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1 Πρόλογος - Εισαγωγή 

Η ενότητα περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της 

διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που ακολουθήθηκε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, καθώς και 

ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της. 

1.1 Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης 

Η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος ΗΜΜΥ συνιστά μια διαδικασία που 

επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του Τμήματος και βάση των κανόνων που διατυπώνονται από την 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.  

Η διαδικασία αποσκοπεί σε ένα είδος αυτοαξιολόγησης του Τμήματος και αποτίμησης 

της προόδου που επιτυγχάνεται σε βασικούς τομείς όπως το διδακτικό – εκπαιδευτικό 

έργο του Τμήματος, το ερευνητικό αποτύπωμα του, τις υλικο-τεχνικές υποδομές που 

υποστηρίζουν τα παραπάνω και την εν γένει δομή και λειτουργία του Τμήματος. Κύριος 

σκοπός της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ΗΜΜΥ είναι να 

αποτυπώσει και να αναδείξει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Τμήματος, που 

επηρεάζουν, είτε ενισχύοντας είτε εμποδίζοντας, την επίτευξη των βασικών στόχων που 

θέτει το Τμήμα.  

Η μεθοδολογία που διέπει τη διενέργεια της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος είναι 

μεικτή και περιλαμβάνει τα στάδια (α) Προγραμματισμό δράσεων (β) Συλλογή στοιχείων 

(γ) Κριτική αποτίμηση. Τα στάδια αυτά τροφοδοτούνται από πλήθος επιμέρους δράσεων 

που σχετίζονται με:   

● Ερωτηματολόγια για την καταγραφή της άποψης των φοιτητών 

● Καταγραφές αξιοσημείωτων πεπραγμένων που σχετίζονται με το Τμήμα 

● Επισκόπηση εγχειριδίων, κανονισμών λειτουργίας, διοικητικών εγγράφων  

● Διαβούλευση, ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία κοινού τόπου 

Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και 

κοινοποιείται στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

1.2 Κριτική αποτίμηση της διαδικασίας εσωτερικής 

αξιολόγησης  

Για την περίοδο αναφοράς η διαδικασία αξιολόγησης δρομολογήθηκε με ευθύνη της 

ΟΜ.Ε.Α του Τμήματος ΗΜΜΥ και ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης 

Εσωτερικής Αξιολόγησης που συνιστά και την πρώτη έκθεση του νέο-ιδρυθέντος 

τμήματος ΗΜΜΥ του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 



 

Συνοπτικά, ως κριτική αποτίμηση της διαδικασίας θα πρέπει να αναφέρουμε ορισμένα 

κομβικής σημασίας περιστατικά τα οποία επηρέασαν την ίδια τη διαδικασία και την 

αποτελεσματικότητά της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται (α) το γεγονός ότι το Τμήμα 

ΗΜΜΥ προέκυψε το 2019 από την συγχώνευση δύο τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης 

καθώς και (β) οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο αξιολόγησης 

εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Η συγχώνευση δύο τμημάτων σε ένα ενιαίο τμήμα, 

πέρα των προφανών επιπτώσεων, όπως παραδείγματος χάριν ότι δεν υπάρχει 

προηγούμενο μέτρο σύγκρισης, επηρεάζει και την πρόσβαση σε βασικά δεδομένα που 

είναι απαραίτητα για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Επιπλέον, η πανδημία 

δημιουργεί συνθήκες πρωτόγνωρες για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες που συχνά πιέζουν 

στα όριά τους υφιστάμενες υποδομές και διαδικασίες. Παρόλα αυτά το Τμήμα κατέβαλε 

την απαραίτητη προσπάθεια να ολοκληρώσει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και 

να συντάξει την τρέχουσα Έκθεση, κατανοώντας και τις ελλείψεις που υπάρχουν και τα 

βήματα προόδου που επιτεύχθηκαν.     

  

  

 

 

 



 

2 Παρουσίαση του Τμήματος 

2.1 Στόχοι και αποστολή του τμήματος 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) είναι πενταετούς 

(5ετούς) φοίτησης και καλύπτει τον χώρο της Ενέργειας, της Ηλεκτρονικής του Αυτομάτου 

Ελέγχου, των Τηλεπικοινωνιών και των Υπολογιστών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό 

Τμήμα που αποσκοπεί στο να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς 

εφοδιάζοντας τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα 

εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν την επιστήμη 

και την βιομηχανία σε επιλεγμένους τομείς ενδιαφέροντος. 

 

Από την καταγεγραμμένη διεθνή εμπειρία αλλά και τις μελέτες σκοπιμότητας που διεξάγει 

το Πανεπιστήμιο τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός ότι η οι στόχοι και αποστολή του τμήματος 

όπως καταγράφονται παραπάνω παραμένουν επίκαιροι και υψηλής σημασίας για την 

περιφερειακή, εθνική και διεθνή οικονομία. 

2.2 Προγράμματα σπουδών 

2.2.1 Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προσφέρει 5-ετές 

πρόγραμμα σπουδών (οργάνωση σπουδών σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης τους στο Τμήμα οι φοιτητές αποκομίζουν θεωρητικές γνώσεις και τεχνική 

κατάρτιση στις γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα, αναπτύσσουν δεξιότητες 

προφορικής και γραπτής επικοινωνίας καθώς και ομαδικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος προσφέρει τις παρακάτω κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: 

● Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

● Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Υπολογιστών 

● Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής 

Οι κατευθύνσεις αυτές εκπαιδεύουν τους φοιτητές στα αντικείμενα: 

● των Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ισχύος 

● των Ενεργειακών Τεχνολογιών 

● των Ηλεκτρονικών & Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων 

● των Ψηφιακών Συστημάτων & του Αυτομάτου Ελέγχου 

● των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 

● της Μηχανικής των Υπολογιστών και της Πληροφορικής 

 



 

2.2.2 Μεταπτυχιακά προγράμματα & διδακτορικές σπουδές  
Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα Μηχανικών και από τα οποία έχουν αποφοιτήσει 

περισσότεροι από 120 Διπλωματούχοι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου. Ορισμένα από τα 

προγράμματα αυτά λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2012 και έκτοτε επικαιροποιήθηκαν και 

ενσωματώθηκαν στο Τμήμα ΗΜΜΥ. Επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη 15 διδακτορικές διατριβές. 

Αναλυτικά στοιχεία για τις μεταπτυχιακές σπουδές που υποστηρίζει το Τμήμα θα δοθούν σε 

επόμενη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.      

 

Αναπόσπαστο τμήμα της έρευνας που διεξάγεται στο τμήμα (ειδικότερα σε επίπεδο 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων και διδακτορικών σπουδών) συνιστούν οι διαθέσιμες 

ερευνητικές υποδομές. Συγκεκριμένα, το τμήμα ΗΜΜΥ διαθέτει αξιόλογες ερευνητικές υποδομές 

οι οποίες βελτιώνονται συνεχώς από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια και τις προσπάθειες των 

μελών Δ.Ε.Π. για χρηματοδότηση της έρευνας από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Οι 

φοιτητές εκτός από την εκπαίδευση, συμμετέχουν ενεργά και στην έρευνα που συντελείται στο 

τμήμα. Οι περισσότεροι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος εκπονούν τις 

Διπλωματικές και μεταπτυχιακές τους εργασίες στα πλαίσια των ερευνητικών εργαστηρίων, 

συμμετέχοντας σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. 

2.3 Ανθρώπινο δυναμικό, δομή και λειτουργία   

Το Τμήμα στελεχώνεται υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνει 

● 34 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

● 2 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 

● 3 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)  

● 4 μέλη Διοικητικού Προσωπικού / γραμματεία 

Η δομή του Τμήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα όργανα: 

● Συνέλευση Τμήματος που απαρτίζεται από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του 

Τμήματος, ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), 

ένα εκπρόσωπο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και δύο 

εκπροσώπους των φοιτητών (ένα προπτυχιακό και  ένα μεταπτυχιακό φοιτητή). 

● Το Συμβούλιο Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του 

Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων και έναν εκ των εκπροσώπων του Ειδικού 

Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). 

Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από εσωτερικούς κανονισμούς και επιτροπές που 

καθορίζουν επιμέρους ζητήματα. Ειδικότερα, οι εσωτερικοί κανονισμοί αφορούν μεταξύ 

άλλων:  

● Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών 

● Στον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών 

● Στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 

● Στον Κανονισμό Λειτουργίας του Θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου 

● Στον Κανονισμό Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων 

Φοιτητών 



 

Επιπλέον, στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές: 

● Επιτροπή Προγράμματος και Οδηγού Σπουδών,  

● Επιτροπή Αξιολόγησης, 

● Επιτροπή Συλλογής Δεδομένων,  

● Επιτροπή Προγράμματος Εξετάσεων,  

● Συντονιστής ECTS, 

● Διαχειριστές Ιστοσελίδας,  

● Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσκληση «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού  

2019 – 2022» 

● Επιτροπή διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

● Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή  για την αξιολόγηση υποψηφίων Ακαδημαϊκών 

Υποτρόφων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

για το ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

● Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση υποψηφίων εκπαιδευτικού 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΠΔ 407/80 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών για το ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

● Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών  

● Επιτροπές για την πρακτική άσκηση φοιτητών και την Πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» σε συνέχεια του ν. 4610/2019 για τα 

ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

● Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του ΠΠΣ του Τμήματος 

● Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφίων για τη συμπληρωματική 

πρόσκληση «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»: 

● Επιτροπές αξιολόγησης φακέλων υποψηφίων για Διδακτορική Διατριβή 

● Τριμελή επιτροπή για την αναγνώριση μαθημάτων των παραπάνω επιτυχόντων στις 

κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020  

2.4 Εξωστρέφεια  

Το Τμήμα έχει αναπτύξει πλήθος συνεργασιών με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 

Ελλάδας (Παν. Κρήτης, Παν. Πατρών, ΙΤΕ, κ.ά) και του εξωτερικού στα πλαίσια εκπόνησης 

μεταπτυχιακής έρευνας, συν-διδασκαλίας και κοινού τίτλου σπουδών και στο πλαίσιο 

κοινοπραξιών έργων έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, παρατηρείται μια ισχυρή διασύνδεση του 

τμήματος με άλλα τμήματα της Σχολής Μηχανικών, τμήματα άλλων Σχολών του ΕΛΜΕΠΑ καθώς 

και με το ευρύτερο ερευνητικό αλλά και βιομηχανικό οικοσύστημα της Κρήτης στα πλαίσια 

υλοποίησης αναπτυξιακών ή/και ερευνητικών δράσεων.       



 

3 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος 

ΗΜΜΥ ως προς τη δομή του, τα μαθήματα των εξαμήνων και την προσπάθεια που καταβάλλεται 

για εξωστρέφεια.  

3.1 Οδηγός σπουδών  

3.1.1 Διάρθρωση μαθημάτων  
Ο πλήρης οδηγός σπουδών επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο. Ας σημειωθεί ότι η δομή του 

Προγράμματος Σπουδών του τμήματος HMMY παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό ευθυγράμμισης 

με τα προγράμματα σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων ή Σχολών της χώρας και του εξωτερικού, 

τόσο αναφορικά με τη διάρθρωση των σπουδών σε ακαδημαϊκά εξάμηνα όσο και με τα 

προσφερόμενα μαθήματα. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει τρεις κατευθύνσεις 

Ειδίκευσης (Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας / Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών / Τηλεπικοινωνίων και Τεχνολογίας Πληροφορικής). Ο φοιτητής λαμβάνει το 

Δίπλωμα όταν εξεταστεί επιτυχώς σε 34 μαθήματα κορμού και σε 21 μαθήματα του 

Προγράμματος Ειδίκευσης (8 υποχρεωτικά και 13 επιλογής υποχρεωτικά της επιλεγείσας 

Κατεύθυνσης), και εκπονήσει με επιτυχία Διπλωματική Εργασία στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών. 

Με αυτό τον τρόπο ο φοιτητής λαμβάνει συνολικά, τουλάχιστον, τριακόσιες (300) πιστωτικές 

μονάδες ECTS (τριάντα εκ των οποίων από την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας) και 

καθίσταται Διπλωματούχος Μηχανικός.  

3.1.2 Διπλωματική Εργασία 
Η Διπλωματική Εργασία έχει ως κύριο στόχο σκοπό να δώσει στον φοιτητή την ευκαιρία να 

εργαστεί με επιστημονικό τρόπο, αναλύοντας προβλήματα και συνθέτοντας λύσεις με βάση τόσο 

τις γενικές όσο και τις εξιδεικευμένες γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. 

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία με θέμα που έχει άμεση 

σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Η Διπλωματική Εργασία υλοποιείται 

ατομικά, λαμβάνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η επιτυχής εκπόνησή της αποτελεί 

προϋπόθεση για την αποφοίτηση. Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα 

που αντιστοιχούν σε διακόσιες είκοσι (220) πιστωτικές μονάδες για να μπορεί να αναλάβει 

Διπλωματική Εργασία. Δεδομένου ότι το ΠΠΣ εγκρίθηκε τον  Ιούλιο του 2019 δεν υπάρχουν ακόμα 

φοιτητές που να έχουν αναλάβει τη Διπλωματική τους Εργασία.  

3.1.3 Πρακτική άσκηση 
Η Πρακτική Άσκηση στο ΠΠΣ του ΗΜΜΥ είναι προαιρετική, διαρκεί τρεις μήνες, και αποσκοπεί 

στο να φέρει τον φοιτητή σε επαφή με τους χώρους άσκησης του επαγγέλματος του 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Στο χώρο άσκησης ο φοιτητής έχει τη 

δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις, εμπειρίες αλλά και δεξιότητες που θα του είναι χρήσιμες στην 

μετέπειτα επαγγελματική του πορεία. Η Πρακτική Άσκηση ως μάθημα δηλώνεται από φοιτητές 

του 8ου εξαμήνου και άνω, εφόσον, έχουν συμπληρώσει εκατό ογδόντα (180) πιστωτικές 

μονάδες ECTS. Η επιτυχής της ολοκλήρωση αποδίδει στον φοιτητή δεκαπέντε (15) πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) και αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος. Δεδομένου ότι το ΠΠΣ εγκρίθηκε 

τον Ιούλιο του 2019 δεν υπάρχουν ακόμα φοιτητές που να μπορούν να δηλώσουν την πρακτική 

άσκηση.  



