ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞ

ΘΧ 

ΨΣΠΕΑΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ 
& ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ & 
ΡΣΠΛΞΩΡ 

ΔΘΠΣΧΛΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 

Ψα αίτια τθσ παρζμβαςθσ του κράτουσ ςτθν οικονομία 
Ξοινωνικι ευθμερία, Δθμόςια αγακά και εξωτερικζσ οικονομίεσ 
Υολιτικόσ μθχανιςμόσ λιψθσ αποφάςεων, κεωρίεσ περί επιλογισ δθμόςιων αγακϊν 
Δθμόςιεσ επιχειριςεισ 
Ζςοδα, δαπάνεσ, δθμόςιοσ δανειςμόσ, δθμόςιο χρζοσ 
Υολλαπλαςιαςτζσ 
Ξρατικόσ προχπολογιςμόσ 
Κεωρία των φόρων 
Επιδράςεισ των φόρων 
Δθμόςιεσ δαπάνεσ 
Ρομιςματικι και δθμοςιονομικι πολιτικι 
Θ κοινωνικι κρίςθ και θ πολιτικι αντίδραςθ 
Θ κρίςθ του κράτουσ και τθσ κοινωνικισ πολιτικισ 

    

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ, 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ 

ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ 
ΦΩΧΛΞΣΧΘΠΕΛΑΧ 

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ που εξθγοφν και προβλζπουν τθ ςυμπεριφορά των 
ατόμων και των μορίων. Υεριλαμβάνεται ειςαγωγικι κερμοδυναμικι, χθμικι 
ιςορροπία, χθμικι κινθτικι, ειςαγωγικι ςτθ κβαντομθχανικι, φαςματοςκοπία και 
ςτατιςτικι κερμοδυναμικι. Ζμφαςθ δίδεται ςτισ ζννοιεσ τθσ φυςικοχθμείασ που 
ςχετίηονται ιδιαίτερα με τισ βιολογικζσ επιςτιμεσ. 
Χτόχοι του μακιματοσ είναι:  
1) Θ ποιοτικι εξιγθςθ των ποςοτικϊν ςχζςεων (εξιςϊςεων) μεταξφ κερμοδυναμικϊν 
ιδιοτιτων.  
2) Θ εξιγθςθ των υποκζςεων ςτισ οποίεσ βαςίηονται τα κεμελιϊδθ κερμοδυναμικά και 
κινθτικά πρότυπα.  
3) Θ εξαγωγι κατάλλθλων κινθτικϊν προτφπων για ζνα ευρφ φάςμα χθμικϊν 
αντιδράςεων.  
4) Θ περιγραφι των τυπικϊν αυτϊν αυκόρμθτων διαδικαςιϊν χρθςιμοποιϊντασ 
κερμοδυναμικζσ εξιςϊςεισ. 
5) Θ αξιολόγθςθ των διάφορων μθχανιςμϊν που προτείνονται για τα κβαντομθχανικά 
φαινόμενα.  
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6) Θ κατανόθςθ των οριςμϊν τθσ ενζργειασ, τθσ εντροπίασ, τθσ κερμότθτασ και του 
ζργου. 
Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
• Ειςαγωγι, κινθτικι κεωρία των αερίων, μικροςκοπικι βάςθ των 
μακροςκοπικϊν ιδιοτιτων (π.χ. Φ και Ψ). 
• 1οσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ (διατιρθςθ ενζργειασ), Εςωτερικι ενζργεια και 
ενκαλπία, Πθχανιςμοί μεταφοράσ ενζργειασ (κερμότθτα και ζργο), Αντιςτρεπτότθτα. 
Αζρια, Ψι είναι θ ενζργεια; Πεταβλθτζσ καταςτάςεωσ, Αντιδιαςτολι ςυςτιματοσ και 
περιβάλλοντοσ. 
• 2οσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ, 3οσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ, Πικρο- και 
μακροςκοπικι περιγραφι τθσ εντροπίασ 
• Αυκόρμθτεσ διεργαςίεσ και ιςορροπία, Ενζργειεσ Gibbs και Helmholtz, Θ ςχζςθ 
μεταξφ ενζργειασ του Gibbs και ζργου. 
• Φυςικζσ εφαρμογζσ ιςορροπίασ (ιςορροπία φάςθσ), 
• Κερμοδυναμικι μειγμάτων, Χθμικό δυναμικό, Λδανικά διαλφματα. Ενεργότθτα 
και πραγματικά διαλφματα, Υροςκετικζσ ιδιότθτεσ (ςχζςθ με τθν εντροπία). 
• Χθμικζσ εφαρμογζσ ιςορροπίασ, ενζργεια Gibbs των αντιδράςεων ωσ 
ςυνάρτθςθ τθσ ςφνκεςθσ, Υρότυπθ ενζργεια Gibbs, ςτακερά ιςορροπίασ, επιδράςεισ 
των καταλυτϊν, πίεςθσ, κερμοκραςίασ ςτθν ιςορροπία. 
• Χθμικζσ εφαρμογζσ ιςορροπίασ: Υαραδείγματα μεταφοράσ πρωτονίων. 
• Ψαχφτθτα και Ξινθτικι, Διάκριςθ από τθ κερμοδυναμικι, Χριςθ διαφορικϊν 
εξιςϊςεων για τθν περιγραφι τθσ ταχφτθτασ, ςφνδεςθ με τθ κερμοδυναμικι 
(προςζγγιςθ τθσ ιςορροπίασ). 
• Ψάξεισ των νόμων τθσ ταχφτθτασ, Ψαυτοποίθςθ - επικφρωςθ των νόμων 
ταχφτθτασ μζςω πειραματικϊν δεδομζνων, Σλοκλιρωςθ των νόμων τθσ ταχφτθτασ, 
Επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ πίεςθσ ςτθν ταχφτθτα αντίδραςθσ. 
• Ρόμοι ταχφτθτασ για ςφνκετεσ (μθ ςτοιχειϊδεισ) διαδικαςίεσ, απλοφςτευςθ - 
εξιδανίκευςθ των νόμων τθσ ταχφτθτασ. 
• Ειςαγωγι ςτθν Ξβαντομθχανικι. 
• Χτοιχεία φαςματοςκοπίασ (φκοριςμόσ, IR, Raman, κ.α.). 
• Χτατιςτικι Κερμοδυναμικι και Κερμοκραςία. 

