
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ 

 

TMHMA ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΔΓΙΑΗ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OΓHΓO ΠOYΓΧN 
 

AKAΓHMAΨKO ETO 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΕΑΝΖ 2019 
 

http://ide.uowm.gr 
 

http://ide.uowm.gr/


2 

 

Περιεχόμενα 

1. Πξόινγνο - Καισζόξηζκα .............................................................................................................. 4 

2. Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο .............................................................................................. 5 

  Σν Παλεπηζηήκην ........................................................................................................................... 5 

  Σκήκαηα θαη ρνιέο ...................................................................................................................... 5 

3. Σκήκα Μεραληθώλ ρεδίαζεο Πξντόλησλ θαη πζηεκάησλ ...................................................... 7 

  Γλσζηηθφ Αληηθείκελν ................................................................................................................... 7 

  Ο Μεραληθφο ρεδίαζεο ................................................................................................................ 7 

  θνπνί θαη νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο ............................................................................................. 8 

  Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο θαη ηαδηνδξνκία............................................................................. 9 

  Δπαγγεικαηηθά Γηθαηψκαηα ησλ Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο ....................................................... 10 

  Γηνίθεζε Σκήκαηνο Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ .................................. 10 

  Ζκεξνιφγην καζεκάησλ, εμεηάζεσλ, αξγηψλ, θνηηεηηθψλ δηαθνπψλ .......................................... 11 

4. Καλνληζκόο πνπδώλ .................................................................................................................... 13 

  Γεληθά ζέκαηα θαλνληζκνχ ζπνπδψλ .......................................................................................... 13 

  Οξγάλσζε πνπδψλ .................................................................................................................... 16 

  Μαζήκαηα ηνχληην .................................................................................................................... 21 

  Πξνυπνζέζεηο Απφθηεζεο Γηπιψκαηνο ...................................................................................... 22 

5. Πξόγξακκα πνπδώλ .................................................................................................................... 24 

  Δμάκελν 1 .................................................................................................................................... 25 

  Δμάκελν 2 .................................................................................................................................... 25 

  Δμάκελν 3 .................................................................................................................................... 25 

  Δμάκελν 4 .................................................................................................................................... 25 

  Δμάκελν 5 .................................................................................................................................... 25 

  Δμάκελν 6 .................................................................................................................................... 26 

  Δμάκελν 7 .................................................................................................................................... 26 

  Δμάκελν 8 .................................................................................................................................... 26 

  Δμάκελν 9 .................................................................................................................................... 27 

  Δμάκελν 10 .................................................................................................................................. 27 

6. Πεξηερόκελν καζεκάησλ ............................................................................................................... 28 

  Δμάκελν 1 .................................................................................................................................... 28 

  Δμάκελν 2 .................................................................................................................................... 28 

  Δμάκελν 3 .................................................................................................................................... 29 

  Δμάκελν 4 .................................................................................................................................... 30 

  Δμάκελν 5 .................................................................................................................................... 31 

  Δμάκελν 6 .................................................................................................................................... 32 

  Δμάκελν 7 .................................................................................................................................... 33 

  Δμάκελν 8 .................................................................................................................................... 36 

  Δμάκελν 9 .................................................................................................................................... 39 

  Δμάκελν 10 .................................................................................................................................. 42 

 

 



3 

 

Ο Οδεγόο Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Μεραληθώλ Σρεδίαζεο Πξνϊόληωλ θαη Σπζηεκάηωλ (ΤΜΣΠΣ) 

απνηειεί έλα από ηα πξώηα ζεκεία επαθήο ηωλ λέωλ θνηηεηώλ (θαη άιιωλ ελδηαθεξνκέλωλ) κε ην 

ηκήκα. Επίζεο, είλαη ην“εγρεηξίδην ζπνπδώλ” ηωλ ελ ελεξγεία θνηηεηώλ ηνπ.  

Ο Οδεγόο Σπνπδώλ ηνπ ΤΜΣΠΣ είλαη εθηελήο, ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηηο πεξηγξαθέο 

ηωλ καζεκάηωλ, ζέκαηα θαλνληζκνύ ζπνπδώλ, θ.α. Επηπιένλ, ζεκεηώλνληαη ηα εμήο:  

Πξώηνλ, ππάξρνπλ ζπκπιεξωκαηηθά θείκελα πνπ πξέπεη νη θνηηεηέο λα γλωξίδνπλ, 

όπωο είλαη ν ηδξπκαηηθόο θαλνληζκόο εμεηάζεωλ θαη ην αθαδεκαϊθό εκεξνιόγην. Απηά 

νξίδνληαη από ηελ ζύγθιεην ηνπ ηδξύκαηνο θαη αθνξνύλ όια ηα ηκήκαηα ηνπ. Οη 

θνηηεηέο πξέπεη λα ελεκεξωζνύλ ζρεηηθά από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ηκήκαηνο.  

Δεύηεξνλ, είλαη πηζαλόλ λα γίλνπλ αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκαϊθνύ έηνπο ζε 

επηκέξνπο ζέκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγό Σπνπδώλ. Αλ νη αιιαγέο αθνξνύλ 

ζέκαηα θαλνληζκνύ, απηέο απνθαζίδνληαη ζηε ζπλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο, ν Οδεγόο 

Σπνπδώλ ελεκεξώλεηαη άκεζα, θαη αλαξηάηαη λέα έθδνζε ηνπ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

ηκήκαηνο. Όκωο, αλ νη αιιαγέο αθνξνύλ ζε ιεπηνκέξεηεο ηωλ καζεκάηωλ (π.ρ. 

εξγαζίεο), απηέο γίλνληαη από ηνπο δηδάζθνληεο ηωλ καζεκάηωλ, ν Οδεγόο Σπνπδώλ 

δελ ελεκεξώλεηαη, νη αιιαγέο εηζάγνληαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ηκήκαηνο ή/θαη ζηελ 

πιαηθόξκα αζύγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο E-class, θαη ε ελεκέξωζε ηνπ Οδεγνύ 

ζπνπδώλ γίλεηαη ζην επόκελν αθαδεκαϊθό έηνο (αλ ρξεηάδεηαη). Αζθαιώο ζε απηήλ ηελ 

πεξίπηωζε νη θνηηεηέο (ηνπ θάζε καζήκαηνο) ελεκεξώλνληαη κε αλαθνηλώζεηο.   
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1. Πρόλογοσ - Καλωςόριςμα 
αο θαισζνξίδσ ζην Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Κνδάλε. Σν αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηφο 

καο είλαη ε νινθιεξσκέλε ζρεδίαζε ζχγρξνλσλ θαη αλαδπφκελσλ πξντφλησλ, θαη 

ζπζηεκάησλ. Ζ εθπαηδεπηηθή ηνπ ιεηηνπξγία ζπκβαδίδεη κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζε δηεζλή 

αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ζην ρψξν ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ. 

Σαπηφρξνλα ζην Σκήκα παξάγεηαη εξεπλεηηθφ έξγν πςεινχ επηπέδνπ, ην νπνίν 

ραίξεη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ελψ, παξάιιεια, 

αμηνπνηείηαη θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηα επηκέξνπο 

επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά αληηθείκελα πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γη’ απηφ θαη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αθνινπζεί ηηο λέεο, ζχγρξνλεο 

πξνζεγγίζεηο ηεο ζρεδίαζεο πξνζπαζψληαο λα ζπλδπάζεη δεκηνπξγηθά γλψζεηο θαη 

κεζνδνινγίεο απφ έλα επξχ θάζκα επηζηεκψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη εζηηάδνπλ 

αθελφο ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο ζρεδίαζεο θη αθεηέξνπ ζηνλ ξφιν ησλ 

ηερλψλ ζε απηήλ.  

Ο Οδεγφο πνπδψλ πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο ζπλνςίδεη ην Πξφγξακκα 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη 

πζηεκάησλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-2020. Δπειπηζηνχκε φηη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην, ην θαζηζηνχλ πνιχηηκν βνήζεκα γηα φινπο 

εζάο ηνπο θνηηεηέο αιιά θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. 