 

3.2 Μέθοδοι εκπαίδευσης και εξέτασης  

Το Τμήμα ενθαρρύνει την υιοθέτηση φοιτητο-κεντρικών προσεγγίσεων στην οργάνωση της 

μαθησιακής διαδικασίας, βασισμένων στη στήριξη της ενεργητικής μάθησης, στην ενίσχυση της 

αυτενέργειας και της υπευθυνότητας των φοιτητών, στην έμφαση στη βαθύτερη κατανόηση και 

γνώση, και στη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των φοιτητών μεταξύ τους και με τους διδάσκοντες. 

Έτσι, σε πολλά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών χρησιμοποιούνται, πέρα των 

παραδοσιακών διαλέξεων και παραδόσεων, τεχνικές μάθησης που προάγουν την διερεύνηση, 

την αποκάλυψη γνώσεων και την κριτική αποτίμηση γεγονότων. Συνήθως, οι τεχνικές αυτές 

συμβαδίζουν με την ανάθεση ατομικών ή ομαδικών εργασιών και την εκτεταμένη χρήση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Επιπλέον, έχει δοθεί ισχυρή έμφαση στην ενίσχυση της εργαστηριακής εκπαίδευσης, 

αξιοποιώντας τις υποδομές και την εκτενή εμπειρία που διαθέτει το Τμήμα στον τομέα αυτό από 

την περίοδο του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

Την περίοδο αξιολόγησης και εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 το Τμήμα 

ενεργοποίησε τις ακόλουθες πλατφόρμες για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

● Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπως το Open Class το οποίο ήταν ήδη 

ενεργοποιημένο από προηγούμενες περιόδους 

● Εργαλεία τηλεδιασκέψεων όπως τα ΒΒΒ, Google Meet και Teams (με τη χρήση 

ιδρυματικών λογαριασμών για εξουσιοδότηση και ταυτοποίηση) 

Τα παραπάνω εργαλεία αξιοποιήθηκαν και για εξ αποστάσεως εξετάσεις καθ’ όλη την περίοδο 

αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, δρομολογήθηκαν διαφόρων ειδών / κατηγοριών εξετάσεις ανάλογα 

με το μάθημα, όπως: 

● Προφορική εξέταση με τηλεδιάσκεψη 

● Εξ αποστάσεως εξέταση με τη χρήση εργαλείου ενσωματωμένου σε πλατφόρμα 

τηλεκπαίδευσης  

● Εξ αποστάσεως γραπτή εξέταση με ανοικτή κάμερα και μικρόφωνο 

● Συνδυασμός των παραπάνω 

Για όλες τις περιπτώσεις εκδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες με στόχο την καθοδήγηση διδασκόντων 

και διδασκομένων στην επίτευξη των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών στόχων.     

3.3 Διεθνοποίηση ΠΠΣ 

Η διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 

επιπέδου) αποτελεί πρωτεύοντα στόχο. Για το σκοπό και ειδικά στον οδηγό του ΠΠΣ 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

● διδασκαλία μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα για φοιτητές ERASMUS που θα επιλέξουν 

να ολοκληρώσουν τμήμα των σπουδών τους στο Τμήμα 

● κατάλληλα προετοιμασμένο εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα που επιτρέπει σε ERASMUS 

φοιτητές να συμμετέχουν και να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους 

○ το υλικό περιλαμβάνει μεταφρασμένες / ξενόγλωσσες διαφάνειες  

○ οι μαθησιακοί στόχοι μπορεί να επιτυγχάνονται με τη χρήση παράλληλης ή/και 

υποστηρικτικής διδασκαλίας (με τη χρήση βίντεο ή εξειδικευμένων μελετών 

περίπτωσης) όπου κρίνεται σκόπιμο ή/και με την εκπόνηση σχεδίων δράσης 

(projects) από μικτές ομάδες φοιτητών    

○ πειραματισμός / εφαρμογή εναλλακτικών μοντέλων εκπαίδευσης - μάθησης 

που περιορίζουν στο ελάχιστο τυχόν αδυναμίες που μπορεί να προέρχονται από 

μικτές ομάδες εκπαιδευομένων - χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εμπειρία 



 

στο μάθημα ‘Βάσεις δεδομένων’ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

ATHENA (όπου αξιοποιήθηκε η τεχνική των Escape rooms για υλοποίηση κοινών 

σχεδίων δράσης)              

Για την περίοδο που καλύπτει η τρέχουσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, η πανδημία COVID-

19 απέτρεψε την όποια δυνατότητα προσφέρεται από τις παραπάνω προβλέψεις.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Εκπαιδευτικό – Διδακτικό έργο 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται το εκπαιδευτικό – διδακτικό δυναμικό του τμήματος 

ΗΜΜΥ σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ, τη εξέλιξη των φοιτητών και στοιχεία για τα 

προγράμματα σπουδών του τμήματος    

4.1. Ανθρώπινο δυναμικό 

Το Τμήμα στελεχώνεται από 34 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 2 

μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 3 μέλη Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 4 διοικητικό προσωπικό / γραμματεία. Επιπλέον 

υπάρχει και ένας αριθμός επιστημονικών συνεργατών.  

Πίνακας 3.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

  2020-2021 2019-2020 

  Α Θ Α Θ 

Καθηγητές Σύνολο 17 1 17 1 
 Από εξέλιξη 1    
 Νέες προσλήψεις     
 Συνταξιοδοτήσεις   1  
 Παραιτήσεις     

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 11  9  
 Από εξέλιξη   5  
 Νέες προσλήψεις     
 Συνταξιοδοτήσεις     
 Παραιτήσεις     

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 4 1 4 1 
 Από εξέλιξη     
 Νέες προσλήψεις   1 1 
 Συνταξιοδοτήσεις     
 Παραιτήσεις     

Λέκτορες Σύνολο 1  1  
 Νέες προσλήψεις     
 Συνταξιοδοτήσεις     
 Παραιτήσεις     

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 1  1  
Διδ/ντες επί συμβάσει Σύνολο 25 5 27 5 

Τεχν. προσωπικό εργαστ. Σύνολο  3  3  
Διοικητικό προσωπικό Σύνολο  4  4 

4.2. Εξέλιξη φοιτητών Τμήματος 

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται η εξέλιξη των φοιτητών του τμήματος 

ΗΜΜΥ αρχικά σε όλα τα έτη σπουδών αλλά και σε σχέση με τους νέο-εισερχόμενους 

φοιτητές και τη συμμετοχή τους . 



 

Πίνακας 4.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε 
όλα τα έτη σπουδών 

 2020-2021* 2019-2020 

Προπτυχιακοί          156            172 

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)   

Διδακτορικοί 11 15 

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών 
του Τμήματος 

Εισαχθέντες με: 2020-2021* 2019-2020 

Εισαγωγικές εξετάσεις 151+95=246 167+79=246 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 0 0 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)** 95 79 

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
0 4 

Άλλες κατηγορίες 2 1 

Σύνολο** 156 172 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 
3 0 

Πίνακας 6. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  ΠΠΣ 

  
2020-
2021* 

2019-
2020 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο 
Τμήμα 

Εσωτερικού   

Εξωτερικού 
Ευρ.**   

Άλλα   

Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού   

Εξωτερικού 
Ευρ.** 1 5 

Άλλα   

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του 
Τμήματος που δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. 
ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 3 1 

Εξωτερικού 
Ευρ.** 1 1 

Άλλα 1  

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 
δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού   

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**   

Άλλα   

Σύνολο  6 7 

4.3. Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται σε εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 

202-2021. Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται τα βασικά στοιχεία των 

μαθημάτων που διδάχθηκαν την περίοδο αξιολόγησης (Πίνακας 7) καθώς και συνοπτικά 

στοιχεία αποτίμησης κάθε μαθήματος (Πίνακας 8).   



 

Πίνακας 7. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2020-2021) 

Εξάμηνο 
Σπουδώ

ν 

Μαθήματα2 
Προγράμματος 
Σπουδών (ανά 

εξάμηνο) 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Πιστ. 
Μονάδες 

ECTS 

Κατηγορία 
μαθήματος

3 

Υποβάθρου (Υ) 
Ειδικού Υπόβαθρου(ΕΥ) 
Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) 
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
(ΑΔ) 
 

΄Ωρες 
διδασκαλί

ας ανά 
εβδομάδα 

Σε ποιο 
εξάμηνο 
σπουδών 

αντιστοιχε
ί; 

(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα Οδηγού 

Σπουδών6 

 
1ο 

Λογισμός I 0811.1.001.0 6 Υ Γενικού Υποβάθρου(Υ) 5 1ο -  

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/1.0
01_Logismos_1

-1.pdf 

1ο  Γραμμική Άλγεβρα 0811.1.002.0 5 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
4 1ο  - 

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE107/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/1_
002_grammikh

_algebra.pdf 

 
1ο 

Φυσική 0811.1.003.0 6 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
5 1ο - 

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE104%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/1_
003_Fysiki.pdf 

 
1ο 

Δομημένος 
Προγραμματισμός 

 
 

0811.1.004.0 
6 Υ 

 
Γενικού Υποβάθρου(Υ) 

5 1ο - 
https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE105/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/10/1_
004_Domimen
os_Programma

tismos-10-
21.pdf 

 
 

1ο 

Ηλεκτροτεχνικά 
Υλικά I 

 
 

0811.1.005.0 
4 Υ 

 
Γενικού Υποβάθρου(Υ) 

4 1ο - 
https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload



 

xt=%2Fcourses
%2FECE101%2

F 

s/2021/04/1_
005_Hlektrotex

nika_ylika_I-
1.pdf 

 
 

1ο 

Επιστημονικός 
Προγραμματισμός 
με την Python 

 
 
 

0811.1.006.0 

3 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
3 1ο - 

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE102/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/1_

006_Epistimoni
kos_Programm
atismow_me_ti
_glwssa_Python

.pdf 

1ο  
 Εισαγωγή στην 
Επιστήμη 
του  ΗΜ&ΜΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0811.1.007.0 

2 Π 
Γενικού Υποβάθρου(Υ), 
Γενικών γνώσεων(ΓΓ), 

ανάπτυξης δεξιοτήτων(ΑΔ) 
2 1ο  -  

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE113/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/10/1_

007-
%CE%95%CE
%B9%CF%83
%CE%B1%CE
%B3%CF%89
%CE%B3%CE

%AE-
%CF%83%CF
%84%CE%B7

%CE%BD-
%CE%95%CF
%80%CE%B9
%CF%83%CF
%84%CE%AE
%CE%BC%CE

%B7-
%CF%84%CE
%BF%CF%85-
%CE%97%CE
%9C%CE%9C
%CE%A5-10-

21.pdf 



 

1ο  Ξένη Γλώσσα I 0811.1.008.0 2 Π Γενικού Υποβάθρου(Υ) 2 1ο  -  

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE220%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/09/1.0

08_agglika-
1.pdf 

2ο  Λογισμός ΙΙ 0811.2.001.0 6 Υ 
Γενικού 

υποβάθρου/Κορμού (Υ) 
5 2Ο  -  - 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/2.0
01_Logismos2-

1.pdf  

2ο 
Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα Ι 

0811.2.002.0 6 Υ 
Γενικού υποβάθρου / 

Θεμελίωσης (Υ) 
5 2Ο  

Φυσική 
(0811.1.003.0) 

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE211%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/10/2_
002_ilektrika_k
yklwmata_I-10-

21.pdf 

2ο 
Αντικειμενοστρεφ
ής 
Προγραμματισμός 

0811.2.003.0 6 Υ 
Γενικού υποβάθρου / 

Θεμελίωσης (Y) 
5 2Ο -  

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE136/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/2_
003_%CE%91
%CE%BD%CF
%84%CE%B9
%CE%BA%CE
%B5%CE%B9
%CE%BC%CE
%B5%CE%BD
%CE%BF%CF
%83%CF%84
%CF%81%CE
%B5%CF%86
%CE%AE%CF
%82_%CE%A0
%CF%81%CE
%BF%CE%B3
%CF%81%CE



 

%B1%CE%BC
%CE%BC%CE
%B1%CF%84
%CE%B9%CF
%83%CE%BC
%CF%8C%CF

%82.pdf 

2ο Λογική Σχεδίαση 0811.2.004.0 6 Υ 
Γενικού υποβάθρου / 

Θεμελίωσης (Y) 
5 2Ο  -  

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE119/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/2_
004_Logiki_Sxe

diasi.pdf 

2ο Δομές Δεδομένων 0811.2.005.0 6 Υ 
Γενικού υποβάθρου/ 

Θεμελίωσης (Y) 
5 2Ο  -  

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE201/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/2_
005_%CE%94
%CE%BF%CE
%BC%CE%AD
%CF%82_%CE
%94%CE%B5
%CE%B4%CE
%BF%CE%BC
%CE%AD%CE
%BD%CF%89
%CE%BD.pdf 

2ο Ξένη Γλώσσα ΙΙ 0811.2.006.0 6 Π 
Γενικού 

υποβάθρου/Κορμού 
(Προαιρετικό) (Y) 

2 2Ο -  

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE220%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/09/2.0

06_agglika-
%CE%9E%CE
%95%CE%9D

%CE%97-
%CE%93%CE
%9B%CE%A9
%CE%A3%CE
%A3%CE%91-



 

%CE%99%CE
%99-

%CE%97%CE
%9C%CE%9C
%CE%A5.pdf 

3ο  
Διαφορικές 
Εξισώσεις και 
Μιγαδική Ανάλυση 

0811.3.001.0 5 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
4 3ο  -  - 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/3.0
01_Diaforikes.p

df  

3ο 
Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα ΙΙ 

0811.3.002.0 6 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
5 3ο 

Γραμμική 
Άλγεβρα 

(0811.1.002.0) 
Ηλεκτρικά 

Κυκλώματα Ι 
(0811.2.002.0) 

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE212%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/10/3_
002_ilektrika_k

yklwmata_II-
10-21.pdf 

3ο 
Θεωρία 
Πιθανοτήτων και 
Στατιστική 

0811.3.003.0 5 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
4 3ο -  - 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/3.0
03_Pithanotites

.pdf - 

3ο Ηλεκτρονική Ι 0811.3.004.0 6 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
5 3ο 

Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα Ι 

(0811.2.002.0) 

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE120%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/3_

004_Hlektronik
i-I.pdf 

3ο 
Εισαγωγή στις 
Βάσεις Δεδομένων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Υ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3ο -  
https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE156/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/3_
005_%CE%95
%CE%B9%CF
%83%CE%B1
%CE%B3%CF
%89%CE%B3



 

 
 

0811.3.005.0 

 
Ειδικού υποβάθρου(ΕΥ)  