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ, 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ 

ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 

ΑΦΧΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘ 
ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΑ ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

Αρχζσ τθσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των βιομθχανιϊν τροφίμων. Δυνατότθτεσ και 
ςπουδαιότθτα τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ διοίκθςθσ και οικονομικϊν. Διαδικαςίεσ οργάνωςθσ 
επιχειριςεων. 
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ΨΦΣΦΛΠΩΡ Αναλυτικότερα το περιεχόμενο του μακιματοσ περιλαμβάνει: 
• Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ και Διαχείριςθ 
• Οειτουργίεσ τθσ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ 
• Δομζσ επιχειριςεων 
• Χρθματοοικονομικι: Ανάλυςθ – Ερμθνεία 
• Ξζρδθ και ηθμιζσ 
• Υροετοιμαςία και χριςθ λογιςτικϊν ςτοιχείων 
• Ξατάρτιςθ προχπολογιςμοφ 
• Αξιολόγθςθ επενδφςεων ςτθ Βιομθχανία Ψροφίμων 
• Ανάλυςθ επενδυτικϊν αποφάςεων 
• Επενδφςεισ και διαςφάλιςθ κεφαλαίων 
• Ανάλυςθ των ρίςκων. Εφαρμογζσ 
• Χρθματοοικονομικι διαχείριςθ και ρόλοσ Σικονομικϊν Διαχειριςτϊν. 

ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΞΑΛ 
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ, 
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ 

ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ 
ΨΦΣΦΛΠΩΡ 

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΕΦΕΩΡΑΧ – 
ΣΦΣΟΣΓΛΑ 

Φάςεισ ερευνθτικισ διαδικαςίασ (ερευνθτικό πρόβλθμα, ερευνθτικό ερϊτθμα, 
ερευνθτικι πρόταςθ, ερευνθτικό πρωτόκολλο, ερευνθτικά ςχζδια, ερευνθτικι 
υπόκεςθ).  
Διερεφνθςθ επιςτθμονικοφ ερωτιματοσ – επιλογι επιςτθμονικοφ κζματοσ – 
αυκεντικότθτα 
Αναηιτθςθ βιβλιογραφίασ - Εξοικείωςθ με θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων 
Αγγλικι Σρολογία 
Υοςοτικι και ποιοτικι ζρευνα, δειγματολθψία, απειλζσ ζρευνασ, αξιοπιςτία και 
εγκυρότθτα ςτθν ζρευνα, ςυλλογι και οργάνωςθ δεδομζνων. 
Βαςικζσ αρχζσ ςυςτθματικισ αναςκόπθςθσ και μετα- ανάλυςθσ 
Ανάγνωςθ, κατανόθςθ και αξιολόγθςθ ενόσ ερευνθτικοφ άρκρου 
Υαρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ. Ξριτικι τθσ ζρευνασ. Σδθγίεσ για τθν 
κριτικι ανάγνωςθ και ςυγγραφι μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ. 

    

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ  
ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΣΛΡΣΩ, ΗΩΚΣΩ ΞΑΛ 

ΥΣΨΩΡ 
 
 

ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ ΣΛΡΩΡ 
 

Ψο κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ αποςκοπεί να καταςτιςει τον φοιτθτι ικανό να 
κατανοεί και να αξιοποιεί τισ ιδιότθτεσ των μικροοργανιςμϊν που εμπλζκονται ςτθν 
αλκοολικι και τισ άλλεσ ηυμϊςεισ και αλλοιϊςεισ των οίνων.  

Ψο εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ αποςκοπεί να καταςτιςει τον φοιτθτι ικανό να 
εφαρμόηει μικροβιολογικζσ μεκόδουσ για τθν καλλιζργεια και τθν διερεφνθςθ των 
ιδιοτιτων των μικροοργανιςμϊν που εμπλζκονται ςτθν αλκοολικι και τισ άλλεσ 
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ηυμϊςεισ και αλλοιϊςεισ των οίνων. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ  
ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΣΛΡΣΩ, ΗΩΚΣΩ ΞΑΛ 

ΥΣΨΩΡ 
 
 

ΥΕΛΦΑΠΑΨΛΞΕΧ 
ΣΛΡΣΥΣΛΘΧΕΛΧ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ πρακτικι εμπειρία ςτθν 
εργαςία ςε ζνα χϊρο παραγωγισ οίνου και να μάκουν να αντιμετωπίηουν όλεσ τισ 
πικανζσ καταςτάςεισ που δφναται να ςυναντιςουν ςτθν οινοβιομθχανία. 

Θ ομάδα των φοιτθτϊν με τθν κακοδιγθςθ των κακθγθτϊν κα αναλάβει τθν παραγωγι 
διαφόρων τφπων οίνων από τθν επιλογι και παραλαβι πρϊτων υλϊν ζωσ τθν 
εμφιάλωςθ. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ  
ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΣΛΡΣΩ, ΗΩΚΣΩ ΞΑΛ 

ΥΣΨΩΡ 

ΓΕΡΛΞΘ ΠΛΞΦΣΒΛΣΟΣΓΛΑ Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τθ 
δομι και τθ λειτουργία των μικροοργανιςμϊν, με ζμφαςθ ςτισ ηφμεσ και τα βακτιρια 
που απαντοφν ςτο αμπελοοινικό ςφςτθμα. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ ΧΘΠΕΛΑΧ  
ΞΑΛ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ 
ΣΛΡΣΩ, ΗΩΚΣΩ ΞΑΛ 