Ο Οδεγφο πνπδψλ ζπκπιεξψλεηαη απφ έλαλ αξηζκφ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

νη θνηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ηνπο:  

 Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο: https://ide.uowm.gr– εδψ κπνξείηε λα 

αλαδεηήζεηε ζηνηρεία γηα ην ραξαθηήξα ηνπ ηκήκαηνο, ηηο ζπνπδέο, ην 

πξνζσπηθφ, ηα εξγαζηήξηα, ελδεηθηηθέο εξγαζίεο θνηηεηψλ, θνηηεηηθή 

κέξηκλα, ζπρλέο εξσηήζεηο, θ.α.  

 Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζαο online: 

https://webmail.uowm.gr/roundcube/– εδψ ζα πξέπεη λα ζπλδέεζηε 

θαζεκεξηλά γηα λα ελεκεξψλεζηε γηα λέα θαη αλαθνηλψζεηο ηεο γξακκαηείαο 

θαη ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο.  

 Ζ πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειε-εθπαίδεπζεο E-class: https://eclass.uowm.gr/ - 

εδψ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζπλδέεζηε γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ην πεξίγξακκα, ην 

πξφγξακκα, ηηο εξγαζίεο, θ.α., θάζε καζήκαηνο μερσξηζηά, θαζψο θαη γηα 

αλαθνηλψζεηο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (πνπ αθνξνχλ θάπνην κάζεκα κφλν).  

 Ο ηζηφηνπνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο: https://library.uowm.gr/- απφ 

εδψ κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ειεθηξνληθά βηβιία θαη επηζηεκνληθά άξζξα 

θαη λα δείηε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ζε φια ηα παξαξηήκαηα ηεο βηβιηνζήθεο 

(αλά λεζί).  

 Σν ζχζηεκα Δχδνμνο γηα ηελ δήισζε ζπγγξακκάησλ γηα ηα καζήκαηα: 

https://eudoxus.gr/- Αζθαιψο πξφθεηηαη γηα κηα ππεξεζία πνπ απεπζχλεηαη ζε 

φινπο ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο.  

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

Γξ Καθνχιεο Κσλ/λνο 

Καζεγεηήο 

https://ide.uowm.gr/
https://webmail.uowm.gr/roundcube/
https://eclass.uowm.gr/
https://library.uowm.gr/
https://eudoxus.gr/
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2. Πανεπιςτήμιο Δυτικήσ Μακεδονίασ 

Το Πανεπιςτήμιο 
Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηδξχζεθε ην 2002 κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

Νν. 92/11-4-2003 θαη είλαη έλα απφ ηα λεφηεξα Παλεπηζηήκηα ζηελ Διιάδα. ήκεξα 

αξηζκεί 7 ζρνιέο, 28 Σκήκαηα θαη20 Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

Γηνηθεηηθή έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε Κνδάλε. ρνιέο θαη 

Σκήκαηά ηνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηηο πφιεηο ηεο Κνδάλεο, ηεο Καζηνξηάο, ηεο 

Φιψξηλαο, ησλ Γξεβελψλ θαη ηεο Πηνιεκαΐδαο. Σα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θαη 

παγθφζκηαο θνηλσλίαο θαη ζηηο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ γηα 

ζπνπδέο πςειήο επηζηεκνληθήο αμίαο.  

Τμήματα και Σχολέσ 
χκθσλα κε ην Νφκν 4610/2019 (ΦΔΚ 70/Α/07.05.2019), ε αθαδεκατθή δνκή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο έρεη δηακνξθσζεί σο εμήο: 

Πνιπηερληθή ρνιή, κε έδξα ηελ Κνδάλε 

Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

(https://ece.uowm.gr/)  

Σκήκα Μεραληθψλ Οξπθηψλ Πφξσλ (https://mre.uowm.gr/en/)  

Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ (https://ide.uowm.gr/)  

Σκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ (http://mech.uowm.gr/)  

Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ (https://chemeng.uowm.gr/) 

ρνιή Κνηλσληθώλ θαη Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ, κε έδξα ηελ Φιώξηλα 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (Φιψξηλα) 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ (Φιψξηλα) 

Σκήκα Φπρνινγίαο (Φιψξηλα) 

Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Φεθηαθψλ Μέζσλ (Καζηνξηά) 

Τκήκα Αγωγήο θαη Φξνληίδαο ζηελ Πξώηκε Παηδηθή Ηιηθία (Καζηνξηά)* 

ρνιή Καιώλ Σερλώλ, κε έδξα ηελ Φιώξηλα 

Σκήκα Δηθαζηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ 

Τκήκα Κηλεκαηνγξάθνπ* 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, κε έδξα ηελ Κνδάλε 

Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ πνπδψλ (Κνδάλε) 

Σκήκα Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο (Κνδάλε) 

Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο (Κνδάλε) 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (Καζηνξηά) 

Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Γξεβελά) 

Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο θαη Γηαζπλνξηαθήο Αλάπηπμεο (Κνδάλε) 

Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο (Γξεβελά) 

Τκήκα Παξαγωγήο Οπηηθναθνπζηηθώλ κέζωλ (Κνδάλε)* 

Τκήκα Μάξθεηηλγθ (Γξεβελά)* 

http://dean-eng.uowm.gr/
https://ece.uowm.gr/
https://mre.uowm.gr/en/
https://ide.uowm.gr/
http://mech.uowm.gr/
https://chemeng.uowm.gr/
http://www.edu.uowm.gr/
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Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, κε έδξα ηελ Καζηνξηά 

Σκήκα Μαζεκαηηθψλ (Καζηνξηά) 

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο (Καζηνξηά) 

Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, κε έδξα ηε Φιώξηλα 

Σκήκα Γεσπνλίαο 

Τκήκα Επηζηήκεο Τξνθίκωλ θαη Δηαηξνθήο* 

Δπηζηεκώλ Τγείαο, κε έδξα ηελ Πηνιεκαΐδα 

Σκήκα Δξγνζεξαπείαο 

Σκήκα Μαηεπηηθήο 

Τκήκα Λνγνζεξαπείαο* 

 
* Τκήκαηα πνπ ηδξύνληαη ζύκθωλα κε ην λ. 4610/2019 αιιά ΔΕΝ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ην 

αθαδεκαϊθό έηνο 2019-2020 
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3. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίαςησ Προΰόντων και 
Συςτημάτων 

Γνωςτικό Αντικείμενο 
Σν Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ηδξχζεθε ην 2019 

(Νφκνο 4610/2019 ΦΔΚ 70/Α/07.05.2019), νπφηε θαη μεθίλεζε ηελ αθαδεκατθή ηνπ 

ιεηηνπξγία. Αλήθεη ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε έδξα ηελ Κνδάλε. Πξφθεηηαη γηα ην δεχηεξν ηκήκα Μεραληθψλ 

ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ζηελ Διιάδα, κε αληίζηνηρν ηκήκα απηφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε έδξα ηε χξν. 

Έρεη σο αληηθείκελν ηελ νινθιεξσκέλε ζρεδίαζε ζχγρξνλσλ θαη αλαδπφκελσλ 

πξντφλησλ, ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ αθνινπζψληαο ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο ζηνλ 

δηεπηζηεκνληθφ ρψξν ηεο ζρεδίαζεο, ζπλδπάδνληαο δεκηνπξγηθά γλψζεηο θαη 

κεζνδνινγίεο απφ έλα επξχ θάζκα ησλ επηζηεκψλ. Αλαγλσξίδεη ηνλ 

αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο ρεδίαζεο θαζψο θαη ηνλ ξφιν ησλ ηερλψλ ζε 

απηήλ, ελψ δίλεη ζεκαληηθή έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Φηινδνμεί λα εκπεδψζεη θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζην ειιεληθφ θαη δηεζλέο 

αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη λα απμήζεη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπ εληζρχνληαο 

ην παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν, κέζσ ηεο δηαξθνχο ελζσκάησζεο ζχγρξνλεο 

γλψζεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηελ παξερφκελε θνηηεηηθή κέξηκλα 

κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ππνδνκψλ ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο.  