%CE%AE-
%CF%83%CF
%84%CE%B9

%CF%82-
%CE%92%CE
%AC%CF%83
%CE%B5%CE
%B9%CF%82-
%CE%94%CE
%B5%CE%B4
%CE%BF%CE
%BC%CE%AD
%CE%BD%CF
%89%CE%BD.

pdf 

3ο 7 Τεχνικό Σχέδιο 0811.3.006.0 3 Υ 
 

Γενικού Υποβάθρου(Υ) 
3 3ο  -  

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE163%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/3_
006_Texniko_s

xedio.pdf 

4ο 
 

Ηλεκτρομαγνητικ
ό Πεδίο Ι 

0811.4.001.0 6 Y 
Γενικού Υποβάθρου 

/Θεμελίωσης (Y) 
4 4ο   -  

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE153%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/4_
001_Ilektroma

gnitiko_Pedio_I.
pdf 

4ο Ηλεκτρονική ΙΙ 0811.4.002.0 6 Y Γενικού Υποβάθρου (Y) 5 4ο   
Ηλεκτρονική Ι 
(0811.3.004.0) 

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE117/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/4_
002_Ilektroniki

_II.pdf 

4ο 
Οργάνωση 
Υπολογιστών 

0811.4.003.0 5 Y 
Ειδικού Υπόβαθρου / 

Κορμού (EY) 
5 4ο   

Λογική Σχεδίαση 
(0811.2.004.0) 

https://eclass.h
mu.gr/courses/

TP284/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/4_
003_organwsi_



 

ypologistwn.pd
f 

4ο 
Σήματα και 
Συστήματα 

0811.4.004.0 5 Y 
Ειδικού υποβάθρου / 

Κορμού (EY) 
5 4ο    

https://eclass.h
mu.gr/courses/

ECE151/ 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/4_
004_simata_kai
_sistimata.pdf 

4ο 
Αριθμητική 
Ανάλυση 

0811.4.005.0 4 Y 
Γενικού Υποβάθρου / 

Θεμελίωσης (Y) 
3 4ο   

Επιστημονικός 
Προγραμματισμό
ς με τη Γλώσσα 

Python 
(0811.1.006.0) 

Διαφορικές 
Εξισώσεις και 

Μιγαδική 
Ανάλυση 

(0811.3.001.0) 

https://eclass.h
mu.gr/main/log
in_form.php?ne
xt=%2Fcourses
%2FECE118%2

F 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/10/4_
005_%CE%91
%CF%81%CE
%B9%CE%B8
%CE%BC%CE
%B7%CF%84
%CE%B9%CE

%BA%CE%AE-
%CE%91%CE
%BD%CE%AC
%CE%BB%CF
%85%CF%83
%CE%B7-10-

21.pdf 

4ο 
Ηλεκτροτεχνικά 
Υλικά ΙΙ 

0811.4.006.0 4 Y 
Γενικού 

υποβάθρου/Θεμελίωσης 
(Y) 

4 4ο   - - 

https://ece.hm
u.gr/wp-

content/upload
s/2021/04/4_

006_Hlektrotex
nika_ylika_II.pd

f  

 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες συντομογραφίες : 
Υ = Υποχρεωτικό, Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων, ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής, Π = Προαιρετικό 

 

  



 

Πίνακας 8. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2020-2021) 

Εξάμην
ο 

σπουδώ
ν. 

Μαθήματα2 
Προγράμματος 
Σπουδών (ανά 

εξάμηνο) 
 

Κωδικός  
Μαθήματος 

Υπεύθυνος Διδάσκων 
και Συνεργάτες 

 
(ονοματεπώνυμο και 

βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 
(Φ) 
Εργαστηριο (Ε) 
& αντίστοιχες 
ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 
Βιβλιογρα

φία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτι

κών 
Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση 

Αξιολογήθ
ηκε από 

τους 
Φοιτητές;4 

1ο Λογισμός I 0811.1.001.0 
Μαγειρόπουλος Εμμανουήλ 

/Καθηγητής 
(Δ) 5ώρες/εβδομ.    ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 302  221 

108 
 

57 

1ο  Γραμμική Άλγεβρα 0811.1.002.0 

Μαριάς Κωνσταντίνος 
Αναπληρωτής Καθηγητής/ 
Τζανετόπουλος Γεώργιος 

Π.Δ.407 

(Δ) 4ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 307 222 55 57 

1ο Φυσική 0811.1.003.0 
Κουδουμάς 

Εμμανουήλ/Καθηγητής 
(Δ) 5ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 285 228 122 39 

1ο 
Δομημένος 
Προγραμματισμός 

0811.1.004.0 
Βασιλάκης 

Κωνσταντίνος/Καθηγητής 
(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 1ώρα/εβδομ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 289 175 40 39 

1ο Ηλεκτροτεχνικά Υλικά I 0811.1.005.0 
Βερνάρδου 

Δήμητρα/Επίκουρη 
Καθηγήτρια 

(Δ) 4ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 288 155 102 44 

1ο 
Επιστημονικός 
Προγραμματισμός με την 
Python 

0811.1.006.0 
Καλογεράκης 

Μιχαήλ/Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

(Δ) 3ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 296 195 78 25 

1ο  
 Εισαγωγή στην Επιστήμη 
του  ΗΜ&ΜΥ 

0811.1.007.0 
Τσικνάκης 

Εμμανουήλ/Καθηγητής 
(Δ) 2ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 266 18 18 11 

1ο  Ξένη Γλώσσα I 0811.1.008.0 
Βαβουρανάκη 
Βίλμα/Π.Δ.407 

(Δ) 2ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 273 81 80 1 

2ο 
 

Λογισμός ΙΙ 0811.2.001.0 Μαγειρόπουλος 
Εμμανουήλ/Καθηγητής 

(Δ) 5 
ώρες/εβδομ. 

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 192 155 16 26 

2ο Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 0811.2.002.0 

Γεωργίου 
Ευστράτιος/Καθηγητής, 

Καραϊσκου 
Άννα/Ακαδημαϊκος 

Υπότροφος, Φουντουλάκης 

(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 1ώρα/εβδομ. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 173 151 73 18 



 

Αντώνιος/Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος, Ταμπουρατζής 

Μανόλης/Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος 

2ο 
Αντικειμενοστρεφής 
Προγραμματισμός 

0811.2.003.0 

Παπαδάκης  Νικόλαος/ 
Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τζαγκαράκης 
Χαράλαμπος/Ακαδημαϊκός 

Υπότροφος 

(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 172 109 57 22 

2ο Λογική Σχεδίαση 0811.2.004.0 

Κορνήλιος  
Νικόλαος/Καθηγητής, 

Βισκαδούρος 
Γεώργιος/Ακαδημαϊκός 

Υπότροφος 

(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 183 209 78 34 

2ο Δομές Δεδομένων 0811.2.005.0 
Ξεζωνάκης 

Ιωάννης/Καθηγητής 
(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 181 66 12 17 

2ο Ξένη Γλώσσα ΙΙ 0811.2.006.0 
Βαβουρανάκη Βίλμα/Π.Δ. 

407 
(Δ) 2 ώρες/εβδομ. 

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 104 81 81 11 

3ο  
Διαφορικές Εξισώσεις και 
Μιγαδική Ανάλυση 

0811.3.001.0 
Παπακώστας 

Ταξιάρχης/Ομότιμος 
Καθηγητής 

(Δ) 4ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 141 110 49 8 

3ο Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 0811.3.002.0 

Γεωργίου 
Ευστράτιος/Καθηγητής 

Άννα Καραϊσκου/ 
Ακαδημαϊκή Υπότροφος 

Εμμανουήλ Ταμπουρατζής/ 
Ακαδημαϊκός Υπότροφος 

(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 133 120 67  

3ο 
Θεωρία Πιθανοτήτων και 
Στατιστική 

0811.3.003.0 
Μαρίνα Μπιτσάκη/ 

Π.Δ. 407 
(Δ) 4ώρες/εβδομ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 147           136 25  

3ο Ηλεκτρονική Ι 0811.3.004.0 

Νικόλαος Κορνήλιος/ 
Καθηγητής 
Γεώργιος 

Βισκαδούρος/Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος 

Αδάμ 
Αδικημενάκης/Ακαδημαϊκό

ς Υπότροφος 

(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 141 171 61 13 



 

3ο 
Εισαγωγή στις Βάσεις 
Δεδομένων 

0811.3.005.0 
Ακουμιανάκης 
Δημοσθένης/ 

Καθηγητής 

(Δ) 4ώρες/εβδομ.,  
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 144 186 8 19 

3ο  
 
Τεχνικό Σχέδιο 

0811.3.006.0 
Κατσίγιαννης 

Ιωάννης/Επίκουρος 
Καθηγητής 

(Δ) 1ώρες/εβδομ.,  
(Ε) 2ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 143 114 84 15 

4ο 
 

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο 
Ι 

0811.4.001.0 
Μαυροματάκης Φώτιος/ 

Καθηγητής 
(Δ) 4 ώρες/εβδομ. 

 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 131 70 15 11 

4ο Ηλεκτρονική ΙΙ 0811.4.002.0 

Κυμάκης 
Εμμανουήλ/Καθηγητής, 

Βισκαδούρος 
Γεώργιος/Ακαδημαϊκός 

Υπότροφος, Αδικημενάκης 
Αδάμ/Ακαδημαϊκός 

Υπότροφος 

(Δ) 4ώρες/εβδομ., 
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 113 145 56 9 

4ο Οργάνωση Υπολογιστών 0811.4.003.0 
Κορνάρος 

Γεώργιος/Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

(Δ) 4ώρες/εβδομ., 
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 131 243 20 22 

4ο Σήματα και Συστήματα 0811.4.004.0 

Μαριάς 
Κωνσταντίνος/Αναπληρωτ

ής Καθηγητής, 
Τζανετόπουλος 

Γεώργιος/Π.Δ. 407 

(Δ) 4ώρες/εβδομ., 
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 132 88 16 14 

4ο Αριθμητική Ανάλυση 0811.4.005.0 

Τζανετόπουλος 
Γεώργιος/Π.Δ. 407, 

Παχουλάκης 
Ιωάννης/Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

(Δ) 3 ώρες/εβδομ. 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 136 164 36 25 

4ο Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΙΙ 0811.4.006.0 

Κατσαράκης 
Νικόλαος/Καθηγητής, 

Βερνάρδου 
Δήμητρα/Επίκουρος 

Καθηγήτρια 

(Δ) 3ώρες/εβδομ., 
(Ε) 1ώρα/εβδομ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 132 137 66 7 

 

1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 



 

2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 12.1. 

3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι 

αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 

4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε 

ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους 

αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με 

βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που 

αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. 

Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό.



 

4.4. Δείκτες που αφορούν μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών  

Στους πίνακες που ακολουθούν επιχειρείται μια συνοπτική αποτίμηση των 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.  

Πίνακας 9. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων των ΠΜΣ* 

Τίτλος ΠΜΣ:   «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 

 2020-2021** 2019-2020 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 53 37 

 
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 0 0 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 53 37 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  15 15 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  15 15 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  14 15 

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

  

Τίτλος ΠΜΣ:   «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» Διάρκεια σπουδών 
(μήνες): 18 

 2020-2021** 2019-2020 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 78 59 

 
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 0 0 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 78 59 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  35 35 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  38 35 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  24 33 

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

  

Τίτλος ΠΜΣ:   «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 

 2020-2021** 2019-2020 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 31 35 

 
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 20 18 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 11 17 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  25 25 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  25 25 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  5 1 

Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

0 0 



 

Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Tίτλος ΠΜΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

ΠΜΣ 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης 
μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 

συνέχεια 
σπουδών 

2019-2020 15     

2020-2021* 14     

Σύνολο 29     

 

Tίτλος ΠΜΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» 

 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

ΠΜΣ 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης 
μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη 
ενταχθέντες – 

συνέχεια 
σπουδών 

2019-2020 33     

2020-2021* 24     

Σύνολο 57     

      



 

Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

  2020-2021* 2019-2020 
Τρέχον έτος – 

2 
Τρέχον έτος – 

3 
Τρέχον έτος – 

4 
Τρέχον έτος – 
5 

Σύνολο 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος που 
δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο 
Τμήμα 

Εσωτερικού 1       

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων που δίδαξαν στο 
Τμήμα 

Εσωτερικού        

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**        

Άλλα        

Σύνολο  1       

 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 

  



 

Πίνακας 12. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

 2020-2021** 2019-2020 
Τρέχον έτος 

– 2 
Τρέχον 
έτος – 3 

Τρέχον 
έτος – 4 

Τρέχον έτος  
- 5 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 11 15     

 

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος - -     

(β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων 

11 15     

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων 

- -     

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 

11 15     

Απόφοιτοι - -     

Μέση διάρκεια σπουδών 
αποφοίτων 

- -     

 

*  Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 

** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

 

  



 

Πίνακας 13.  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2020-2021)1  

            Τίτλος ΠΜΣ:    « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

α.α. 
Μάθημα2 

 

Κωδικός 
Μαθήματ

ος 
Ιστότοπος3 

Σελίδα 
Οδηγο

ύ 
Σπουδ

ών4 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

Κατ'επιλογήν 
(Ε) 

Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ) 

Διαλέξει
ς (Δ), 

Φροντισ
τή- 

ριο (Φ) 
Εργαστη

- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκ
ε;5 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητ
ών που 

ενεγράφ
ησαν 
στο 

μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετείχα

ν στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
πέρασε 

επιτυχώς 
στην 

κανονική ή 
επαναληπτ

ική 
εξέταση 

Αξιολο
γήθηκ
ε από 
τους 

Φοιτη
τές;6 

                                                             
1 

 

 

  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 

2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

3 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

4 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

5 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 

6 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε 

στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των 

φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς 

και τυχόν δυσκολίες). 