ΥΣΨΩΡ 

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΠΘ 
ΑΟΞΞΣΩΧΩΡ ΥΣΨΩΡ 

Χκοπόσ του  μακιματοσ είναι  να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ τθν δεξιότθτα τθσ απόκτθςθσ 
τθσ ςυνδυαςτικισ γνϊςθσ από διαφορετικά πεδία και τθν εφαρμογι αυτισ ςτθν 
βιομθχανία τροφίμων και ποτϊν. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ, τισ 
αναγκαίεσ κεωρθτικζσ αρχζσ και τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ 
επιχειριςεων με ζμφαςθ ςε κζματα αμπελοοινικοφ τομζα και να αποκτιςουν 
δεξιότθτεσ εφαρμογισ ςχετικά με επιλεγμζνεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ για λιψθ 
επιχειρθματικϊν αποφάςεων. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΣΛΡΣΨΣΩΦΛΧΨΛΞΣ 
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ του 
οινοτουριςτικοφ μάνατημεντ και των διαςυνδεόμενων τοπικϊν δραςτθριοτιτων, 
πολιτιςμοφ και να εξοικειωκοφν με τεχνικζσ και πρακτικζσ του οινοτουριςτικοφ 
μάνατημεντ, ϊςτε να ειςάγουν τισ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ διαςτάςεισ του 
οινοτουριςμοφ ςε επίπεδο επιχειριςεων του αμπελοοινικοφ τομζα.  

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ 
ΥΣΦΩΡ ΞΑΛ ΘΓΕΧΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων και θγεςίασ με ζμφαςθ ςτα κζματα του αμπελοοινικοφ 
τομζα και να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςχετικά με επιλεγμζνεσ τεχνικζσ τθσ διοίκθςθσ των 
ανκρωπίνων πόρων και θγεςίασ. 
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ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ, τισ 
αναγκαίεσ κεωρθτικζσ αρχζσ τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ και να ενςωματϊνουν τθν 
διάςταςι τουσ για τθν αποτελεςματικότθτα του αμπελοοινικοφ τομζα και των 
επιχειριςεων οίνων και ποτϊν.  

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΩΟΘΧΕΩΡ ΣΛΡΩΡ 
ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
προϊκθςθσ των πωλιςεων αλλά και τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του (μάνατημεντ) με 
αναφορά ςε προϊόντα του αμπελοοινικοφ τομζα και των επιχειριςεων οίνων και ποτϊν. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΩΡΛΞΑ ΠΕΧΑ 

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ 
επικοινωνίασ με ζμφαςθ ςτα κζματα του αμπελοοινικοφ τομζα και των επιχειριςεων 
οίνων και ποτϊν κακϊσ και των δραςτθριότατων τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, περιβάλλοντοσ 
γαςτρονομίασ και ευηωίασ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν αξιοποίθςθ και χριςθ των κοινωνικϊν 
μζςων. 

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ ΣΛΡΩΡ ΞΑΛ 
ΥΣΨΩΡ 

 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τισ βαςικζσ ζννοιεσ του 
μάρκετινγκ με ζμφαςθ ςτα κζματα του αμπελοοινικοφ τομζα και των επιχειριςεων 
οίνων και ποτϊν και των δραςτθριότατων τουριςμοφ, πολιτιςμοφ, περιβάλλοντοσ 
γαςτρονομίασ και ευηωίασ. Ρα εξοικειωκοφν με τεχνικζσ και πρακτικζσ εφαρμογζσ του 
μάρκετινγκ, ςτοιχεία αναγκαία για τθν ανταγωνιςτικι προοπτικι του αμπελοοινικοφ 
τομζα.  