Δίλαη ζεκαληηθφο κνριφο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, κέζα απφ:  

• ηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ γηα ζπνπδέο πςεινχ επηπέδνπ ζε πξνπηπρηαθφ, 

κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επίπεδν, 

• ηε δεκηνπξγία απνθνίησλ πςειψλ πξνζφλησλ γηα θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, 

• ην πιήζνο ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ επξχηεηα ζπκβνιήο ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηφο ηνπ, ην Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη 

πζηεκάησλ επελδχεη ζηελ πνηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο ηνπ ζπγθξφηεζεο θαη ζηελ 

ππεπζπλφηεηα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ ηνπ Πξνζσπηθνχ, ελψ νηθνδνκεί 

ζηελ παξάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ 

ξφινπ. 

Ο Μηχανικόσ Σχεδίαςησ 
Ο Μεραληθφο ρεδίαζεο (design engineer), έρνληαο ην πξνζφλ κηαο δηεπηζηεκνληθήο 

άπνςεο γηα ηε ρεδίαζε (design), κπνξεί λα παξεκβαίλεη δεκηνπξγηθά ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηνπ «θχθινπ δσήο» ελφο πξντφληνο ή ζπζηήκαηνο, μεθηλψληαο απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμήο ηνπ, ηε κνξθή ηνπ, ηελ θαηαζθεπή πξσηνηχπσλ, κέρξη θαη ηε 

ζρεδίαζε ηεο παξαγσγήο ηνπ.  

Ζ εμάπισζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη νη λέεο αλάγθεο 

θαη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, δεκηνπξγνχλ θαηλνχξγηεο βηνκεραλίεο θαη 

ππεξεζίεο κε απνηέιεζκα ηελ γέλλεζε λέσλ κνξθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ. Ο 

κεραληθφο ζρεδίαζεο είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγλψξηζε, ζχιιεςε, θαη 

δεκηνπξγία πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ, πνπ είλαη θαηάιιεια σο πξνο ηε κνξθή, ην 

πεξηερφκελν, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αμία ηνπο γηα ηελ αλζξψπηλε δξάζε.  
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Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, ε αλάγθε γηα ζρεδηαζηέο θαη κεραληθνχο ζρεδίαζεο είλαη 

κεγαιχηεξε, εηδηθά ζε ηνκείο φπσο νη ππεξεζίεο (θπζηθέο ή ςεθηαθέο), ε εηαηξηθή 

ηαπηφηεηα, ηα βηνκεραληθά πξντφληα, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε 

(user experience) θαη ν ζπλδπαζκφο απηψλ.  

Σκοποί και οργάνωςη του Τμήματοσ 
Σν TΜΠ, απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ζηα βαζηθά αληηθείκελα ηνπ 

κεραληθνχ ζρεδίαζεο.  

Ζ ρεδίαζε Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ  θαιχπηεη έλα επξχηαην θάζκα πεξηνρψλ θαη 

ζπλδπάδεη ηφζν ηερληθέο φζν θαη εηθαζηηθέο γλψζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

κεραληθνχ ζρεδίαζεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλάιπζε, ηηο δνθηκέο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ, 

ηελ νξγάλσζε παξαγσγήο θαη ηε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Σν Σκήκα καο εηνηκάδεη 

ηνπο λένπο κεραληθνχο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλερή 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη λα δηαθξηζνχλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

Οη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ είλαη:  

 Να δψζεη ζηνπο θνηηεηέο κε ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο κηα βαζηά γλψζε ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ, πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ κεραληθνχ ζρεδίαζεο.  

 Να ηνπο εθπαηδεχζεη θαη λα ηνπο δψζεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

εθαξκφζνπλ απηή ηε γλψζε.  

 Να ηνπο δψζεη πςειήο πνηφηεηνο γλψζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο 

αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα  

 Να αλαπηχμεη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζην 

αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο.  

 Να ελζαξξχλεη ηνπο θνηηεηέο λα δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο ζηηο 

ζπνπδέο ηνπο θαη λα βεβαηψλεηαη φηη θάλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη.  

 Να δηαζέζεη εγθαηαζηάζεηο θαη εξγαζηήξηα, ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ πξφνδν 

θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηερλνινγίαο θαη  

 Να εληζρχζεη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη λα ηνπο 

θαηαζηήζεη ηθαλνχο λα κειεηνχλ αλεμάξηεηα θαη λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο.  

Έηζη νη θνηηεηέο ζα πξέπεη κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πέληε ρξφλσλ ζπνπδψλ,  

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα 

ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, πάλσ ζην αληηθείκελφ ηνπο.  

 Να γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο ζε φιν ην εχξνο ησλ 

ηερλνινγηψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ εμεηδηθεπζεί.  

 Να κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ επίιπζε 

ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, ρξήζε ππνινγηζηή, ρξήζε παθέησλ ινγηζκηθνχ.  

 Να είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά γξαπηά θαη πξνθνξηθά θαη 

λα κπνξνχλ λα απνδίδνπλ κέζα ζε κία νκάδα.  

 Να είλαη ηθαλνί λα ζρεδηάζνπλ, λα εθηειέζνπλ θαη λα δηνηθήζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν.  

 Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχλ αηνκηθά ηελ εμέιημε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπο θαη  
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 Να είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ άκεζα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηε βηνκεραλία 

θαη ηελ θνηλσλία.  

Σν Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ, εθηφο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ πςειήο ηερλνινγίαο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ κε επηηπρία ζε 

κηα ζεηξά απφ εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

παξνπζηάδνληαη ζε δηεζλή ή εζληθά ζπλέδξηα. Δπίζεο, ην Σκήκα δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δηαζχλδεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή, 

έξεπλα θαη αλάπηπμε. Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 

Σκήκαηνο, ηνπο πξνεηνηκάδνπλ γηα λα ζηειερψζνπλ κε αμηψζεηο ηκήκαηα παξαγσγήο 

θαη αλάπηπμεο βηνκεραληψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ην Σκήκα θηινδνμεί, λα 

πξνθχςνπλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ θαη αμηφινγνη εξεπλεηέο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζα ζηειερψζνπλ παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα. 

Επαγγελματικέσ Προοπτικέσ και Σταδιοδρομία 
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ 

(Μεραληθνί ρεδίαζεο), δχλαληαη λα απαζρνινχληαη αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε 

επηζηήκνλεο άιιεο εηδηθφηεηαο ζε έξγα θαη κειέηεο πνπ απαηηνχλ ηελ δεκηνπξγηθή 

θαη νινθιεξσκέλε ζρεδίαζε απηψλ ή ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ. Σν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Μεραληθψλ ρεδίαζεο αζθείηαη επαγγεικαηηθά κε 

νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε, θαζψο θαη κε ηε κνξθή παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

ζπκβνπιψλ.  

Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ αλάγθεο ζε έλα κεγάιν εχξνο 

πεξηνρψλ ζε ζπλέρεηα κε ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Σκήκαηνο. Οη Μεραληθνί 

ρεδίαζεο αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηεο 

νινθιεξσκέλεο ζρεδίαζεο απηψλ θαη ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ, νη 

νπνίεο ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ: δηεξεχλεζε ζθνπηκφηεηαο, ηδεαζκφο, ζχληαμε 

πξνδηαγξαθψλ, ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε, ιεπηνκεξήο ζρεδίαζε, πξσηνηππνπνίεζε, 

ηερληθφο έιεγρνο, εκπεηξηθή αμηνιφγεζε επρξεζηίαο, πξνζβαζηκφηεηαο, θ.α.  

Οη Μεραληθνί ρεδίαζεο δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζηνπο αθφινπζνπο, 

ελδεηθηηθά αλαθεξφκελνπο ηνκείο:  

• ηελ εθπαίδεπζε, ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, κε αληηθείκελα δηδαζθαιίαο πνπ εληάζζνληαη ζηε ρεδίαζε 

Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ.  