* Στο τρίτο εξάμηνο υπάρχει η δυνατότητα αντί των τριών μαθημάτων να πραγματοποιηθεί η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 

 



 

1 Ενεργειακή Οικονομία  ΜΗ1001 https://energysystems.hmu.gr/  

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ –

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ Χειμ. 16 15 12  

2 Αιολικά Συστήματα ΜΗ1002 https://energysystems.hmu.gr/  
ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ/ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ- ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ Χειμ. 17 14 14  

3 Φ/Β και Ηλιακά Συστήματα ΜΗ1003 https://energysystems.hmu.gr/  ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Υ Δ Χειμ. 20 20 14  

4 
Ενεργειακή διαχείριση και 
εξοικονόμηση σε κτίρια  

ΜΗ1004 https://energysystems.hmu.gr/  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ Δ Χειμ. 17 21 13  

5 
Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση 
Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής 

ΜΗ2001 https://energysystems.hmu.gr/  
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ Εαρ. 17 14 14  

6 
Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα 
Αποθήκευσης Ενέργειας 

ΜΗ2002 https://energysystems.hmu.gr/  
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ Εαρ. 16 17 13  

7 
Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων 
και Ηλεκτρονικά Ισχύος 

ΜΗ2003 https://energysystems.hmu.gr/  
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Υ Δ Εαρ. 15 13 10  

8 Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα ΜΗ3001 https://energysystems.hmu.gr/  
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  Ε* Δ Χειμ. 7 7 7  

9 
Προσομοίωση Ενεργειακών 
Κυκλωμάτων 

ΜΗ3002 https://energysystems.hmu.gr/  
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε* Δ Χειμ. 7 7 7  

10 
Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας-
Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος 

ΜΗ3003 https://energysystems.hmu.gr/  

ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

Ε* Δ Χειμ. 7 7 7  

 

Τίτλος ΠΜΣ:    « ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» 

 

α.α. 
Μάθημα7 

 

Κωδικός 
Μαθήματ

ος 
Ιστότοπος8 

Σελίδα 
Οδηγο

ύ 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

Κατ'επιλογήν 
(Ε) 

Διαλέξει
ς (Δ), 

Φροντισ
τή- 

ριο (Φ) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

Αριθμός 
φοιτητ
ών που 

ενεγράφ
ησαν 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετείχα

Αριθμός 
Φοιτητών

που 
πέρασε 

επιτυχώς 

Αξιολο
γήθηκ
ε από 
τους 

                                                             
7 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

8 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 



 

Σπουδ
ών9 

Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ) 

Εργαστη
- 

ριο (Ε) 

διδάχθηκ
ε;10 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

στο 
μάθημα 

ν στις 
εξετάσεις 

στην 
κανονική ή 
επαναληπτ

ική 
εξέταση 

Φοιτη
τές;11 

1 Μεθοδολογία Έρευνας ΜΔ20Δ3 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Υ Δ ΧΕΙΜ 36 28 28  

2 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΜΔ20Δ1 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ Δ ΧΕΙΜ 39 39 34  

3 Χρηματοοικονομική ΜΔ20Δ4 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ Δ ΧΕΙΜ 35 30 30  

4 
Λήψη αποφάσεων και Ανάλυση 
Κινδύνων σε Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον 

ΜΔ20Δ2 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υ Δ ΧΕΙΜ 42 50 33  

5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΔ20ΕΔ https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ Δ ΧΕΙΜ 38 33 33  
6 Μάνατζμεντ & Ηγεσία ΜΔ10Δ1 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/ Υ Δ ΕΑΡ 37 41 33  

7 Μάρκετινγκ ΜΔ10Α3 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ Υ Δ ΕΑΡ 42 43 38  

8 Στατιστική στις Επιχειρήσεις ΜΔ10Δ2 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΑΡΓΥΡΗ Υ Δ ΕΑΡ 47 42 42  
9 Διοίκηση Έργου ΜΔ110ΕΓ https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ/ Υ Δ ΕΑΡ 43 30 30  

10 Διοικητική Οικονομική ΜΔ10Α1 https://www.hmu.gr/mba-eng/  ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ Δ ΕΑΡ 54 50 48  

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

 

                                                             
9 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

10 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 

11 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε 

στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των 

φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς 

και τυχόν δυσκολίες). 

 



 

α.α. 
Μάθημα12 

 
Κωδικός 

Μαθήματος 
Ιστότοπος

13 

Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών
14 

Υπεύθυνος Διδάσκων  
και Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 
(Υ) 

Κατ'επιλογήν 
(Ε) 

Ελεύθερης 
Επιλογής (ΕΕ) 

Διαλέξεις 
(Δ), 

Φροντιστή
- 

ριο (Φ) 
Εργαστη- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

διδάχθηκε;15 
 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησα

ν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετείχα

ν στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογή
θηκε από 

τους 
Φοιτητές;

16 

1 
Διαχείριση έργων και 
Μεθοδολογίες Έρευνας 

ΜΠ1001   
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α΄ 
Υ  ΧΕΙΜ 23 22  ΝΑΙ 

2 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΜΠ100Α   

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α΄ 

Ε  ΧΕΙΜ 4 3  ΝΑΙ 

3 
Κατανεμημένα Συστήματα 
και Εφαρμογές 

ΜΠ2000   
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ 
Ε  ΧΕΙΜ 2 2  ΝΑΙ 

4 
Προχωρημένα Θέματα 
Δικτύων 

ΜΠ100Θ   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΑΡΚΑΚΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ε  ΧΕΙΜ 12 12 1 ΝΑΙ 

5 

Προχωρημένα θέματα 
Μηχανικής Λογισμικού και 
Μοντελοποίηση Μεγάλων 
Δεδομένων 

ΜΠ100Η   
ΑΙΒΑΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ε  ΧΕΙΜ 16 15  ΝΑΙ 

                                                             
12 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

13 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

14 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

15 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 

16 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. 

Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία 

της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 



 

6 
Προχωρημένα Θέματα 
Πολυμέσων και Γραφικών 

ΜΠ100Ι   ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε  ΧΕΙΜ 9 9  ΝΑΙ 

7 
Προχωρημένος 
Προγραμματισμός σε C 

ΜΠ200Η   ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε  ΧΕΙΜ 15 14 1 ΝΑΙ 

8 
Σημασιολογικός Ιστός ΜΠ1009 

  
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Ε  ΧΕΙΜ 17 16  ΝΑΙ 

9 
Υπολογιστική Νοημοσύνη ΜΠ100Ζ 

  
ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ε  ΧΕΙΜ 10 7 1 ΝΑΙ 

10 
Διαδίκτυο των 
Αντικειμένων: Τεχνολογία 
και Εφαρμογές 

ΜΠ100Ε   
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
Ε  ΕΑΡ 16 16  ΝΑΙ 

11 
Δομές Δεδομένων & 
Αλγόριθμοι 

ΜΠ1002   
ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Υ  ΕΑΡ 25 24  ΝΑΙ 

12 
Ειδικά θέματα στα 
Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης 

ΜΠ200Θ   
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
Ε  ΕΑΡ 7 7  ΝΑΙ 

13 
Θέματα Αξιολόγησης 
Ευχρηστίας 

ΜΠ200Ν   
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 
Ε  ΕΑΡ 6 3  ΝΑΙ 

14 
Προχωρημένα 
Ενσωματωμένα Συστήματα 

ΜΠ200Ζ   
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 
ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ε  ΕΑΡ 3 3  ΝΑΙ 

15 
Προχωρημένα Θέματα 
Βιοϊατρικής Πληροφορικής 

ΜΠ200Μ   
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ε  ΕΑΡ 3 3  ΝΑΙ 

16 
Προχωρημένα θέματα 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

ΜΠ200Ε   
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ε  ΕΑΡ 10 10  ΝΑΙ 

17 

Προχωρημένα θέματα 
κεραιών, Διάδοσης Η/Μ 
Πεδίων και Ασύρματων 
Δικτύων 

ΜΠ200Δ   
ΠΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ε  ΕΑΡ 10 8  ΝΑΙ 

18 
Προχωρημένα θέματα 
τεχνητής νοημοσύνης 

ΜΠ2007   
ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ε  ΕΑΡ 2 1  ΝΑΙ 

19 
Προχωρημένη Επεξεργασία 
Εικόνας και Τεχνητή Όραση 

ΜΠ200Κ   
ΜΑΡΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ε  ΕΑΡ 15 14  ΝΑΙ 

20. 
Ρεαλιστικά Πολυμέσα και 
Σχεδιοκίνηση 

ΜΠ200Λ   
ΠΑΧΟΥΛΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
Ε  ΕΑΡ 5 5  ΝΑΙ 

 



 

Πίνακας 14. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2020-2021) 

 

Τίτλος ΠΜΣ:         «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 

 

α.α Μάθημα17 

Κω
δικ
ός 
Μα
θήμ
ατο

ς 

Ωρες 
διδασκαλί

ας ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνοντ
αι ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης18; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφί

α19 
(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

των 
σπουδών 
αντιστοιχ

εί; 
(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμε

να 
μαθήματα20 

Χρήση 
εκπαιδ. 
Μέσων  

(Ναι/Όχ
ι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικ

ών Μέσων 
(Ναι/Όχι21) 

1 Ενεργειακή Οικονομία  ΜΗ1
001 4  9 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Αιολικά Συστήματα 
ΜΗ1
002 4  9 ΝΑΙ 1             ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Φ/Β και Ηλιακά Συστήματα ΜΗ1
003 4  9 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 
Ενεργειακή διαχείριση και 
εξοικονόμηση σε κτίρια  

ΜΗ1
004 4  9 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

                                                             
17 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 

18 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 

19 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 

20 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

21 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική,  δώστε σύντομη αναφορά 

των ελλείψεων. 



 

5 
Ηλεκτρικά Δίκτυα και Διασύνδεση 
Πηγών Διεσπαρμένης Παραγωγής 

ΜΗ2
001 4  9 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 
Υβριδικά Συστήματα & Συστήματα 
Αποθήκευσης Ενέργειας 

ΜΗ2
002   4  9 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 
Σύζευξη Ενεργειακών Συστημάτων 
και Ηλεκτρονικά Ισχύος 

ΜΗ2
003 4  9 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 Έξυπνα Κτίρια και Δίκτυα ΜΗ3
001 4  9 ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 
Προσομοίωση Ενεργειακών 
Κυκλωμάτων 

ΜΗ3
002 4  9 ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 
Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας-
Ποιότητα Ηλεκτρικής Ισχύος 

ΜΗ3
003 4  9 ΝΑΙ 3 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

κ.ο.κ.
22           

 

 

 

  

                                                             
22 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 



 

Πίνακας 15. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2020-2021) 

Τίτλος ΠΜΣ:         «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» 

α.α Μάθημα23 

Κω
δικ
ός 
Μα
θήμ
ατο

ς 

Ωρες 
διδασκαλί

ας ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνοντ
αι ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης24; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφί

α25 
(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

των 
σπουδών 
αντιστοιχ

εί; 
(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμε

να 
μαθήματα26 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχ
ι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικ

ών Μέσων 
(Ναι/Όχι27) 

1 Μεθοδολογία Έρευνας ΜΔ20
Δ3 3  6 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΜΔ20
Δ1 3  6 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Χρηματοοικονομική ΜΔ20
Δ4 3  6 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 
Λήψη αποφάσεων και Ανάλυση 
Κινδύνων σε Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον 

ΜΔ20
Δ2 3  6 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΔ20
ΕΔ 3  6 ΝΑΙ 2 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 Μάνατζμεντ & Ηγεσία ΜΔ10
Δ1 3  6 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 Μάρκετινγκ ΜΔ10
Α3 3  6 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

                                                             
23 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 

24 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 

25 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 

26 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

27 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική,  δώστε σύντομη αναφορά 

των ελλείψεων. 



 

8 Στατιστική στις Επιχειρήσεις ΜΔ10
Δ2 3  6 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 Διοίκηση Έργου ΜΔ11
0ΕΓ 3  6 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 Διοικητική Οικονομική ΜΔ10
Α1 3  6 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

κ.ο.κ.
28           

 

 

 

 

  

                                                             
28 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 



 

Πίνακας 16. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2020-2021) 

Τίτλος ΠΜΣ:         «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

α.α Μάθημα29 
Κωδικός 

Μαθήματο
ς 

Ωρες 
διδασκαλί

ας ανά 
εβδομάδα 

Περιλαμβάνοντ
αι ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης30; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφί

α31 
(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

των 
σπουδών 
αντιστοιχ

εί; 
(1ο, 2ο 
κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμε

να 
μαθήματα32 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχ
ι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικ

ών Μέσων 
(Ναι/Όχι33) 

1 
Διαχείριση έργων και 
Μεθοδολογίες Έρευνας ΜΠ1001 5  7,5  1  Ναι  

2 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΜΠ100Α 5  7,5  1  Ναι  

3 
Κατανεμημένα Συστήματα και 
Εφαρμογές ΜΠ2000 5  7,5  1  Ναι  

4 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων ΜΠ100Θ 5  7,5  1  Ναι  

5 

Προχωρημένα θέματα 
Μηχανικής Λογισμικού και 
Μοντελοποίηση Μεγάλων 
Δεδομένων 

ΜΠ100Η 5  7,5  1  Ναι  

6 
Προχωρημένα Θέματα 
Πολυμέσων και Γραφικών ΜΠ100Ι 5  7,5  1  Ναι  

                                                             
29 Κ18αταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 

30 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 

31 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 

32 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

33 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική,  δώστε σύντομη αναφορά 

των ελλείψεων. 



 

7 
Προχωρημένος 
Προγραμματισμός σε C ΜΠ200Η 5  7,5  1  Ναι  

8 Σημασιολογικός Ιστός ΜΠ1009 5  7,5  1  Ναι  
9 Υπολογιστική Νοημοσύνη ΜΠ100Ζ 5  7,5  1  Ναι  

10 
Διαδίκτυο των Αντικειμένων: 
Τεχνολογία και Εφαρμογές ΜΠ100Ε 5  7,5  2  Ναι  

11 
Δομές Δεδομένων & 
Αλγόριθμοι ΜΠ1002 5  7,5  2  Ναι  

12 
Ειδικά θέματα στα 
Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης 

ΜΠ200Θ 5  7,5  2  Ναι  

13 
Θέματα Αξιολόγησης 
Ευχρηστίας ΜΠ200Ν 5  7,5  2  Ναι  

14 
Προχωρημένα Ενσωματωμένα 
Συστήματα ΜΠ200Ζ 5  7,5  2  Ναι  

15 
Προχωρημένα Θέματα 
Βιοϊατρικής Πληροφορικής ΜΠ200Μ 5  7,5  2  Ναι  

16 
Προχωρημένα θέματα 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας ΜΠ200Ε 5  7,5  2  Ναι  

17 

Προχωρημένα θέματα 
κεραιών, Διάδοσης Η/Μ 
Πεδίων και Ασύρματων 
Δικτύων 

ΜΠ200Δ 5  7,5  2  Ναι  

18 
Προχωρημένα θέματα 
τεχνητής νοημοσύνης ΜΠ2007 5  7,5  2  Ναι  

19 
Προχωρημένη Επεξεργασία 
Εικόνας και Τεχνητή Όραση ΜΠ200Κ 5  7,5  2  Ναι  

20 
Ρεαλιστικά Πολυμέσα και 
Σχεδιοκίνηση ΜΠ200Λ 5  7,5  2  Ναι  

 

 

  



 

Πίνακας 17. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

Τίτλος ΠΜΣ:         «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» 
 

 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών 
και % επί του συνόλου των 

αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2019-2020 15   5 (33%) 10 (67%) 8,6 

2020-2021* 14  1 (7%) 7 (50%) 6 (43%) 8,3 

Σύνολο 29  1 12 16  

Τίτλος ΠΜΣ:         «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»  

 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2019-2020 33  1 (3%) 23 (70%) 9 (27%) 8,12 

2020-2021* 24   18 (75%) 6 (25%) 7,10 

Σύνολο 57  1 41 15  

Τίτλος ΠΜΣ:         «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
  

 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2019-2020 3   100%  8,14 

2020-2021* 13  7,7% 15,4% 76,9% 8,65 

Σύνολο 74  3,08 44,56 52,36 8,48 

 



 

 

5 Ερευνητικό – επιστημονικό έργο 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται στοιχεία για (α) τις ερευνητικές δραστηριότητες, 

(β) τα ερευνητικά / ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (για κάθε ένα πρέπει να 

παρατίθεται ο τίτλος, μία σύντομη περιγραφή, ο φορέας χρηματοδότησης, ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου και το τμήμα του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), (γ) τις επιστημονικές δημοσιεύσεις (δ) τη διεθνή 

διάσταση της έρευνας (ε) τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και τις ανάγκες για 

επέκταση/ανανέωση του εξοπλισμού (στ) τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών στην 

έρευνα, (ζ) τις συνεργασίες και (ξ) τις διακρίσεις. 