ΕΥΛΧΨΘΠΩΡ ΣΛΡΣΩ 
ΑΠΥΕΟΣΩ ΞΑΛ ΥΣΨΩΡ 

ΨΣΠΕΑΧ 
ΠΑΦΞΕΨΛΡΓΞ-

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ 
 
 

ΕΡΘ ΓΟΩΧΧΑ ΕΛΔΛΞΣΨΘΨΑΧ 
(ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ) 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι οι φοιτθτζσ να αναπτφξουν τθν ικανότθτα κατανοιςεωσ και 
χειριςμοφ επιςτθμονικοφ αγγλικοφ λόγου προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι 
επικοινωνιακζσ και ακαδθμαϊκζσ ανάγκεσ τουσ ςε περιβάλλον εργαςίασ Σινολογίασ και 
Ψεχνολογίασ Υοτϊν. 

    

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ 
ΥΣΦΩΡ & ΘΓΕΧΛΑ ΧΨΘ 

ΔΘΠΣΧΛΑ ΩΓΕΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρουςιάςει και να αναλφςει τισ βαςικζσ 
δραςτθριότθτεσ τθσ διοίκθςθσ ανκρωπίνων πόρων ϊςτε να γνωρίηουν οι φοιτθτζσ πωσ 
μποροφν να αξιοποιιςουν και να αναπτφξουν τον ανκρϊπινο παράγοντα ςτισ δράςεισ 
προαγωγισ υγείασ τθσ κοινότθτασ. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ & ΥΣΟΛΨΛΞΘ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΥΦΩ 

Ψο μάκθμα ζχει ςκοπό να παρζχει γνϊςεισ ςτουσ φοιτθτζσ ςχετικά με τθν ςτρατθγικι 
και πολικι των υπθρεςιϊν ΥΦΩ. Υεριγράφει και αναλφει τθν οργανωτικι δομι των 
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ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

δομϊν ΥΦΩ. Επίςθσ, αναλφεται θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν 
αυτϊν των υπθρεςιϊν και περιγράφεται θ εφαρμογι τουσ ςε επιχειρθςιακό επίπεδο. Θ 
φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτο να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ 
που κα τουσ βοθκιςουν να ςυμμετζχουν ςτθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν των 
υπθρεςιϊν ΥΦΩ. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΧΩΡΘΓΣΦΛΑ & ΟΘΨΘ 
ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

ΩΓΕΛΑΧ 

Ψο μάκθμα ζχει ςκοπό να εξοικειϊςει τουσ φοιτθτζσ με τισ κυριότερεσ μεκόδουσ και 
τεχνικζσ ςυνθγορίασ των ατόμων τθσ κοινότθτασ και λιψθσ αποφάςεων ςτισ υπθρεςίεσ 
υγείασ. Δίνεται ζμφαςθ ςτο διεπιςτθμονικό χαρακτιρα που διζπει το πεδίο. Θ φλθ του 
μακιματοσ καλφπτει μια ςειρά μεκόδων-εργαλείων λιψθσ τεκμθριωμζνων αποφάςεων 
και ςυνθγορίασ με ςτόχο να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ που κα 
τουσ βοθκιςουν να ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΩΓΕΛΑ ΠΕΨΑΞΛΡΣΩΠΕΡΩΡ 
ΥΟΘΚΩΧΠΩΡ - 

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΘ ΩΓΕΛΑ 

Χκοπόσ του μακιματοσ είναι να παρζχει βαςικζσ γνϊςεισ ταξιδιωτικισ υγείασ και 
πρόλθψθσ και προαγωγισ υγείασ των μετακινοφμενων πλθκυςμϊν. Εξοικειϊνει τουσ 
φοιτθτζσ με τα ηθτιματα υγείασ που αντιμετωπίηουν οι μετακινοφμενοι πλθκυςμοί 
κακϊσ και τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν υγεία τουσ και των υπθρεςιϊν υγείασ 
που λαμβάνουν (πολιτιςμόσ, γλϊςςα, εμπειρίεσ). 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓΣΩ-
ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘ  

ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ ΨΩΡ 
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ 