• ηελ έξεπλα, ζε θάζε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν 

ηνκέα ηεο ρεδίαζεο (Design). Ζ έξεπλα είηε έρεη ακηγψο ζεσξεηηθή – 

επηζηεκνληθή θαηεχζπλζε, κε ζπλδεφκελε κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο, είηε 

πξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή εθαξκνγή θαη δηεμάγεηαη κε ρξεκαηνδφηεζε 

δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνχηα, ηδξχκαηα θαη 

εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην, ηδηψηεο ή εζληθνχο, επξσπατθνχο ή 

δηεζλείο νξγαληζκνχο.  

• ην δεκόζην ηνκέα, σο ζχκβνπινη ή δεκηνπξγνί πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ επίπεδν επρξεζηίαο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο, κε ελδεηθηηθνχο ηνκείο απαζρφιεζεο ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο δεκφζησλ πξντφλησλ θαη 

ζπζηεκάησλ, ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (δηθηπαθνί ηφπνη, θνξεηέο 

εθαξκνγέο, θ.α.), ηα ζεκεία εμππεξέηεζεο πνιηηψλ πέξαλ ηεο δηαθπβέξλεζεο 
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φπσο αλαςπρή (πάξθα, παηδηθέο ραξέο, θ.α.), πνιηηηζκφ (αξραηνινγηθνί ηφπνη, 

κνπζεία, θ.α.) θαη εθπαίδεπζε (ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε-ηππηθή 

εθπαίδεπζε).  

• ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, σο επαγγεικαηίεο Μεραληθνί ρεδίαζεο (Design 

Engineers) ή ρεδηαζηέο (Designers), ηδξχνληαο ρεδηαζηηθά ηνχληην (Design 

Studios) θαη παξέρνληαο ππεξεζίεο νινθιεξσκέλεο θαη θαηλνηνκηθήο ζρεδίαζεο 

απηψλ θαη ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ,  εξγαδφκελνη απηφλνκα ή ζε 

ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο άιισλ εηδηθνηήησλ ή ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο κε 

ελδεηθηηθνχο ηνκείο ηηο βηνκεραλίεο, ηηο βηνηερλίεο θαη ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

θιάδν, θαζψο θαη θάζε εηαηξία πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξνο ηξίηνπο ή/θαη έρεη 

παξνπζία θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην δηαδίθηπν. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων του Τμήματοσ 
Σν Σκήκα αλήθεη ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο εληάζζνληαη ζηνλ Κιάδν ΠΔ 5 Μεραληθψλ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5, ΦΔΚ 39.03.03.2001/ηΑ’ (ΠΓ 50/2001) ‘Καζνξηζκφο πξνζφλησλ 

δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα’, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ε θαηεγνξία 

ΠΔ Μεραληθψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Πνιπηερλείσλ θαη ησλ 

Πνιπηερληθψλ ρνιψλ.  

χκθσλα κε ην λφκν (ΠΓ 83/2000 Ίδξπζε Σκεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ / 

ΦΔΚ 72 η.Α’ θαη Ν.3027/2002 Μεηνλνκαζία Σκήκαηνο ζε ΜΠ / ΦΔΚ 152 η.Α’), 

ην Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ ζεξαπεχεη «ηελ 

θαιιηέξγεηα, αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

ρψξνπο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο κε θχξην αληηθείκελν ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνίνη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ πξντφληα θαη λα δίλνπλ ιχζεηο ζε δηάθνξνπο 

ρψξνπο θαη πιαίζηα φπσο: νη γξαθηθέο ηέρλεο, ν ζρεδηαζκφο βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ, ε επηθνηλσλία αλζξψπνπ-κεραλήο θαη ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ. Οη 

δηπισκαηνχρνη έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηε ζχιιεςε, αλάιπζε, 

ζρεδίαζε θαη δεκηνπξγία ‘ηερλεκάησλ’ θαηάιιεισλ γηα αλζξψπηλα ζπζηήκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο, ζπλδπάδνληαο ηελ ηερλνινγία θαη ηηο γλψζεηο – ηδέεο ησλ επηζηεκψλ 

θαη ησλ ηερλψλ. Οη δηπισκαηνχρνη κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε επηρεηξήζεηο, 

νξγαληζκνχο, εθδνηηθνχο νίθνπο, κέζα ελεκέξσζεο, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, 

βηνκεραλίεο πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζε εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην 

ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ηδίσο δε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ ή ζε άιινπο θνξείο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα.»  

Διοίκηςη Τμήματοσ Μηχανικών Σχεδίαςησ Προΰόντων και 
Συςτημάτων 
Πξφεδξνο: Καθνχιεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο 

Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο: Κπξάηζεο Παλαγηψηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γεληθή πλέιεπζε Σκήκαηνο 

1. Καθνχιεο Κσλζηαληίλνο - Καζεγεηήο, Πξφεδξνο 

2. Γηλνπνχινπ Βάγηα- Καζεγήηξηα, Μέινο 

3. Λνχζθνπ – Μπνδαπαιίδνπ Οιπκπία- Καζεγήηξηα, Μέινο 

4. Παλαγησηφπνπινο Γεκφθξηηνο- Καζεγεηήο, Μέινο 

5. Κπξάηζεο Παλαγηψηεο- ΑλαπιεξσηήοΚαζεγεηήο, Μέινο 
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6. Νηνκνπνχινπ Αζεκίλα- ΑλαπιεξψηξηαΚαζεγήηξηα, Μέινο 

7. Μπαξψλνπ Αζελά - Λέθηνξαο Δθαξκνγψλ, Μέινο 

8. Σζαγθαιίδνπ Ρνδή - Λέθηνξαο Δθαξκνγψλ Μέινο 

Σε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζπκπιεξψλνπλ 1 εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ, 1κέινο 

Δ.ΓΗ.Π, 1 κέινο ΔΣΔΠ θαη 1 εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (15% 

ηνπαξηζκνχ κειψλ ηνπ Μφληκνπ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ πνπ είλαη κέιε ηεο Γ.. 

ηνπΣκήκαηνο). 

Πξνζσπηθφ Σκήκαηνο  

Μέιε ΓΔΠ (Γηδαθηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ) 

1. Γηλνπνχινπ Βάγηα, Καζεγήηξηα 

2. Καθνχιεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο 

3. Λνχζθνπ – Μπνδαπαιίδνπ Οιπκπία,Καζεγήηξηα 

4. Παλαγησηφπνπινο Γεκφθξηηνο,Καζεγεηήο 

5. Κπξάηζεο Παλαγηψηεο, Αλαπι.Καζεγεηήο 

6. Νηνκνπνχινπ Αζεκίλα, Αλαπι.Καζεγήηξηα 

7. Μπαξψλνπ Αζελά, Λέθηνξαο Δθαξκνγψλ 

8. Σζαγθαιίδνπ Ρνδή,Λέθηνξαο Δθαξκνγψλ 

Γηδάζθνληεο 

1. 1. Νηθφιανο Δπθνιίδεο, Βηνκεραληθφο ρεδηαζηήο 

2. 2. Αζαλάζηνο Μαλάβεο, Βηνκεραληθφο ρεδηαζηήο 

Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ  (Δ.ΓΗ.Π ) 

1. Όξνβαο Υξήζηνο 

2. Σνπαιίδεο Γεψξγηνο 

Δηδηθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ 

1. Παπιίδεο Αξηζηείδεο 

Γξακκαηεία: Σζηαλάθα Άλλα 

Email :ide@uowm.gr 

Σει. : 2461068000 – 1225 ή 24610-68225 

Γηεχζπλζε: Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Σκήκα Μεραληθψλ ρεδίαζεο 

Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ, Κνίια Κνδάλεο, 50100, Κνδάλε 

Ημερολόγιο μαθημάτων, εξετάςεων, αργιών, φοιτητικών διακοπών 
Mαζήκαηα θαη Δμεηάζεηο  

 
Ηκέξεο ενξηώλ θαη αξγηώλ 

mailto:ide@uowm.gr
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 Δζληθή ενξηή: 28 Οθησβξίνπ 2019  

 Γηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ: 24 Γεθεκβξίνπ 2019 έσο θαη 6 Ηαλνπαξίνπ 2020  