5.1. Θεσμοθετημένες ερευνητικές δομές 

Το Τμήμα συγκεντρώνει αξιόλογη και υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα που 

κατά βάση υλοποιείται στο πλαίσιο θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων. Τα 

εργαστήρια αυτά είναι: 

●.1.1.  Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής 

Συστημάτων 
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη έρευνα και 

ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού. Οι ερευνητικές 

δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού, από την 

περιγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, 

την επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, επίσης, η ανάπτυξη 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ερευνητικών προτύπων, μοντέλων, συστημάτων κι εργαλείων, 

ενώ παράλληλα, το εργαστήριο αναλαμβάνει εξειδικευμένη επιμόρφωση, καθώς και παροχή 

υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογίες αιχμής. Το εργαστήριο, εκτός από την ενεργή του 

συμμετοχή σε προπτυχιακή, μεταπτυχιακή και δια βίου εκπαίδευση, έχει υλοποιήσει 

επιτυχώς πληθώρα από ερευνητικές/αναπτυξιακές δραστηριότητες στα πλαίσια έργων 

εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας. Οι ερευνητικές ομάδες του εργαστηρίου αφορούν σε 

Τεχνητή Νοημοσύνη, Ενσωματωμένα Συστήματα, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Serious Games, 

Ιατρική Πληροφορική και Web technologies και βρίσκονται σε επαφή με ερευνητικά κέντρα, 

Πανεπιστήμια και εταιρείες διεθνούς εμβέλειας.  

●.1.2.  Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής 

Υπολογιστών 

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: 

Αναγνώριση προτύπων, αρχιτεκτονική Η/Υ, αρχιτεκτονική με προγραμματιζόμενη λογική 

(FPGAs), ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία εικόνας, πολυπύρηνα συστήματα, τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα, τεχνητή όραση, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και ψηφιακή σχεδίαση. Η 

ευρεία σύγκλιση τεχνολογιών που έχει σήμερα επιτευχθεί έχουν προωθήσει και τις 

ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις του Εργαστηρίου σε ευρείς τομείς της Βιομηχανίας. 



 

 

Συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνουν έρευνα και 

εφαρμογές στην αυτοκίνηση, την ρομποτική, σε ιατρικές συσκευές και συσκευές ευρείας 

κατανάλωσης. 

●.1.3.  Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης & Διαδραστικής 

Πληροφορικής 

Το εργαστήριο εστιάζει στη διαθεματική έρευνα σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα της 

Πληροφορικής, την ανάπτυξη εφαρμογών με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο ή σημαντικό 

οικονομικό ενδιαφέρον και την παροχή υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας 

υπηρεσιών προς τους κοινωνικούς εταίρους και τη βιομηχανία. Το Εργαστήριο έχει 

αναπτύξει συνεργασίες με σημαντικά Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και Εταιρείες, 

όπως ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης, Πολυτεχνείο της Μαδρίτης, Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and 

Information Systems, και Philips Research. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν 

τους παρακάτω τομείς: Collaborative computing technologies and applications, Information 

& management, Network eServices with a focus on Music Performance and Musical Content 

Interaction, Multimodal Sensing, Biomedical informatics,  Biomedical engineering and 

Bioinformatics, Social computing and platforms, Network Music Performance, Music 

Information Retrieval, Music machine listening systems and machine musicianship, Speech 

synthesis and Text to Speech systems, Soundscapes and Acoustic ecology. 

●.1.4.  Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών 

Το εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 

των α) Κατανεμημένων συστημάτων και κοινωνικών δικτύων, β) Διαδραστικών γραφικών και 

πολυμέσων διαδικτύου, γ) συστημάτων επικοινωνιών και δικτύων, δ) Δικτύων αισθητήρων 

και εφαρμογών τηλεματικής, ε) Μεθοδολογιών και εργαλείων για την αποτύπωση και τη 

μελέτη της κίνησης και της συμπεριφοράς ζώντων οργανισμών, και στ) Ασφάλειας δικτύων 

και πληροφοριακών συστημάτων. Στόχος του εργαστηρίου Πολυμέσων, Δικτύων και 

Επικοινωνιών είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η καινοτομία στην πράξη. Για το σκοπό αυτό 

ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε τις δράσεις σύμπραξης με επιχειρήσεις και τη μεταφορά 

ώριμης τεχνογνωσίας. Παράλληλα δεν αμελούμε την έρευνα σε νέους ορίζοντες και σε πεδία 

που θα αποτελέσουν ισχυρά ερευνητικούς πόλους τα προσεχή έτη. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, το εργαστήριο φιλοξενεί (με την μορφή υποτρόφων) ένα σημαντικό αριθμό 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι 

εκπονούν την διατριβή τους στους χώρους του εργαστηρίου με την συν-επίβλεψη των μελών 

του εργαστηρίου. 

●.1.5.  Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής (ΚΕΤΥΦ)  
Το ΚΕΤΥΦ αποτελεί διασχολικό εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ και έχει να επιδείξει πάρα πολύ 

σημαντικό ερευνητικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο. Διαθέτει άριστο εξοπλισμό και 

γενικότερα καινοτόμες υποδομές, τα μέλη του διαθέτουν πολύ αξιόλογο, διεθνές 

αναγνωρισμένο έργο καθώς και άριστες συνεργασίες στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, 

ενώ τα επιστημονικά επιτεύγματα του είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η ερευνητική ομάδα έχει 

να επιδείξει ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικής χαμηλού κόστους και φιλικής προς το 

περιβάλλον τεχνολογίας για την κατασκευή προηγμένων νανοϋλικών και νανοσύνθετων 



 

 

υλικών και διατάξεων κατάλληλων για εφαρμογές σχετικές με το περιβάλλον, την ενέργεια, 

την οπτοηλεκτρονική αλλά και άλλες καθημερινές ανάγκες φορέων και επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, τα μέλη του ΚΕΤΥΦ δραστηριοποιούνται εκπαιδευτικά σε προπτυχιακό, 

μεταπτυχιακό και δια βίου επίπεδο, ενώ υλοποιούνται σε αυτό διδακτορικές, μεταπτυχιακές 

και πτυχιακές διατριβές σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Ειδικότερα, οι στόχοι και το αντικείμενο του εργαστηρίου αφορούν επιστημονικές και 

τεχνολογικές δραστηριότητες σχετικές με: (α) κατασκευή και μελέτη οργανικών/υβριδικών 

φωτοβολταϊκών στοιχείων και ηλεκτρονικών, (β) ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων 

νανοδομών οξειδίων μετάλλων για εφαρμογές φωτοκατατάλυσης, παράθυρων ελεγχόμενης 

διαπερατότητας, αυτοκαθαριζόμενων επιφανειών και διάφανων ηλεκτρόδιων, (γ) 

κατασκευή και μελέτη νανοσύνθετων υλικών με βελτιστοποιημένες ιδιότητες για ηλεκτρικές, 

μηχανολογικές εφαρμογές και ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, (δ) διερεύνηση τεχνικών τύπου 

εκτύπωσης αλλά και προσαρμογή των αποτελεσμάτων ανάπτυξης καινοτόμων 

νανοσύνθετων υλικών σε διεργασίες ευρείας κλίμακας, (ε) ημιαγώγιμα υλικά και παράγωγες 

ηλεκτρονικές διατάξεις, (ζ) μελέτη εφαρμογών laser στην διαγνωστική υλικών, μετρήσεις και 

κατεργασία υλικών, μελέτη γένεσης σύμφωνης ακτινοβολίας laser σε ενεργά οπτικά υλικά ή 

μέσω μη-γραμμικών διαδικασιών, (η) ανάπτυξη-μελέτη συστημάτων laser, (θ) διερεύνηση 

των μηχανικών, οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών και διατάξεων, (ι) διερεύνηση των 

ιδιοτήτων επιφανειών σε μικροκλίμακα, (κ) φασματοσκοπική ανάλυση πηγών φωτός, (λ) 

μελέτες εφαρμογής Φ/Β και ηλιοθερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και (μ) έλεγχο 

ποιοτικών παραμέτρων νερού, υγρών αποβλήτων και κρασιού. Τέλος, σε σχέση με το 

ερευνητικό έργο, το εργαστήριο παρουσιάζει περίπου 15-20 δημοσιεύσεις το χρόνο σε 

επιστημονικά περιοδικά υψηλού δείκτη απήχησης, με τις δημοσιεύσεις αυτές να εμφανίζουν 

πολύ μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών, ενώ τρία από τα μέλη του εργαστηρίου έχουν πολύ 

υψηλό h-index. Παράλληλα, τα μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν ετησίως σε περίπου 15-

20 διεθνή επιστημονικά συνέδρια υψηλού κύρους, ενώ οι ερευνητικές δραστηριότητες του 

εργαστηρίου είναι σε κατάλληλο στάδιο ώστε σύντομα να εμφανιστούν νέα προϊόντα και 

πιθανά πατέντες. Ως μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιτυχία μπορεί να αναφερθεί η συμμετοχή 

του σε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το FLAGSHIP 

GRAPHENE. 

●.1.6.  Το Διατμηματικό Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και 

Ρομποτικής (ΕΣΕΡ)  
Το ΕΣΕΡ αποτελεί σύμπραξη των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανολόγων 

Μηχανικών ΤΕ του ΕΛΜΕΠΑ, και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: (α) Σχεδίαση και 

ανάπτυξη ρομποτικών και μηχατρονικών συστημάτων με έμφαση σε εφαρμογές στη 

βιομηχανική, μεταποιητική, και αγροτική παραγωγή, (β) Θεωρητική μελέτη και πρακτική 

υλοποίηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου, (γ) Σχεδίαση συστημάτων βιομηχανικού 

αυτοματισμού, απομακρυσμένου ελέγχου και τηλεμετρίας, και (δ) Έρευνα πάνω σε 

προηγμένα και νοήμονα ρομποτικά συστήματα, σε τομείς όπως η εμβιομηχανική τεχνολογία, 

τα υποβρύχια ρομπότ, η βιομιμητική, η μηχανική όραση, και ο επιδέξιος χειρισμός 

αντικειμένων. Επιπλέον, το Εργαστήριο εστιάζει στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων και 

εξειδικευμένου λογισμικού, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διάδοση 

ανάμεσα στους φοιτητές των αντικειμένων της Μηχατρονικής, της Ρομποτικής και του 

Αυτομάτου Ελέγχου. Αποτελεί επίσης το βασικό πυλώνα υλοποίησης του Διατμηματικού 

ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής Αυτοματισμού και Ρομποτικής» του ΕΛΜΕΠΑ. Το 

ΕΣΕΡ διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο εξοπλισμό για τη σχεδίαση και 



 

 

κατασκευή ρομποτικών πρωτοτύπων, μηχατρονικών διατάξεων και ενσωματωμένων 

συστημάτων ελέγχου, και, εκτός από την ενεργή του συμμετοχή σε προπτυχιακή, 

μεταπτυχιακή και δια βίου εκπαίδευση, υλοποιεί ερευνητικές και αναπτυξιακές 

δραστηριότητες καθώς και χρηματοδοτούμενα έργα στα θεματικά πεδία που υπηρετεί. Ένας 

σημαντικός αριθμός από τις δημοσιεύσεις των μελών του ΕΣΕΡ έχουν αποσπάσει πολύ 

σημαντικά βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή συνέδρια. 

●.1.7.  Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής 

Συστημάτων 
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη έρευνα κι 

ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στην ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της 

τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής συστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του 

εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού, από την περιγραφή και 

ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την 

επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εργαστήριο έχει, επίσης, η 

ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ερευνητικών προτύπων, μοντέλων, συστημάτων κι 

εργαλείων, που καλύπτουν διάφορα σημαντικά ερευνητικά πεδία, ενώ παράλληλα, το 

εργαστήριο αναλαμβάνει την εξειδικευμένη επιμόρφωση φοιτητών κι εργαζομένων σε 

τεχνολογίες αιχμής, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογικά 

θέματα του ενδιαφέροντος του. Το εργαστήριο, εκτός από την ενεργή του συμμετοχή σε 

προπτυχιακή, μεταπτυχιακή και δια βίου εκπαίδευση, υλοποιεί ερευνητικές και 

αναπτυξιακές δραστηριότητες καθώς και χρηματοδοτούμενα έργα εθνικής και ευρωπαϊκής 

εμβέλειας στα θεματικά πεδία που υπηρετεί, τα οποία αφορούν σε Τεχνητή Νοημοσύνη, 

Embedded systems, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Serious Games, Ιατρική Πληροφορική και Web 

technology. Οι ερευνητικές ομάδες του εργαστηρίου βρίσκονται σε στενή συνεργασία με 

ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια αλλά και με εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

αντίστοιχα θεματικά πεδία. 