ΩΓΕΛΑΧ    

Ψο μάκθμα ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διαχείριςθσ ζργων και 
αναλφει τισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ ςχεδίαςθσ, παρακολοφκθςθσ και γενικότερα 
διαχείριςθσ. Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει να προςφζρει ςτουσ φοιτθτζσ τισ 
απαραίτθτεσ γνϊςεισ, τα εργαλεία και τισ τεχνικζσ προκειμζνου να εξοικειωκοφν με τισ 
απαιτιςεισ τθσ διαχείριςθσ ζργου. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΧΦΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΥΣΦΩΡ 
& ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ 

ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ-ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΘΧ  
ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ 

Ψο μάκθμα αποςκοπεί ςτο να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ γνϊςεισ για τισ βαςικζσ ζννοιεσ, 
τισ αναγκαίεσ κεωρθτικζσ αρχζσ και τισ πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ χριςθσ κοινωνικϊν 
πόρων και ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και τθσ κοινωνικισ οικονομίασ 
με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κοινότθτασ. Επίςθσ να εξοικειωκοφν με τθν ςφγχρονθ 
κοινωνικι και οικονομικι πραγματικότθτα, τθσ κοινωνικισ δθμιουργικότθτασ και 
καινοτομίασ. Ρα αποκτιςουν γνϊςεισ για το ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ και τθν 
υλοποίθςθ παρεμβάςεων που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 
κοινότθτασ για τθν προαγωγι τθσ υγείασ. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΧΦΣΡΛΩΧ 
ΥΑΧΧΣΡΨΩΡ 

Ψο μάκθμα αποτελεί εφαρμογι διαδικαςιϊν, ενεργειϊν και πράξεων ςτθν 
Υρωτοβάκμια 
Φροντίδα Ωγείασ με ςκοπό να αποκτιςουν οι φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να 
είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να παρζμβουν ςτισ ανάγκεσ των ατόμων με χρόνια 
νοςιματα ςτθν Ξοινότθτα. Θ φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει ςτθ διεφρυνςθ των γνϊςεων-
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δεξιοτιτων του φοιτθτι για τθν προετοιμαςία του ατόμου με χρόνιο νόςθμα ι 
αναπθρία ςε μια χριςιμθ, παραγωγικι και ποιοτικι ηωι μζςα ςτο κοινωνικό 
περιβάλλον. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ 
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ - 

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ 
ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘΧ 

Ψο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ζννοιεσ και το περιεχόμενο τθσ διαχείριςθσ περιπτϊςεων 
ςτθν κοινότθτα, αναλφει τισ ςυνιςτϊςεσ των αναγκϊν υγείασ των περιπτϊςεων, τθ 
διεπιςτθμονικι επικοινωνία και πρακτικι κακϊσ και τα νομικά και θκικά ηθτιματα που 
προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ περιπτϊςεων, ϊςτε να είναι ςε κζςθ ο 
φοιτθτισ να γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ διαχείριςθσ 
περιπτϊςεων, να εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ περιπτϊςεων ςτθν κοινότθτα και 
να βρίςκει μεκόδουσ ϊςτε να ςυντονίςει τισ υπθρεςίεσ προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτοφν οι ανάγκεσ του ατόμου. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 
ΩΓΕΛΑΧ 

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ 
 

Ψο μάκθμα αναφζρεται ςτο αντικείμενο τθσ βιϊςιμθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ και τθσ 
υγειονομικισ διαχείριςθσ και διάκεςθσ των διαφόρων κατθγοριϊν βιομθχανικϊν 
αποβλιτων, με επίκεντρο τθν εφαρμογι τεχνικϊν πρόλθψθσ και ελζγχου τθσ ρφπανςθσ. 
Βαςικόσ ςτόχοσ του είναι  θ προςταςία του Υεριβάλλοντοσ και τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ από 
τθ βιομθχανικι ανάπτυξθ. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘΧ 
ΩΓΕΛΑΧ 

ΛΑΨΦΛΞΘ ΕΡΨΣΠΣΟΣΓΛΑ 
 
 