 Σξηώλ Ιεξαξρώλ: 30 Ηαλνπαξίνπ 2020  

 Απόθξηεο: 27 Φεβξνπαξίνπ έσο θαη 3 Μαξηίνπ 2020  

 Δζληθή ενξηή: 25 Μαξηίνπ 2020  

 Γηαθνπέο Πάζρα: 13 έσο θαη 26 Απξηιίνπ 2020  

 Πξσηνκαγηά: 1 Μαΐνπ 2020  

 Αγίνπ Πλεύκαηνο: 8 Ηνπλίνπ 2020  

 Ηκέξα Απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο:11 Οθησβξίνπ 2019  

 Δνξηή Αγίνπ Νηθνιάνπ - Πνιηνύρνπ Κνδάλεο: 6 Γεθεκβξίνπ 2019  

 Ηκέξα Απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ: 13 Οθησβξίνπ 2019  

 Ηκέξα Απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηεο Πηνιεκαΐδαο: 15 Οθησβξίνπ 2019  

 Ηκέξα Απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηεο Φιώξηλαο: 8 Ννεκβξίνπ 2019  

 Ηκέξα Απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηεο Καζηνξηάο: 11 Ννεκβξίνπ 2019  

 Ηκέξα δηεμαγσγήο θνηηεηηθώλ εθινγώλ  
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4. Κανονιςμόσ Σπουδών 

Γενικά θέματα κανονιςμού ςπουδών 
Αθαδεκατθφ Έηνο – Δμάκελα πνπδψλ  

Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη θάζε ρξφλν ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 

Απγνχζηνπ ηνπ επνκέλνπ, πεξηιακβάλνληαο δχν εμάκελα ζπνπδψλ, ην ρεηκεξηλφ θαη 

ην εαξηλφ.  

Σν ρεηκεξηλφ εμάκελν αξρίδεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ θαη ην 

εαξηλφ ιήγεη ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπλίνπ.  

Γηα θάζε εμάκελν ππάξρνπλ δχν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη. Ζ πξψηε πεξίνδνο νξίδεηαη 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ θαη ε δεχηεξε νξίδεηαη ην 

επηέκβξην πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ.  

Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαζνξίδνληαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην 

πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (αθαδεκατθφ εκεξνιφγην) θαη 

δεκνζηνπνηνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε αλαθνηλψζεηο ζηνπο 

ζρεηηθνχο πίλαθεο θαη ζηε ζειίδα ηνπ ηκήκαηνο.  

Πξψηε Δγγξαθή  

Ζ θνίηεζε ζην Σκήκα αξρίδεη κε ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ θνηηεηή. Ζ εγγξαθή ησλ 

εηζαθηέσλ θνηηεηψλ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ζε εκεξνκελίεο πνπ 

αλαθνηλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη αθνξνχλ φια ηα 

Παλεπηζηήκηα.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο εγγξαθήο είλαη αλαγθαία ε θαηάζεζε ή απνζηνιή 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ: 

 Δθηππσκέλε ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα εγγξαθή πξνο ην Τπνπξγείν. 

 Σίηινο απφιπζεο, απνιπηήξην ή πηπρίν ή απνδεηθηηθφ ηνπ ζρνιείνπ απφ ην 

νπνίν απνθνίηεζε ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ησλ 

ηίηισλ απηψλ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ν λενεηζαρζείο δειψλεη φηη δελ είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο 

Διιάδαο (ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο). 

 Σέζζεξηο (4) θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 Φσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, απφ 

ην νπνίν απνδεηθλχνληαη ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία. 

 Αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο (ρνξεγείηαη απφ ην Λχθεην). 

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζε αλαθνίλσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Σκήκαηνο (ide.uowm.gr) ζηελ αξρή θάζε αθαδ. έηνπο θαη ελδέρεηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

Φνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (κεηεγγξαθφκελνη, θαηαηαζζφκελνη, 

θ.η.ι.) εγγξάθνληαη κε εηδηθέο πξνυπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 

πξνβιέπνληαη απφ αληίζηνηρεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη ζε πξνζεζκίεο πνπ 

αλαθνηλψλνληαη εγθαίξσο. 
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Γηάξθεηα πνπδψλ 

H ειάρηζηε δπλαηή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 10 εμάκελα. Κάζε εμάκελν 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Ο θφξηνο εξγαζίαο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ιήςε 

ηνπ δηπιψκαηνο αληηζηνηρεί ζε 300 ECTS, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 30ECTS. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο - Γηαθνπή ζπνπδψλ 

Ο αξηζκφο θαλνληθήο δηάξθεηαο θνίηεζεο ππνινγίδεηαη ζε εμάκελα, ηα νπνία γηα ην 

Σκήκα ΜΠ αλέξρνληαη ζε δέθα (10) εμάκελα. Οη θνηηεηέο πξέπεη λα εγγξάθνληαη 

(λα θάλνπλ δήισζε καζεκάησλ) ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ γηα λα έρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζή ηνπο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ηηο 

ζπνπδέο ηνπο γηα φζα εμάκελα, ζπλερφκελα ή κε, επηζπκνχλ, θαη πάλησο φρη 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε 

δηπιψκαηνο ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα εμάκελα απηά δελ 

ζα πξνζκεηξνχληαη ζηελ παξαπάλσ αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο, πνπ 

δηαθφπηνπλ θαηά ηα παξαπάλσ ηηο ζπνπδέο ηνπο, δελ έρνπλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα 

θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

δηαθνπήο ζπνπδψλ νη θνηηεηέο επαλέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην Σκήκα. Ζ αίηεζε γηα 

δηαθνπή ζπνπδψλ, γίλεηαη δχν θνξέο ην έηνο θαη απνθιεηζηηθά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ησλ δειψζεσλ καζεκάησλ (ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ). 

Δίδε θαη Καηεγνξίεο Μαζεκάησλ  

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνβιέπνληαη ηα εμήο είδε/θαηεγνξίεο καζεκάησλ:  

Τπνρξεσηηθό (Τ). Μάζεκα πνπ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά λα έρεη εμαζθαιηζζεί 

πξνβηβάζηκνο βαζκφο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο γηα ιήςε 

Γηπιψκαηνο.  

Τπνρξεσηηθό Δπηινγήο Καηεύζπλζεο (ΤΔΚ). Μάζεκα επηινγήο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο (ππνρξεψζεηο) ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. [Υπνρξέωζε λα έρεη εμαζθαιηζζεί πξνβηβάζηκνο βαζκόο γηα ελλέα (9) 

καζήκαηα ΥΕΚ από ηα νπνία ην έλα (1) Project αλά θαηεύζπλζε* θαη ηα ηέζζεξα (4) 

ΥΕΚ λα αλήθνπλ ζε κία θαηεύζπλζε θαη από (2) δύν ΥΕΚ ζε θάζε κηα από ηηο 

ππόινηπεο δύν θαηεπζύλζεηο [(1+4)+2+2]. 

* Project ζην ζρεδηαζκό δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάηωλ (πξώηε θαηεύζπλζε) 

* Project ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξνϊόληωλ (δεύηεξε θαηεύζπλζε) 

* Project ζηε ζρεδίαζε ζπζηεκάηωλ (ηξίηε θαηεύζπλζε) 

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ). Όηαλ επηιέγνληαη θαη εμαζθαιίδνπλ πξνβηβάζηκν βαζκφ 

πξνζηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα ECTS γηα ηελ απαίηεζε 

ιήςεο ηνπ Γηπιψκαηνο.  

Γήισζε Μαζεκάησλ Δμακήλνπ 

ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη, πξέπεη θάζε θνηηεηήο 

λα θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ειεθηξνληθά (κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Σκήκαηνο) δήισζε, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη εθείλα ηα καζήκαηα, ηα νπνία 
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απνθάζηζε λα παξαθνινπζήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν. Ζ δήισζε καζεκάησλ 

νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή αλά εμάκελν ζην Σκήκα. Μεηά ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θακία δήισζε δε γίλεηαη δεθηή, φπσο δελ επηηξέπεηαη θαη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή καζεκάησλ. 