●.1.8.  Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων 
Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Εργαστήριο αφορούν στα ενεργειακά ηλεκτρικά 

συστήματα, στα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα, στη χρήση της ηλιακής ενέργειας για την 

ξήρανση αγροτικών προϊόντων, στις πάσης φύσεως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και 

εφαρμογές, στα ηλεκτρονικά ισχύος, στα διηλεκτρικά υλικά, στα αυτόνομα και 

διασυνδεμένα συστήματα ΑΠΕ, στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα σύγχρονα 

συστήματα φωτισμού, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας φωτοτεχνικών συστημάτων – 

κτιρίων και οι φωτοτεχνικές μελέτες. Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και 

άριστο εξοπλισμό, όπως φυλασσόμενο φωτοβολταϊκό πεδίο δοκιμών 700 τ.μ., αυτόνομο 

ηλεκτρικό σύστημα με ΦΒ παραγωγή και αποθήκευση στα 48V και λειτουργία στα 230V, 

αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα με ΦΒ και αιολική παραγωγή στα 24V με αποθήκευση και 

λειτουργία στα 230V, διατάξεις μέτρησης ηλεκτρικών χαρακτηριστικών φωτοβολταϊκών 

πλαισίων, ηλιοτροπικές διάταξη ενός άξονα, δύο αξόνων και πολικού άξονα, γεννήτρια 

παραγωγής 100kV AC, γεννήτρια παραγωγής 140kV DC, γεννήτρια παραγωγής 140kV 

κρουστικών τάσεων LI και SI, ωμικούς και χωρητικούς καταμεριστές, διάταξη Inclined Plane 

Test (ιδιοκατασκευή), διάταξη Dynamic Drop Test (ιδιοκατασκευή), διάταξη Corona Test 

(ιδιοκατασκευή), διάταξη Ηλεκτρικής καταπόνησης διηλεκτρικών ελαίων, πληθώρα απλών 



 

 

και εξειδικευμένων συσκευές για μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών, λογισμικά εξομοίωσης 

πεδίων, φαινομένων και κυκλωμάτων, μονοχρωμάτορα THR-1500 της εταιρίας JOBIN-YVON, 

οπτικά και ανιχνευτές. Συμμετέχει ενεργά σε προπτυχιακή, μεταπτυχιακή και Δια Βίου 

εκπαίδευση, ενώ παράλληλα υλοποιεί ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες καθώς 

και χρηματοδοτούμενα έργα στα θεματικά πεδία που υπηρετεί. Το ΕΛΜΕΠΑ με το 

συγκεκριμένο Εργαστήριο είναι ένα από τα επτά ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας που 

συμμετέχουν στην πρόταση «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση 

θαλάσσιων βιολογικών πόρων» του ΕΛΚΕΘΕ που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020». Επίσης, είναι ένα από τα λίγα Εργαστήρια σε εθνικό επίπεδο και το μόνο σε 

τοπικό επίπεδο που συνεργάζεται στενά με τις εταιρείες της πρώην Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 

●.1.9.  Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών 

Μαθηματικών 
Το εργαστήριο εστιάζεται στη μελέτη και επίλυση προβλημάτων μη γραμμικού χαρακτήρα 

με χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων 

προβλημάτων αποτελούν οι μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, με εφαρμογές μεταξύ 

άλλων στα μη Νευτώνεια ρευστά και το φαινόμενο της συμπύκνωσης Bose-Einstein. Επίσης, 

ασχολείται με προβλήματα που συνδέονται με τη μελέτη και την υπολογισιμότητα των 

λεγόμενων ειδικών συναρτήσεων, μια κατηγορία μαθηματικών με κομβικό ρόλο σε 

Εφαρμοσμένες Επιστήμες, από Αεροναυπηγική ως Μαθηματική Φυσική. Το εργαστήριο, 

συμμετέχει ενεργά σε προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, ενώ παράλληλα υλοποιεί 

ερευνητικές δραστηριότητες και χρηματοδοτούμενα έργα στη θεματική περιοχή της 

μαθηματικής φυσικής. Μάλιστα, το εργαστήριο ήταν ο συντονιστής του ESF προγράμματος 

«Common perspectives for cold atoms, semiconductor polaritons and nanoscience» 

(POLATOM), με συμμετοχή 15 χωρών. 

5.2. Επιτεύγματα - διακρίσεις την περίοδο αξιολόγησης  

Τα επιτεύγματα που ακολουθούν αναφέρονται αποκλειστικά στην περίοδο αξιολόγησης 

και αναφέρονται σε διακρίσεις που επιτυγχάνονται από μέλη ή/και ομάδες της 

κοινότητας του ΗΜΜΥ. Ειδικότερα, για την περίοδο αξιολόγησης καταγράφηκαν τα 

ακόλουθα:   

● Από την ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης των Baas, Boyak, Ioannidis (2021) 

του Πανεπιστημίου Stanford που δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021, δύο (2) 

Καθηγητές του τμήματος ΗΜΜΥ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

εμφανίζονται να ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική τους 

περιοχή (μεταξύ 22 επιστημονικών πεδίων και 176 υποκατηγοριών τους που 

αναλύθηκαν). 



 

 

5.3. Δείκτες ερευνητικών επιδόσεων  

Στους πίνακες που ακολουθούν συνοψίζονται δεδομένα που αφορούν τις ερευνητικές 

επιδόσεις του Τμήματος ΗΜΜΥ. Ως επιδόσεις νοούνται μεταξύ άλλων: 

● Το πλήθος των δημοσιεύσεων και των αναφορών που αυτές λαμβάνουν (για την 

περίοδο 2014-2021)   

● Το πλήθος των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται και το ύψος της 

χρηματοδότησης (για την περίοδο 2014-2021) 

● Το πλήθος των έργων του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 που είναι ενεργά την περίοδο της 

αξιολόγησης    

Πίνακας 18. Πλήθος δημοσιευμένου έργου και αναφορές (Πηγή: Scopus) 

Έτη 
Αριθμός 

Εργασιών 
Αριθμός 

Ετεροαναφορών 
Αριθμός 

Αναφορών 

2014 118 1332 1668 

2015 99 1472 1887 

2016 102 1687 2011 

2017 90 1804 2154 

2018 85 2033 2393 

2019 85 2122 2477 

2020 84 2145 2508 

2021 87 2248 2684 

Πίνακας 19. Πλήθος έργων και ύψος χρηματοδότησης 

Έτος Πλήθος Ύψος Χρηματοδότησης 

2014 11 360,868 € 

2015 8 843,563 € 

2016 19 974,782 € 

2017 7 803,866 € 

2018 27 3,074,332 € 

2019 19 1,949,291 € 

2020 10 2,170,489 € 

2021 20 1,711,121 € 

ΣΥΝΟΛΟ 121 11,888,311 € 



 

 

 Πίνακας 20. Πίνακας έργων του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 (ενεργά την περίοδο αξιολόγησης) 

ΤΊΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

HARMONIzation and integrative analysis 
of regional, national, and international 
Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome 
(pSS) towards improved stratification, 
treatment and health policy making — 
HarmonicSS 

2017 2020 202,500 € 

FORTIKA - Cyber Security Accelerator for 
trusted SMEs IT Ecosystems 

2017 2020 263,306 € 

SMart mobILity at the European land 
borders - SMILE 

2017 2020 227,988 € 

Graphene Flagship Core Project 2 — 
GrapheneCore2 

2018 2020 886,714 € 

SPHINX - Ένα Παγκόσμιο Εργαλείο 
Διαδικτυακής Ασφάλειας για τη 
Βιομηχανία Φροντίδας Υγείας 

2019 2021 365,625 € 

Advanced manufacturing solutions 
tightly aligned with business needs – 
AVANGARD 

2019 2022 425,000 € 

SHAPES - Smart and Healthy Ageing 
through People Engaging in Supportive 
Systems 

2019 2023 523,750 € 

5 services of Drones for increased 
airports and waterways safety and 
security -5D-AeroSafe 

2020 2023 327,500 € 

Graphene Flagship Core Project 3 — 
GrapheneCore3 

2020 2023 1,152,000 € 

CARDIOCARE - An interdisciplinary 
approach for the management of the 
elderly multimorbid patient with breast 
cancer therapy induced cardiac toxicity 

2021 2025 307,250 € 

EMERGE - Emerging Printed Electronics 
Research Infrastructure 

2021 2025 542,500 € 

 

 

    



 

 

Συμπεράσματα και σχεδιασμός βελτίωσης 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια κριτική αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης του 

τμήματος ΗΜΜΥ, με έμφαση στην αναγνώριση κρίσιμων περιοχών βελτίωσης και την 

περιγραφή σχεδίων δράσης που θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο. Η 

προσπάθεια αυτή γίνεται έχοντας υπόψη τις ελλείψεις που παρουσιάζει η τρέχουσα 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης εξαιτίας του γεγονότος ότι το Τμήμα ξεκίνησε να 

λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2019 και επομένως, οι φοιτητές βρίσκονται μόλις στο 5ο  

εξάμηνο σπουδών τους αλλά και των συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία 

COVID-19.  

Συνοπτικά αναγνωρίζονται απαιτήσεις για βελτίωση σε πέντε αλληλοσχετιζόμενες 

ενότητες και για κάθε μια καταγράφεται το βασικό ζήτημα και ο προτεινόμενος τρόπος 

αντιμετώπισης του.      

Ενότητα 1: Το τμήμα και το περιβάλλον που λειτουργεί 

Ζήτημα προς αντιμετώπιση Προτεινόμενο σχέδιο δράσης 

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2019 και 
επομένως, υπολείπεται σημαντικά σε 
αναγνωσιμότητα των άλλων ομοειδών 
τμημάτων των αρχαιότερων 
πανεπιστημίων και από πολλούς 
υποψήφιους δεν αποτελεί πρώτη επιλογή 

Συνέχιση και ενίσχυση του υφιστάμενου 
σχεδίου δράσης που αφορά τη χρήση 
πολλαπλών μέσων ενημέρωσης για τα 
προγράμματα σπουδών, τα επιτεύγματα, 
τη δομή και λειτουργία του τμήματος    

Η περιορισμένη χρηματοδότηση του 
Τμήματος από την Πολιτεία δημιουργεί 
εμπόδια στη βελτίωση των υποδομών 
του Τμήματος 

Καταγραφή υλικό-τεχνικών υποδομών 
που απαιτούν βελτίωσης - 
αντικατάσταση και ένταξη δράσεων στα 
κατάλληλα χρηματοδοτικά πλαίσια  

 

Ενότητα 2: Αξιολόγηση μαθημάτων και διδακτικού έργου 

Ζήτημα προς αντιμετώπιση Προτεινόμενο σχέδιο δράσης 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων από τους 
φοιτητές πραγματοποιήθηκε εν μέσω της 
πανδημίας και όταν τα μαθήματα 
διεξάγονταν εξ αποστάσεως με 
αποτέλεσμα το πλήθος των απαντήσεων 
στα ερωτηματολόγια να είναι αρκετά 
περιορισμένο 

Ανάληψη δράσεων που θα εμπεδώσουν 
την αξία της αυτοαξιολόγησης, της 
συνεχούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα 
και της απαίτησης για προοδευτική 
κατάκτηση υψηλότερου επιπέδου 
ωρίμανσης    

 



 

 

Ενότητα 3: Διάρθρωση ΠΠΣ, μέθοδοι διδασκαλίας 

Ζήτημα προς αντιμετώπιση Προτεινόμενο σχέδιο δράσης 

Ενίσχυση της φοιτητο-κεντρικής 
διδασκαλίας 

Εμπλουτισμός του περιεχομένων των 
μαθημάτων, του τρόπου διδασκαλίας και 
των μορφών συμμετοχής των φοιτητών 
έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία στη 
μάθηση (με projects, ομαδική δουλειά σε 
εργαστήριο, παρουσιάσεις στην τάξη για 
απόκτηση δεξιοτήτων, συγγραφή 
συνοπτικών αναφορών, κοκ).  

 

Ενότητα 4: Υποστήριξη φοιτητών 

Ζήτημα προς αντιμετώπιση Προτεινόμενο σχέδιο δράσης 

Αδυναμία σε τμήμα των φοιτητών, 
ιδιαίτερα του 1ου έτους, να 
ενσωματωθούν στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον και αυτό συνήθως λειτουργεί 
σε βάρος της ακαδημαϊκής τους επίδοσης 

Διερεύνηση ενισχυτικών παρεμβάσεων 
στη δομή του ΠΠΣ, στους τρόπους 
διδασκαλίας και στην οργάνωση των 
μαθημάτων με σκοπό τη δημιουργία 
επιπλέον κινήτρων στους φοιτητές για 
ταχύτερη  προσαρμογή 

Έγκαιρη αναγνώριση / διάγνωση 
προβλημάτων που απασχολούν τους 
φοιτητές  

Ενίσχυση του θεσμού του συμβούλου 
καθηγητή με στόχο την καθοδήγηση των 
φοιτητών και την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων 

 

Ενότητα 5: Ανθρώπινο δυναμικό 

Ζήτημα προς αντιμετώπιση Σχέδιο δράσης 

Το Τμήμα είναι σήμερα υποστελεχωμένο 
σε κρίσιμα επιστημονικά πεδία όπως 
«Τηλεπικοινωνίες» και «Επιστήμη των 
Δεδομένων» ενώ ταυτόχρονα έχει 
σοβαρότατες ελλείψεις σε τεχνικό 
εργαστηριακό (ΕΤΕΠ) και επικουρικό 
Διδακτικό (ΕΔΙΠ) προσωπικό  

Ενεργοποίηση Τομέων και Συνέλευσης με 
στόχο την καταγραφή των αναγκών του 
Τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό (όλων 
των βαθμίδων) και δρομολόγηση 
αιτημάτων προς το Ίδρυμα  

Κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της 
αναλογίας διδασκόντων-φοιτητών σε 
ποσοστά κοντινότερα στον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο 

Δρομολόγηση αιτημάτων προς το  
Ίδρυμα και μείωση νεοεισερχόμενων 
φοιτητών στο επίπεδο που μπορεί να 
εξυπηρετήσει το τμήμα  

 



 

 

● Παραρτήματα 

Τα παραρτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 Απογραφικό Δελτίο μέλους ΔΕΠ 
 Απογραφικό Δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος 
 Πίνακας με τα μαθήματα του ΠΠΣ 
 Υπόδειγμα ερωτηματολογίου Θεωρητικού Μαθήματος 
 Υπόδειγμα ερωτηματολογίου Εργαστηριακού  Μαθήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Πανεπιστήμιο: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Τμήμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Όνομα διδάσκοντος:  

Βαθμίδα διδάσκοντος:  

Επιστημονική ειδίκευση:  

Τίτλοι και κωδικοί 
διδασκόμενων μαθημάτων: 

 

 

 

Ι.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ  

Ι.1 Αριθμός δημοσιεύσεων / εργασιών 
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Επεξηγήσεις:  Αναφέρατε αναλυτικά και κατά χρονική σειρά άλλες εργασίες σας. 