Ειςαγωγι ςτθ Λατρικι Εντομολογία. Γενικά χαρακτθριςτικά για τα αςπόνδυλα. 
Ψαξινόμθςθ αςπόνδυλων. Σι ςθμαντικότερεσ ομάδεσ αρκροπόδων & εντόμων 
Ανατομία – Φυςιολογία - Αναπαραγωγι των εντόμων, οικολογία, ςτρατθγικζσ ελζγχου 
του πλθκυςμοφ. Σι ςθμαντικότερεσ ομάδεσ αρκροπόδων & εντόμων υγειονομικισ 
ςθμαςίασ 
Ζντομα Ωγειονομικισ Χθμαςίασ * 
Ξατςαρίδεσ- Ξουνοφπια – Φλεβοτόμοι – Ξοριοί – Ψφλλοι – Ψείρεσ – Ξρότωνεσ 
Ωμενόπτερα :Χφικεσ – Πζλιςςεσ ,Πυρμιγκια 
υλοφάγα Ζντομα*: Ψερμίτεσ – Χαράκι 
Ζντομα Αποκθκευμζνων Υροϊόντων – Aκάρεα 
Ζντομα Αςτικοφ Υεριβάλλοντοσ : 
Διπλόποδα – Χειλόποδα , Ξόκκινοσ Φυγχωτόσ Ξάνκαροσ, Χκόροσ ροφχων 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΨΘΧ 
ΩΓΕΛΑΧ – ΨΘΦΛΑΞΘ 

ΩΓΕΛΑ 
 

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΩΓΕΛΑΧ 

Ψο μάκθμα παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ τισ απαιτοφμενεσ εκείνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που 
κα τουσ επιτρζψουν να χρθςιμοποιιςουν τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ, δθλαδι 
τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ και το διαδίκτυο ωσ εργαλεία ςτο επιςτθμονικό και 
επαγγελματικό τουσ ζργο. Επίςθσ, ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να εκπαιδεφςει τουσ 
φοιτθτζσ ςτισ βαςικζσ εφαρμογζσ τθσ πλθροφορικισ ςτο πλαίςιο των επιςτθμϊν υγείασ 
με ζμφαςθ ςτθ δθμόςια υγεία και κοινοτικι υγεία, όπωσ για παράδειγμα τθ διαχείριςθ 
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θλεκτρονικοφ φακζλου και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ μίασ δομισ. Ψζλοσ, να τουσ 
ενθμερϊςει για τισ εφαρμογζσ τθσ πλθροφορικισ ςτο πλαίςιο των υπθρεςιϊν υγείασ. 

ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΞΑΛ 
ΞΣΛΡΣΨΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ 

 
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ ΨΘΧ 
ΩΓΕΛΑΧ – ΨΘΦΛΑΞΘ 

ΩΓΕΛΑ 
 

ΨΘΦΛΑΞΘ ΩΓΕΛΑ & 
ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ 

ΧΨΘΡ ΥΦΣΑΓΩΓΘ ΩΓΕΛΑΧ 

Ψο μάκθμα ζχει ςκοπό να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτα βαςικά ςτοιχεία τθσ ψθφιακισ 
υγείασ και των εξελίξεϊν τθσ. Αναλφει τθν ςυμβολι των νζων τεχνολογιϊν ςτθν υγεία 
του ατόμου και πωσ θ ψθφιακι υγεία μπορεί να βελτιϊςει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 
υγείασ κακϊσ και να προάγει τθν υγεία τθσ κοινότθτασ. Θ φλθ του μακιματοσ ςκοπεφει 
να παρζχει γνϊςεισ ςτουσ φοιτθτζσ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν 
υγείασ παρζχοντασ παραδείγματα και εφαρμογζσ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και Διεκνϊσ.  
Ψο μάκθμα δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ φοιτθτζσ να ανακαλφψουν τθ χριςθ νζων 
τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν, όπωσ το διαδίκτυο και τα κινθτά 
τθλζφωνα, για τθν προαγωγι τθσ υγείασ και τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.   
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