Με απηή ηε δήισζε θάζε θνηηεηήο απνθηά δηθαίσκα: 

1. λα παξαιάβεη ηα δηδαθηηθά βνεζήκαηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΤΓΟΞΟ 

(βηβιία, ζεκεηψζεηο θιπ), πνπ δηαηίζεληαη γη’ απηά ηα καζήκαηα ζηελ αξρή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ. 

2. λα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ δήισζε ζην ηέινο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ θαη ζηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. 

Aλ έλαο θνηηεηήο δελ θαηαζέζεη δήισζε ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη 

δε ζα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα, δελ έρεη δηθαίσκα λα απνθηήζεη δηδαθηηθά 

βνεζήκαηα, νχηε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο απηνχ ηνπ εμακήλνπ. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα δειψλνπλ: (α) Ν+3 καζήκαηα αλά εμάκελν, φπνπ Ν ν 

νλνκαζηηθφο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ θνίηεζήο ηνπο, θαηά 

ηα πξψηα 8 εμάκελα, (β) κέρξη νθηψ (8) καζήκαηα αλά εμάκελν ζην 9ν θαη10ν 

εμάκελν θαη (γ) κέρξη δψδεθα (12) καζήκαηα αλά εμάκελν απφ ην 11νεμάκελν θαη 

πάλσ. 

Γηα έλα ρεηκεξηλφ εμάκελν κπνξεί λα δεισζνχλ κφλν εθείλα ηα καζήκαηα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ζηα καζήκαηα φισλ ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ (1ν, 3ν, 5ν,7ν θαη 

9ν) ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη δηδάζθνληαη ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο. 

Γηα έλα ζεξηλφ εμάκελν κπνξεί λα δεισζνχλ κφλν ηα καζήκαηα ησλ ζεξηλψλ 

εμακήλσλ (2ν, 4ν, 6ν, 8ν θαη 10ν) ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη δηδάζθνληαη ην 

ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο. Μαζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ δε δηδάζθνληαη 

ζην ζεξηλφ εμάκελν θαη αληηζηξφθσο. 

Σνλίδεηαη φηη ην θάζε κάζεκα ηζρχεη ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο θαη αλάινγα κε ηηο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ηξνπνπνηείηαη ζηα επφκελα 

αθαδεκατθά εμάκελα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δειψζεσλ ην ζχζηεκα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 

θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δήισζεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνπο εμήο:  

• Ο θνηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν καζήκαηα πνπ δηθαηνχηαη, δειαδή ελεξγά 

καζήκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ηπρφλ αλεθπιήξσηεο πξνυπνζέζεηο, δελ 

έρεη ήδε επηηχρεη ζε (ή απαιιαρζεί απφ) απηφ ή θάπνην αληίζηνηρν κάζεκα.  

• Τπελζπκίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ, φπσο 

πνζνηηθά θαη αλαιπηηθά ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνηηεηή.  

• Δθαξκφδνληαη απηφκαηα νη πεξηνξηζκνί ζην πιήζνο ησλ καζεκάησλ, πνπ 

κπνξνχλ λα δεισζνχλ, κε επηηξέπνληαο δειψζεηο καζεκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ 

ην φξην.  

Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ - Δμεηάζεηο 

Κάζε εμακεληαίν κάζεκα εμεηάδεηαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ θαηά ην νπνίν 

δηδάρζεθε. Ο ππεχζπλνο ηνπ καζήκαηνο έρεη ηελ απφιπηε επζχλε γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο εμέηαζεο θαη ησλ ζεκάησλ, ηε γεληθή δηεμαγσγή ηεο 

εμέηαζεο, ηε βαζκνινγία θαη ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ νξίδεη ε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. ηελ πεξίπησζε εξγαζηεξηαθψλ 
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καζεκάησλ/ππνρξεψζεσλ είλαη επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ καζήκαηνο λα θαζνξίζεη 

ηνλ ηξφπν εμέηαζεο. Ζ βαζκνινγία ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ νξίδεηαη κε βάζε 

ηελ θιίκαθα κεδέλ (0) έσο δέθα (10) κε ρξήζε θιαζκαηηθνχ κέξνπο θαη κε βάζε 

επηηπρίαο ην βαζκφ πέληε (5).  

Γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θαη γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε θάζε εμάκελν, 

ππάξρνπλ 2εμεηαζηηθέο πεξίνδνη. H πξψηε πεξίνδνο νξίδεηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ, ρεηκεξηλνχ ή ζεξηλνχ. H δεχηεξε νξίδεηαη ην 

επηέκβξην, πξηλ αξρίζεη ην επφκελν ρεηκεξηλφ εμάκελν. 

Κάζε θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, κφλνλ εθείλσλ ησλ 

καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ, ηα νπνία έρεη κφλνο ηνπ θαζνξίζεη κε ηε δήισζε 

καζεκάησλ, πνπ θαηέζεζε ζηελ αξρή απηνχ ηνπ εμακήλνπ. ηελ πεξίπησζε 

εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ/ππνρξεψζεσλ είλαη επζχλε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ 

καζήκαηνο λα θαζνξίζεη αλ ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο 

(παξνπζίεο, παξάδνζε εξγαζηψλ θιπ). H δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηξεηο 

εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηφδνπο Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ, ηξεηο εβδνκάδεο ηνπ Ηνπλίνπ 

θαη ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ, αιιά κπνξεί λα επηκεθχλνληαη 

αλ ζπληξέρεη ιφγνο. 

ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην κάζεκα ζε 

επφκελν εμάκελν.  

Γηδαθηηθά βνεζήκαηα 

Tν δηδαθηηθφ έξγν ζπκπιεξψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα ζπγγξάκκαηα ή άιια βνεζήκαηα 

ηα νπνία ρνξεγνχληαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο, φπσο αθφκα θαη κε ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηελ ζρεηηθή ειιεληθή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία (άξζξ. 23 § 2 N 1268/82). 

Οργάνωςη Σπουδών 
Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη πεληαεηέο. Έρεη 

δηαξζξσζεί κε ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζπλεπέο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη λα 

εληάζζεηαη ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο πξαθηηθέο. Όια ηα καζήκαηα έρνπλ 

δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS θαη ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Γηπιψκαηνο.  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ δηαρσξίδεη θχθινπο καζεκάησλ. Σν Σκήκα ζεσξεί ηα 

καζήκαηα ησλ πξψησλ ηξηψλ εηψλ σο ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ, ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 40% ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη πεξίπνπ ζην 

60% ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε δηπιψκαηνο.  

Δπίζεο, πξνζθέξνληαη καζήκαηα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο Καηεχζπλζεο (ΤΔΚ) θαη 

πξναηξεηηθά καζήκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ) 

(ν αθξηβήο αξηζκφο κπνξεί λα αιιάμεη απφ έηνο ζε έηνο). 

Μαζήκαηα Κνξκνχ  

Σα καζήκαηα θνξκνχ πξνζδηνξίδνπλ κηα νξηδφληηα πιαηθφξκα σο πξναπαηηνχκελε 

γλψζε γηα έλα κεραληθφ ζρεδίαζεο πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη 

καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ βαζηθέο γλψζεηο γχξσ απφ γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σα καζήκαηα απηά 

πξνζθέξνπλ ην ππφβαζξν ζην νπνίν ρηίδνληαη θαη νη ηξεηο γλσζηηθέο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ Σκήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζθέξνληαη ζηα πξψηα ηξία έηε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ππνρξεσηηθά) 
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Ηζηνξία Design 

ηνχληην 1 - Γξακκηθφ ρέδην 

Πιεξνθνξηθή 

Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ρεδίαζεο 

Μαζεκαηηθά Η 

ηνχληην 2 – Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα 

Αγγιηθά - Οξνινγία 

Μαζεκαηηθά ΗΗ 

Σερλνινγίεο θαη Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Δηζαγσγή ζηελ  επηζηήκε ησλ πιηθψλ  

Δξγνλνκία 

Δηζαγσγή ζηε ρεδίαζε κε Ζ/Τ (CAGD) 

ηνχληην 3 - Ηδεαζκφο 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Πηζαλφηεηεο - ηαηηζηηθή 