 

 

 

Ι.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις / επιμέλειες καλλιτεχνικών εκθέσεων 

Αναφέρατε τις δημοσιεύσεις / επιμελητικές εργασίες του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 

σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Σημειώνεται ότι κάθε ακαδημαϊκό έτος διαρκεί 

από το Σεπτέμβριο έως τον επόμενο Αύγουστο. 

 

 

 

Ι.3 Αναγνώριση του επιστημονικού / ερευνητικού και άλλου έργου 
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2021        

2020        

Σύνολο        

Επεξηγήσεις: Αναφέρατε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βραβεία και τιμητικούς τίτλους (τίτλος 

επίτιμου διδάκτορα, επίτιμου καθηγητή, ακαδημαϊκού κλπ.) και τον ακριβή χρόνο κτήσης 

αυτών. 

 

 

 

Ι.4 Ερευνητικές δραστηριότητες 

Ι.4.1 Ποια ερευνητικά προγράμματα / έργα που υλοποιήθηκαν / βρίσκονται σε εξέλιξη 
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος συντονίζετε; Σε ποια απλώς συμμετέχετε; Έχετε 
λάβει χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς για διεξαγωγή ερευνητικών σας 
δραστηριοτήτων; 

Αναφέρατε αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος / έργου / δραστηριότητας (λχ. 
τίτλος, φορέας υλοποίησης / χρηματοδότησης, χρονικό διάστημα υλοποίησης). 

 

 

 

Ι.4.2 Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες / μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα 
ερευνητικά αυτά προγράμματα / έργα και τις ερευνητικές σας δραστηριότητες; 

Αναφέρατε ιδιότητα και αριθμό αυτών ανά πρόγραμμα/ έργο / δραστηριότητα. 

 

 

 

Ι.4.3 Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα / έργο το 
οποίο συντονίζετε ή / και στις ερευνητικές σας δραστηριότητες κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες; 

Αναφέρατε ιδιότητα και αριθμό αυτών ανά πρόγραμμα / έργο / δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΙΙ.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

ΙΙ.1 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων / χώρων που 
χρησιμοποιείτε. 

 

 

 

ΙΙ.2 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων 
/ χώρων. 

 

 

 

ΙΙ.3 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού / ερευνητικού 
εξοπλισμού. 

 

 

 

ΙΙ.4 Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;  

 

 

 

ΙΙ.5 Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες 
υποδομές; 

 

 

 

ΙΙ.6 Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων ερευνητικών υποδομών; 

 

 

 

ΙΙ.7 Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Είναι σύγχρονος ο 
υπάρχων εξοπλισμός και ποια η λειτουργική του κατάσταση; Υπάρχει ανάγκη 
ανανέωσης / εκσυγχρονισμού του; 

 

 

 

ΙΙ.8 Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση 
των ερευνητικών υποδομών; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.9 Έχετε ερευνητικές συνεργασίες 

(α) Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος; 

(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού; 

(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού; 

 

 

 

 

ΙΙ.10 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων; 
Αναφέρατε παραδείγματα. 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Έχετε διδακτικές / ερευνητικές συνεργασίες κατά το τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος 

(α) Με συναδέλφους του Τμήματος ή άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος; 

(β) Με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού; 

(γ) Με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού; 

Αναφέρατε αναλυτικά στοιχεία με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση και το χρόνο 

πραγματοποίησης της συνεργασίας. 

 

 

 

 

 

ΙV.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 Έχετε αναλάβει διοικητικές θέσεις κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 



 

 

(α)  Σε επίπεδο Τμήματος / Ιδρύματος (λχ. Πρόεδρος Τμήματος, μέλος Επιτροπής 

Τμήματος) 

(β)  Σε ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς φορείς ή / και επιστημονικές εταιρίες του 

εσωτερικού 

Αναφέρατε αναλυτικά στοιχεία κατά χρονική σειρά με βάση την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αναφέρατε αναλυτικά στοιχεία κατά χρονική σειρά για άλλες δραστηριότητες 

που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος 

χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα  

 

Ι.  ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Πανεπιστήμιο  

Σχολή  

Τμήμα  

Τομέας  

Όνομα διδάσκοντος / Βαθμίδα:  

Επιστημονική Ειδίκευση  

 

Κωδ. Αριθμός Μαθήματος 

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό 
Τίτλος Μαθήματος 

 

 
 

Ι.1 Περιγραφή / Περιεχόμενο μαθήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.2 Μαθησιακοί στόχοι 

 

 

 

 

 

Ι.3 Είδος Μαθήματος 

Εξάμηνο 

Διδασκαλίας 

1ο – 12ο  

Υποχρεωτικό (Υ),  

Υποχρεωτικής 

Επιλογής (ΥΕ),  

Ελεύθερης Επιλογής 

(ΕΕ) 

Υποβάθρου (ΥΠ),  

Επιστημονικής 

Περιοχής (ΕΠ),  

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Μάθημα Κορμού 

(ΚΟ),  

Ειδίκευσης (ΕΙΔ),  

Κατεύθυνσης (ΚΑ) 



 

 

    

 

Ι.4 Διδασκαλία 

Προβλεπόμενες Ώρες Διδασκαλίας 

ανά εξάμηνο 
Σύνολο 

εβδομαδιαίων 

ωρών 

διδασκαλίας 

Διδακτικές 

Μονάδες 

Χρήση 

Πολλαπλής 

Βιβλιογραφίας 

(Ναι/Όχι) 

Εργασία ή Πρόοδος 

(Ναι / Όχι) 

Υποχρεωτική / 

Προαιρετική Διαλέξεις Εργαστήρια 
Μικρές 

ομάδες 
Άλλη 

        

Ι.5 Ενημέρωση – Αξιολόγηση 

Το μάθημα περιλαμβάνεται 

στον  Οδηγό Σπουδών; 

(Ναι/Όχι) 

Σελίδα αναφοράς 

μαθήματος 

Υπάρχει ιστοσελίδα 

μαθήματος; (Ναι/Όχι) 

Διεύθυνση URL 

Έχει γίνει στο τρέχον 

εξάμηνο αξιολόγηση του 

μαθήματος από τους 

φοιτητές; (Ναι/Όχι) 

   



 

 

ΙΙ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙ.1 Διδακτέα Ύλη 

ΙΙ.1.1 Πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναπροσαρμογή / επικαιροποίηση της ύλης 
του μαθήματος; 

 

 

 

ΙΙ.1.2 Υπάρχει επικάλυψη ύλης με άλλα μαθήματα και πώς το αντιμετωπίζετε;  

 

 

 

ΙΙ.2 Διδακτικά Βοηθήματα 

ΙΙ.2.1 Βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα. 

 

 

 

ΙΙ.2.2 Γίνεται επικαιροποίηση των βοηθημάτων και με ποια διαδικασία;  

 

 

 

ΙΙ.2.3 Ποιο ποσοστό  της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; 

 

 

 

ΙΙ.2.4 Παρέχετε πρόσθετη βιβλιογραφία πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; 

 

 

 

ΙΙ.2.5 Πώς γνωστοποιείτε στους φοιτητές την ύλη του μαθήματος, τους μαθησιακούς 
στόχους και τον τρόπο αξιολόγησης τους; 

 

 

 

ΙΙ.3 Επικοινωνία & Καθοδήγηση Φοιτητών / Συνεργασίες  

ΙΙ.3.1 Έχετε ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές; 

 

 

 

ΙΙ.3.2 Πώς μεθοδεύετε την εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. 
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

 

 



 

 

 

ΙΙ.3.3 Οργανώνετε στο πλαίσιο του μαθήματος εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών / 
διαλέξεις επιστημόνων ή άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τοπικούς, 
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς 
φορείς; 

 

 

 

ΙΙ.4 Συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα 
Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό φοιτητών κατά μέσο όρο παρακολουθεί το θεωρητικό μέρος του 

μαθήματος; 

0-20%   20-40%   40-60%   60-80%   80-100%   Δεν γνωρίζω  

 

ΙΙ.5 Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα 

ΙΙ.5.1 Τρόποι Αξιολόγησης; 
Σημειώστε στον πίνακα που ακολουθεί τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. 

Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου   

Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαμήνου  

Πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση):  

Κατ’ οίκον εργασία:  

Προφορική παρουσίαση εργασίας:  

Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:  

Άλλα * :  

* Περιγράψτε συνοπτικά τυχόν άλλους τρόπους αξιολόγησης. 

 

 

 

 

Παρακολουθούνται όλοι οι φοιτητές κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ή 

πρακτικών ασκήσεων; (Nαι ή Όχι) 

 

Λαμβάνουν οι φοιτητές συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) στο μέσον του 

εξαμήνου; (Nαι ή Όχι). 

 

 



 

 

ΙΙ.5.2 Πώς διασφαλίζετε τη διαφάνεια στην αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών; 

 

 

 

ΙΙΙ.  ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΙΙΙ.1 Διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή του μαθήματος 

ΙΙΙ.1.1 Αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των αιθουσών και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και τη διαθεσιμότητά τους. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.2 Εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο μάθημα: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των εργαστηριακών χώρων, του 

εργαστηριακού εξοπλισμού και της διαθεσιμότητάς τους. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.3 Είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός 
προγραμματισμένων ωρών; 

 

 

 

ΙΙΙ.1.4 Σπουδαστήρια: 

Αναφερθείτε στην επάρκεια, καταλληλότητα, ποιότητα των χώρων, του εξοπλισμού και της 

διαθεσιμότητάς τους. 

 

 

 

ΙΙΙ.1.5 Χρησιμοποιείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό και ποιο; (περιγράψτε συνοπτικά) 

 

 

 

ΙΙΙ.1.6 Υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη του μαθήματος από τη βιβλιοθήκη 
(βιβλιογραφία και άλλοι μαθησιακοί πόροι); 

 

 

 

 



 

 

ΙΙΙ.1.7 Πώς κρίνετε συνολικά τη διαθέσιμη εκπαιδευτική υποδομή;  

Αν η απάντηση είναι αρνητική, σχολιάστε συνοπτικά τυχόν ελλείψεις και καταγράψτε τις 

αναγκαίες βελτιώσεις σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες. 

 

 

 

 

ΙΙΙ.2 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

ΙΙΙ.2.1 Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία 
του μαθήματος και πώς; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.2 Χρησιμοποιούνται μαθησιακά βοηθήματα βασισμένα σε ΤΠΕ; (Αναφέρατε 
παραδείγματα). 

 

 

 

 

ΙΙΙ.2.3 Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.4 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 

 

 

 

ΙΙΙ.2.5 Χρησιμοποιείτε ΤΠΕ στην επικοινωνία σας με τους φοιτητές; Πώς; 

 

 

 

 



 

 

ΙV.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΙV.1 Σας κοινοποιείται κατάλογος των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στο 
μάθημα και πότε; 

 

 

 

ΙV.2 Ποια είναι η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός των φοιτητών του 
μαθήματος;  

Ξεκινήστε από το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που διδάσκατε το μάθημα και τα προηγούμενα 

έτη καταγράψτε και τα συγκριτικά στοιχεία των προηγουμένων ετών 

Έτος 

Κατανομή Βαθμών (% φοιτητών) Μέσος όρος  

Βαθμολογίας  

(σύνολο φοιτητών) 0 – 3,9 4 – 4,9 5 – 5,9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

        

        

        

        

        

 

 

V. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

V.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος και της διδασκαλίας από 
τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται; Επισυνάψτε δείγμα του σχετικού 
ερωτηματολογίου. 

 

 

 

V.2 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίνακας με μαθήματα του ΠΠΣ 
Κωδικός 

μαθήματος Εξάμηνο Τίτλος ECTS 

0811.1.001.0 1 Λογισμός Ι 6 

0811.1.002.0 1 Γραμμική Άλγεβρα 5 

0811.1.003.0 1 Φυσική 6 

0811.1.004.0 1 Δομημένος Προγραμματισμός 6 

0811.1.005.0 1 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά Ι 4 

0811.1.006.0 1 Επιστημονικός Προγραμματισμός με τη Γλώσσα Python 3 

   ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.1.007.0 1 Εισαγωγή στην Επιστήμη του ΗΜ&ΜΥ 2 

0811.1.008.0 1 Ξένη Γλώσσα Ι 2 

0811.2.001.0 2 Λογισμός ΙΙ 6 

0811.2.002.0 2 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 6 

0811.2.003.0 2 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 6 

0811.2.004.0 2 Λογική Σχεδίαση 6 

0811.2.005.0   Δομές Δεδομένων 6 

    ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.2.006.0 2 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 2 

0811.3.001.0 3 Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδική Ανάλυση 5 

0811.3.002.0 3 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 6 

0811.3.003.0 3 Θεωρία Πιιθανοτήτων και Στατιστική 5 

0811.3.004.0 3 Ηλεκτρονική Ι 6 

0811.3.005.0 3 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 5 

0811.3.006.0 3 Τεχνικό Σχέδιο 3 

    ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.4.001.0 4 Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ι 6 

0811.4.002.0 4 Ηλεκτρονική ΙΙ 6 

0811.4.003.0 4 Οργάνωση Υπολογιστών 5 

0811.4.004.0 4 Σήματα και Συστήματα 5 

0811.4.005.0 4 Αριθμητική Ανάλυση 4 

0811.4.006.0 4 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΙΙ 4 

    ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.5.001.0 5 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 6 

0811.5.002.0 5 Τεχνολογία Λογισμικού 6 

0811.5.003.0 5 Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ΙΙ 6 

0811.5.004.0 5 Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων 6 

0811.5.005.0 5 Ενεργειακά Συστήματα 4 

0811.5.006.0 5 Αρχές Συγγραφής και Μελέτης Επιστημονικού Κειμένου 2 

    ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.6.001.0 6 Συστήματα Μετρήσεων 6 

0811.6.002.0 6 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 6 

0811.6.003.0 6 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι 6 

0811.6.004.0 6 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 6 

0811.6.005.0 6 Τηλεπικοινωνιακά  Συστήματα Ι 6 

Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΟΛΟ 30 



 

 

0811.7.001.0 7 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι 6 

0811.7.002.0 7 Ανάλυση ΣΗΕ - Μόνιμη Κατάσταση 4 

0811.7.003.0 7 Ηλεκτρονικά Ισχύος 4 

0811.7.004.0 7 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 4 

0811.7.005.0 7 Ενεργειακός Σχεδιασμός στο Κτιριακό Περιβάλλον 4 

0811.7.006.0 7 Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συστημάτων 4 

0811.7.007.0 7 Διαχείριση Περιβάλλοντος 4 

Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.8.001.0 8 Ανάλυση ΣΗΕ - Μεταβατική Κατάσταση 4 

0811.8.002.0 8 Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 6 

0811.8.003.0 8 Ηλεκτρική Οικονομία 4 

0811.8.004.0 8 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Ι 4 

0811.8.005.0 8 Αξιοπιστία Συστημάτων 4 

0811.8.006.0 8 Τεχνολογία Φωτισμού 4 

0811.8.007.0 8 Αντικεραυνική Προστασία και Γειώσεις 4 

0811.8.008.0 8 Ασφάλεια Εργασίας και Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας 4 

Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.9.001.0 9 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 6 

0811.9.002.0 9 ΣΗΕ - Ευστάθεια Συστημάτων 4 

0811.9.003.0 9 Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων ΙΙ 4 

0811.9.004.0 9 Δίκτυα Διανομής και Διεσπαρμένη Παραγωγή 4 

0811.9.005.0 9 Κινητήρια Συστήματα 4 

0811.9.006.0 9 Αιολικά Συστήματα 4 

0811.9.007.0 9 
Υλικά και Διατάξεις Εξοικονόμησης και Αποθήκευσης 
Ενέργειας 

4 

0811.9.008.0 9 Νέες Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Διατάξεων 4 

Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.7.008.0 7 Αναγνώριση Προτύπων 4 

0811.7.009.0 7 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ 5 

0811.7.010.0 7 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 5 

0811.7.011.0 7 Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων και Συστημάτων 4 

0811.7.012.0 7 Οπτοηλεκτρονική 4 

0811.7.013.0 7 Βιοϊατρική Τεχνολογία 4 

0811.7.014.0 7 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 4 

0811.7.015.0 7 Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας 4 

0811.7.016.0 7 Ηλεκτρονικές Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας 4 

0811.7.017.0 7 Εργαστήριο Κατασκευής Τυπωμένων Κυκλωμάτων 2 

Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.8.009.0 8 Λειτουργικά Συστήματα 4 

0811.8.010.0 8 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 5 

0811.8.011.0 8 Βιομηχανικός Έλεγχος 5 

0811.8.012.0 8 Ρομποτική Ι 4 

0811.8.013.0 8 Βιοϊατρική Πληροφορική 4 

0811.8.014.0 8 Μηχανική Ευχρηστίας 4 

0811.8.015.0 8 Νευρωνικά Δίκτυα 4 

0811.8.016.0 8 Βιοϊατρικά Σήματα και Εφαρμογές 4 



 

 

0811.8.017.0 8 Laser: Τεχνολογία και Εφαρμογές 4 

0811.8.018.0 8 Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων 4 

Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.9.009.0 9 Εφαρμοσμένος Ψηφιακός Έλεγχος 5 

0811.9.010.0 9 Τεχνητή Όραση 5 

0811.9.011.0 9 Λογισμικό Συστήματος 4 

0811.9.012.0 9 Ενσωματωμένα Συστήματα 4 

0811.9.013.0 9 Ρομποτική ΙΙ 4 

0811.9.014.0 9 Προωθημένα Θέματα Βιοϊατρικής Μηχανικής 4 

0811.9.015.0 9 Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων 4 

Γ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.7.018.0 7 Κεραίες και Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 5 

0811.7.019.0 7 Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες 5 

0811.7.020.0 7 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ 4 

0811.7.021.0 7 Λογικός Προγραμματισμός 4 

0811.7.022.0 7 Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού 4 

0811.7.023.0 7 Γραφικά και Εικονική Πραγματικότητα 4 

0811.7.024.0 7 Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό 4 

0811.7.025.0 7 Οπτικές Επικοινωνίες 4 

0811.7.026.0 7 Τεχνολογίες Πολυμέσων: Ήχος, Εικόνα, Βίντεο 4 

0811.7.027.0 7 Συστήματα Οπτικοποίησης Δεδομένων και Πληροφοριών 4 

0811.7.028.0 7 Τεχνολογίες Διαδικτύου 4 

0811.7.029.0 7 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής 4 

Γ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ   ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.8.019.0 8 Ασύρματα Δίκτυα 5 

0811.8.020.0 8 Τεχνητή Νοημοσύνη 5 

0811.8.021.0 8 Επικοινωνίες Πολυμέσων 4 

0811.8.022.0 8 Διαδίκτυο των Αντικειμένων 4 

0811.8.023.0 8 Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 4 

0811.8.024.0 8 Τηλεοπτικά Συστήματα 4 

0811.8.025.0 8 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Παιχνιδιών 4 

0811.8.026.0 8 Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών 4 

0811.8.027.0 8 Κατανεμημένα Συστήματα και Νέφη 4 

0811.8.028.0 8 Παράλληλη Επεξεργασία 4 

0811.8.029.0 8 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 4 

Γ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.9.016.0 9 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 5 

0811.9.017.0 9 Μεγάλα Δεδομένα 5 

0811.9.018.0 9 Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 4 

0811.9.019.0 9 Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης 4 

0811.9.020.0 9 Ευρυζωνικά Δίκτυα και Δίκτυα Νέας Γενιάς 4 

0811.9.021.0 9 Πολυμέσα και Γραφικά στο Διαδίκτυο 4 

0811.9.022.0 9 Ρεαλιστικά Πολυμέσα και Σχεδιοκίνηση 4 

0811.9.023.0 9 Συνεργατική Τεχνολογία και Συστήματα 4 

0811.9.024.0 9 Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού 4 

0811.9.025.0 9 Συστήματα Γνώσης 4 



 

 

    ΣΥΝΟΛΟ 30 

0811.10.001.0 10 Διπλωματική Εργασία 30 

0811.10.002.0 10 Πρακτική άσκηση 15 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 300 

 



 

 

Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος μεταξύ 

της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος και 

συμπληρώνονται ανωνύμως από τους φοιτητές. Τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και επιστρέφονται 

στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από 

φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Η συμπλήρωση 

του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ 

σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη 

αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη 

σχετική ενότητα. 

 
Υπευθυνος 

 
 
 
 
 

Βαθμολογική κλιμακα 

 
 

Τμήμα A: Α. Ερωτήσεις που αναφέρονται στο μάθημα: 

 
A1. Ερωτήσεις που αναφέρονται στο μάθημα: 

 
 
 

Βαθμολογική κλίμακα 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολυ Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικονοποιητική Μέτρια 

Ικανοποιητική Πολύ κλαή 
Βαθμολογική κλίμακα 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολυ Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 Απαράδεκτη Μη ικονοποιητική Μέτρια Ικανοποιητική Πολύ 

κλαή 

 
 
 

 
 

Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς; 

1 2 3 4 5 

 

Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 



 

 
 

1 2 3 4 5 

Οι διαλέξεις συνεισφέρουν σημαντικά στην 

ευκολότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου 

του μαθήματος; 

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος βοηθά στην 

καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

Καλύπτεται επαρκώς η ύλη από το κύριο βιβλίο(α) ή 

τις σημειώσεις του μαθήματος; 

Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η σχετική 

βιβλιογραφία στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ; 

Πόσο απαραίτητο κρίνετε την ύπαρξη 

προαπαιτούμενων για το μάθημα; 

Σε ποιο βαθμό το μάθημα χρησιμοποιεί γνώσεις ή 

συνδέεται με άλλα μαθήματα; 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος 

για το τυπικό του έτος στο πρόγραμμα σπουδών; 

Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε 

σχέση με τον φόρτο εργασίας; 

Τα κριτήρια εξέτασης / βαθμολόγησης του 

μαθήματος είναι επαρκή και διάφανα; 
 

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο γραπτό σας; 
 

Θεωρείτε ότι το μάθημα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του προγράμματος σπουδών του Τμήματος; 

A2. Υπάρχουν στο μάθημα γραπτές ή/και προφορικές 

ενδιάμεσες εργασίες; 

 
 
 
 
 
 

Ναι 

 
 
 
 
 

 
ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 

A3. Ερώτησεις που αναφέρονται στο μάθημα. 

Όχι 

 
 
 

Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; 

1 2 3 4 5 

 

Υπήρχε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό στη βιβλιοθήκη 
 

Υπήρχε επαρκής και εποικοδομητική καθοδήγηση 

από τον διδάσκοντα; 

Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να 

κατανοήσετε το υπό μελέτη θέμα; 



 

Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες, 

ερωτήσεις και γενικά να συμμετέχουν στην 

διαδικασία του μαθήματος έτσι ώστε να 

αναπτύξουν την κρίση τους; 

Εμφανίζεται καλά προετοιμασμένος στην ύλη που 

καλύπτει σε κάθε διάλεξη; 

Ανταποκρίνεται στις ερωτήσεις που του 

υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της διάλεξης ή σε 

άλλο χρόνο; 

Χρησιμοποιεί σύγχρονα εποπτικά μέσα κατά τη 

διδασκαλία του μαθήματος; 

Αξιοποιεί επαρκώς νέες τεχνολογίες (αναζήτηση 

στο διαδίκτυο, χρήση ηλεκτρονικών πηγών 

πληροφόρησης, χρήση του e-class κλπ) στο πλαίσιο 

του μαθήματος; 
 

Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία 

στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή 

εργαστηριακών αναφορών, συνεργασία με τους 

φοιτητές);                             

Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές; 

Πώς κρίνετε την επάρκειά του/της σε γνώσεις και 

εμπειρίες; 

Τμήμα B: Β. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην 

διδάσκοντα/ουσα 

B1.  Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην 

διδάσκοντα/ουσα: 

 
 

Βαθμολογική κλίμακα 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολυ Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικονοποιητική Μέτρια 

Ικανοποιητική Πολύ κλαή 

 

1 2 3 4 5 

Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης του 

μαθήματος; 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο του μαθήματος; 



 

Μελετώ συστηματικά την τρέχουσα ύλη του 

μαθήματος. 

Χρησιμοποιώ την Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ για τη μελέτη 

πρόσθετης σχετικής βιβλιογραφίας. 

Χρησιμοποιώ πηγές του διαδικτύου για πρόσθετη 

μελέτη στο μάθημα. 

Μελετώ ύλη άλλων σχετικών /προαπαιτούμενων 

μαθημάτων σύμφωνα με τις ελλείψεις μου. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του 

συγκεκριμένου μαθήματος: 1= <2 Ώρες, 2=2-4 

Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες 

C2. Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Τμήμα C: Γ. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην 

φοιτητή/τρια: 

C1. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην 

φοιτητή/τρια: 

 
 

Βαθμολογική κλίμακα 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολυ Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικονοποιητική Μέτρια 

Ικανοποιητική Πολύ κλαή 

 
 
 

Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις. 

1 2 3 4 5 

 

Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές 

εργασίες / ασκήσεις. 



 

 

Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του εργαστηριακού 

μαθήματος μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας του 

μαθήματος και συμπληρώνονται ανωνύμως από τους φοιτητές. 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέγονται και 

επιστρέφονται στη γραμματεία του τμήματος σε σφραγισμένο 

φάκελο από φοιτητή(ές) που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Η 

συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι 

πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη 

αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη 

σχετική ενότητα. 

 
 

Τμήμα A: Α. Ερωτήσεις που αναφέρονται στο εργαστηριακό 

μάθημα: 

A1. 

 
Βαθμολογική Κλίμακα 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια 

Ικανοποιητική Πολύ καλή 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 

Οι στόχοι του εργαστηριακού μαθήματος είναι 

σαφείς; 

Η ύλη που διδάχθηκε και οι εργαστηριακές ασκήσεις 

ήταν καλά οργανωμένες; 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις συνεισφέρουν 

σημαντικά στην ευκολότερη κατανόηση του 

γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος; 

Το εκπαιδευτικό υλικό του εργαστηριακού 

μαθήματος βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της 

ύλης; 

Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το κύριο σύγγραμμα ή 

τις σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος; 

Καλύπτεται επαρκώς η ύλη από το κύριο βιβλίο(α) ή 

τις σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος; 

Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του 

εργαστηριακού μαθήματος για το τυπικό του έτος 

στο πρόγραμμα σπουδών; 

Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων σε 

σχέση με τον φόρτο εργασίας; 



 

 
 

1 2 3 4 5 

Τα κριτήρια εξέτασης / βαθμολόγησης του 

εργαστηριακού μαθήματος είναι επαρκή και 

διάφανα; 
 

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο γραπτό σας; 
 

Θεωρείτε ότι το εργαστηριακό μάθημα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος; 

Είναι κατάλληλος ο εργαστηριακός χώρος για το 

συγκεκριμένο μάθημα; 
 

Είναι σύγχρονος ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 

 

Είναι επαρκής ο εξοπλισμός του εργαστηρίου; 

 

Τμήμα B: Β. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην 

διδάσκοντα/ουσα 

B1. Βαθμολογική Κλίμακα 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια 

Ικανοποιητική Πολύ καλή 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 

Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το 

αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος; 

Πώς κρίνετε τη συμβολή του/της στην καλύτερη 

κατανόηση της ύλης; 

Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία 

στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή 

εργαστηριακών αναφορών, συνεργασία με τους 

φοιτητές, τήρηση ωραρίου); 
 

Είναι γενικά προσιτός/ή στους φοιτητές; 
 

Πώς κρίνετε την επάρκειά του/της σε γνώσεις και 

εμπειρίες; 



 

Τμήμα C: Γ. Ερωτήσεις που αναφέρονται στον/στην 

φοιτητή/τρια: 

C1. 

 
Βαθμολογική Κλίμακα 

 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 1 2 3 4 5 

Απαράδεκτη Μη ικανοποιητική Μέτρια 

Ικανοποιητική Πολύ καλή 

 

1 2 3 4 5 

Μελετώ συστηματικά την τρέχουσα ύλη του 

εργαστηριακού  μαθήματος. 

Μελετώ ύλη άλλων σχετικών /προαπαιτούμενων 

μαθημάτων σύμφωνα με τις ελλείψεις μου. 

Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του 

συγκεκριμένου εργαστηριακού μαθήματος: 1= <2 

Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 

Ώρες 

Παρακολουθώ ταυτόχρονα, στο ίδιο εξάμηνο, το 

αντίστοιχο θεωρητικό μάθημα. 1= ΟΧΙ, 5=ΝΑΙ 

C2. Παρατηρήσεις και σχόλια: 