Αιγφξηζκνη θαη Γνκέο Γεδνκέλσλ 

ηνχληην 4 - Concept Design 

Σερλνινγία Τιηθψλ  

ρεδίαζε κε Ζ/Τ 

Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Τπνινγηζηή 

Οξγάλσζε Παξαγσγήο 

Σερληθή Μεραληθή 

ηνχληην 5 – ProductDesign I 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 

ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Αξρέο Marketing 

Γηαδξαζηηθή ρεδίαζε 

ηνχληην 6 – ProductDesign II 

Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο - CIM 

Αλάιπζε & Καηαζθεπή Πξντφλησλ κε Ζ/Τ (CAE/CAM) 

Γξαθηθά Τπνινγηζηψλ 

Αγγιηθά γηα εηδηθνχο ζθνπνχο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία 
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Γλσζηηθέο Καηεπζχλζεηο  

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκβαζχλνπλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο ζε κηα απφ ηηο ηξεηο γλσζηηθέο θαηεπζχλζεηο:  

• Κ1-ρεδηαζκφο δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

• Κ2-ρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπαζηηθή πξντφλησλ 

• Κ3-ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ 

Οη ηξεηο απηέο γλσζηηθέο θαηεπζχλζεηο, δελ απνηεινχλ κηα θάζεηε εμεηδίθεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο, αιιά επηζηεκνληθά πξνζδηνξηζκέλα γλσζηηθά ππφβαζξα 

πνπ ζπλνιηθά ππνζηεξίδνπλ, εκπινπηίδνπλ, εληζρχνπλ θαη δπλακψλνπλ ην γλσζηαθφ 

πξνθίι ηνπ Σκήκαηνο, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνλ θνηηεηή έλα πνιχπιεπξν θαη ηζρπξά 

επηζηεκνληθφ ππφβαζξν θαη έλα ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο 

εθαξκνγήο ηνπ Design.  

Κάζε γλσζηηθή θαηεχζπλζε πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ 

Δπηινγήο Καηεχζπλζεο (ΤΔΚ) θαη ζπζρεηίδεηαη κε καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο 

(ΔΔ), ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη ν θνηηεηήο. Ζ ππνρξέσζε αληηζηνηρεί ζηελ 

απαίηεζε γηα κηα ειάρηζηε εκβάζπλζε ζε κηα απφ ηηο ηξεηο γλσζηηθέο θαηεπζχλζεηο 

θαη κηα ειάρηζηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνζέγγηζε θαη ησλ δχν άιισλ γλσζηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ. Ζ επηινγή ηεο γλσζηηθήο θαηεχζπλζεο δελ αλαγξάθεηαη ζην 

Γίπισκα.  

ε φιν ην εχξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη θνηηεηέο καζαίλνπλ φηη νη γλσζηηθέο 

πεξηνρέο ζπλππάξρνπλ, εκπινπηίδνπλ θαη εκπινπηίδνληαη απφ ηε ζπλχπαξμε απηή. 

Δπί παξαδείγκαηη έλα πξντφλ φπσο έλα ππφδεκα ή έλα θηλεηφ ηειέθσλν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ελφο Ζ/Τ σο έλα ηειηθφ πξντφλ ζρεδίαζεο, δεκηνπξγεκέλν 

απφ έλαλ ζρεδηαζηή πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ, εκπεξηέρεη επηδξάζεηο απφ 

γλσζηηθέο πεξηνρέο φπσο ε ςπρνινγία, ην κάξθεηηλγθ, ε δηαρείξηζε ζρεδίαζεο, θιπ. 

Οη έλλνηεοθιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ραξαθηεξίδνπλ ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ είλαη: 

 Σρεδηαζκόο Δηαδξαζηηθώλ Σπζηεκάηωλ (1ε θαηεύζπλζε)  

χληνκα δελ ζα λνείηαη ‘πξντφλ’ ή ππεξεζία ρσξίο ηε ζπλχπαξμε Ζ/Τ ζηε δνκή ηνπο. 

Δπίζεο νη Ζ/Τ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ απφ εηδηθνχο ή ιηγφηεξν εηδηθνχο, αιιά 

απφ φινπο, φπσο παηδηά, ελήιηθεο, ππεξήιηθεο, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα απηή δεκηνπξγεί ηηο αλάγθεο ζρεδίαζεο εχρξεζησλ πξντφλησλ ηα 

νπνία λα είλαη πξνζβάζηκα ζε φινπο. Ζ δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο θαη δεκηνπξγίαο 

θηιηθψλ, εχρξεζησλ, θαη αζθαιψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ κε άπια / ςεθηαθά 

κέξε, απαηηνχλ γλψζε ζρεδίαζεο ηέηνησλ δηαδξαζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ 

κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ ρξήζηε αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπ. Ζ γλψζε απηή δελ πξνζθεξφηαλ σο ηψξα νινθιεξσκέλα ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ έρεη ζθνπφ λα θαιχςεη απηφ ην 

θελφ. 

Υποτρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθσνσης (ΥΕΚ): 

Project ζην ζρεδηαζκφ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Αιιειεπίδξαζεο θαη Δθαξκνγέο 

ρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο Δθαξκνγψλ γηα Φνξεηέο πζθεπέο 
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Σερλεηή Ννεκνζχλε 

Δηθνληθή θαη επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα 

Computer Vision 

Μεραληθή Μάζεζε  

Δπεμεξγαζία εηθφλαο 

πζηήκαηα Αζαθνχο Λνγηθήο 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθσνσης: 

ρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο γηα ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 

Φεθηαθά Παηρλίδηα θαη Παηγληψδεο Μάζεζε 

Δπεμεξγαζία Φπζηθήο γιψζζαο 

 

 Σρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπαζηηθή πξνϊόληωλ (2ε θαηεύζπλζε)  

Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (ρεδηαζκφο κε ρξήζε Ζ/Τ, Παξαγσγή κε ρξήζε 

Ζ/Τ, Αλάιπζε κε Ζ/Τ) γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξαγσγή πξντφλησλ ζπκβάιεη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ Κχθινπ Εσήο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ κειεηψληαη, 

ζρεδηάδνληαη, αλαπηχζζνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο Μεραληθνχο ρεδίαζεο 

Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ.  

Μεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε Καηεχζπλζε «ρεδηαζκνχ θαη 

Καηαζθεπαζηηθήο Πξντφλησλ» κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο 

ζηνπο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη: ζρεδηαζκφο θαη παξνπζίαζε ηνπ 

πξντφληνο ζηνλ πειάηε κε ρξήζε ηερληθψλ θσηνξεαιηζκνχ, πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, αλάιπζε θαη βειηηζηνπνίεζε κνξθήο θαη ιεηηνπξγίαο, 

ηαρεία παξαγσγή πξσηνηχπνπ θαη παξαγσγή πξντφληνο, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξσηνηχπνπ, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ 

παξαγσγήο. 

Δπίζεο, ην ηκήκα κέζα απφ ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνζδίδεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε 

ζηνπο θνηηεηέο/θνηηήηξηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηα 

λέα απηά εξγαιεία, αιιά ηαπηφρξνλα λα θαηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε επηζηεκνληθή θαη 

επηζηεκνινγηθή γλψζε έηζη ψζηε κε θξηηηθφ λνπ λα γλσξίδνπλ θαη ην ‘γηαηί’ θαη κε 

πνηα καζεκαηηθά, θπζηθή, κεραλνινγία, θιπ, ζα κπνξέζνπλ λα επηιέμνπλ θαη λα 

παξέκβνπλ ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζρεδίαζε. 

Υποτρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθσνσης (ΥΕΚ): 

Project ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξντφλησλ 

Μεραληθή θαη Τιηθά ζηνλ ρεδηαζκφ 

Τπνινγηζηηθφο ρεδηαζκφο θαη Βηνκηκεηηθή 

Δηδηθά Θέκαηα Πξνζνκνίσζεο  ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπαζηηθήο  

Αεηθφξνο ρεδίαζε θαη θπθιηθή νηθνλνκία 

ρεδηαζκφο πζθεπαζηψλ 

ρεδίαζε/Οξγάλσζε Δθζέζεσλ θαη εζσηεξηθή δηαθφζκεζε 
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ρεδηαζκφο επίπινπ θαη μχιηλσλ αληηθεηκέλσλ 

Δηδηθά Θέκαηα ζηε ρεδίαζε κε Ζ/Τ 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθσνσης: 

Παξαδνζηαθέο ιατθέο ηέρλεο 

Καηαζθεπαζηηθή ηέρλεο (craft) θαη ηέρλε ηνπ δξφκνπ (street art) 

Ρνκπνηηθή θαη ςεθηαθή θαηαζθεπαζηηθή 

ρεδηαζκφο Ορεκάησλ 

Παξαζηαηηθή Κηλεκαηνγξαθία (Animation) 

Φεθηαθή Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο 

Ρνκπνηηθή ζηελ εθπαίδεπζε 

 

 Σρεδηαζκόο ζπζηεκάηωλ (3ε θαηεύζπλζε)  

Ο νιηζηηθφο ζρεδηαζκφο πξντφλησλ, πνπ μεθηλάεη κε ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο θαη 

θαηαιήγεη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηε κεζνδηθή, πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηελ 

ηερληθή δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πξντφλησλ.  

O ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο. Αιιά θαη γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ άκεζε 

δνθηκαζία ηεο αγνξάο, φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα θξαηηθήο ή θνηλσληθήο ηδηνθηεζίαο, 

νη απαηηήζεηο ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ δελ είλαη ιηγφηεξν δσηηθέο, αθνχ απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ κε πςεινχο βαζκνχο απφδνζεο εμαξηάηαη ε 

βησζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζην ζχγρξνλν δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. 

ηελ Διιάδα, ην πξφβιεκα ηνπ ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ πνπ παξάγνπλ είηε 

πξντφληα είηε ππεξεζίεο είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

παξαγσγήο, πνπ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο, άξα θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ππήξμε κέρξη πξφζθαηα κάιινλ ππνδεέζηεξν ζε ζρέζε κε ηε 

ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν, φκσο, ζπλεηδεηνπνηείηαη φηη ν 

ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη νπζηαζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

κηαο πγηνχο παξαγσγηθήο δνκήο.  

Υποτρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθσνσης (ΥΕΚ): 

Project ζηε ρεδίαζε πζηεκάησλ 

πληήξεζε θαη Αμηνπηζηία πζηεκάησλ 

Αξρέο Μεραηξνληθήο 

Μέζνδνη ζρεδηαζκνχ θίλεζεο θαη απηφλνκεο θηλνχκελεο κνλάδεο 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 



21 

 

Δηδηθά Θέκαηα Τιηθψλ 

Γηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Αιγφξηζκνη θαη πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε  

Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά 

ρεδηαζκφο ππεξεζηψλ 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθσνσης: 

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη Έξεπλα Αγνξάο 

ρεδηαζκφο Μεηαθνξψλ  

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Δηδηθά ζέκαηα Μεραηξνληθήο 

Οηθνδφκεζε θαη Γηνίθεζε Μαξθψλ 

ρεδίαζε γηα φινπο 

ρεδίαζε Πιεξνθνξίαο 

Πνιππινθφηεηα ρεδηαζηηθψλ Γηεξγαζηψλ 

 

Μαθήματα Στούντιο 
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ έλα 

ζχλνιν απφ καζήκαηα ηχπνπ ηνχληην. Δίλαη καζήκαηα ζηα νπνία νη θνηηεηέο 

εθπαηδεχνληαη ζηελ εθαξκνγή πξναπαηηνχκελσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ γηα ηε 

ζρεδίαζε ελφο «πξντφληνο». Οη θνηηεηέο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία απνθηνχλ 

εθαξκνζκέλεο δεμηφηεηεο θαη κεγάιε νηθεηφηεηα κε ζεσξεηηθά, κεζνδνινγηθά θαη 

ηερλνινγηθά εξγαιεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα έλα ζχγρξνλν κεραληθφ ζρεδίαζεο 

πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ.  

ηελ πξψηε νκάδα νη θνηηεηέο απνθηνχλ αλαβαζκηζκέλεο γλψζεηο ζην Διεχζεξν 

ρέδην, ην Υξψκα θαη ηελ χλζεζε. Δπίζεο αλαπηχζζνπλ ηηο επξεκαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία πξσηφηππσλ ηδεψλ θαη ηελ απφθηεζε επρέξεηαο ζηε 

δηαηχπσζε αηζζεηηθά απνδεθηψλ πξνηάζεσλ. ηφρνο ησλ καζεκάησλ είλαη ε 

ελεκέξσζε θαη εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζέκαηα νπηηθήο αληίιεςεο θαη 

αηζζεηηθήο. ε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ ηα καζήκαηα: 

ηνχληην 1 - Γξακκηθφ ρέδην 

ηνχληην 2 – Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα 

ηε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ εθαξκνζκέλεο 

δεμηφηεηεο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζρεδίαζε «πξντφλησλ»: 

ηνχληην 3 - Ηδεαζκφο 

ηνχληην 4 - Concept Design 

ηνχληην 5 – Product Design I 

ηνχληην 6 – Product Design II 
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Ζ ηξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ απαηηνχλ πςειφ βαζκφ εμνηθείσζεο κε 

ην αληηθείκελν ηεο ζρεδίαζεο είηε πξφθεηηαη γηα πξντφληα είηε γηα ζπζηήκαηα. Σα 

καζήκαηα απηήο ηεο νκάδαο πξνζθέξνπλ εθαξκνζκέλεο δεμηφηεηεο πνπ αθνπκπνχλ 

θαη ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ ησλ «πξντφλησλ» κε ζηφρν ην απνηέιεζκα ηεο 

ζρεδίαζεο λα είλαη φζν πην θνληά γίλεηαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Σα καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε απηή ηελ νκάδα είλαη: 

Project ζην ζρεδηαζκφ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

Project ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξντφλησλ 

Project ζηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία  

Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΓΔ) εθπνλείηαη απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Σκήκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ ρεδίαζεο 

Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ. Ζ ΓΔ απνηειεί ην επηζηέγαζκα ησλ ζπνπδψλ ζην 

Σκήκα θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα δψζεη ζηνλ θνηηεηή ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

δηεπηζηεκνληθέο γλψζεηο, ζε κηα γεληθή ή εηδηθή ζεκαηηθή πεξηνρή θαη λα 

παξνπζηάζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ζηελ θαηαλφεζε, ελφο πξνβιήκαηνο, ηελ αλάιπζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη ηελ επίιπζή ηνπ.  

Ζ ΓΔ εθπνλείηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ εμακήλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν 

θνηηεηήο, πνπ αθνινπζεί ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ ππνρξενχηαη λα 

παξαθνινπζεί καζήκαηα. Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηζνδπλακεί κε 30 κνλάδεο ECTS.  

Ο Καλνληζκφο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ξπζκίδεη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιεςε, εθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ηνλ 

Καλνληζκφ, ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ δηθαίσκα αλάιεςεο ζέκαηνο.  

Προώποθέςεισ Απόκτηςησ Διπλώματοσ 
Ο θνηηεηήο ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη ειάρηζηεο 

πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο Γηπιψκαηνο. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ απφθηεζε δηπιψκαηνο 

ν θνηηεηήο ζα πξέπεη:  

1. Να έρεη ζπκπιεξψζεη επηηπρψο καζήκαηα κε ειάρηζην απαηηνχκελν 300 ECTS.  

2. Να έρεη εθπνλήζεη επηηπρψο ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΓΔ).  

3. Να έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο φια ηα Τπνρξεσηηθά (Τ) καζήκαηα.  

4. Να έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ελλέα (9) καζήκαηα ΤΔΚ απφ ηα νπνία ην έλα 

(1) Project αλά θαηεχζπλζε* θαη ηα ηέζζεξα (4) ΤΔΚ λα αλήθνπλ ζε κία θαηεχζπλζε 

θαη απφ δχν (2) ΤΔΚ ζε θάζε κηα απφ ηηο ππφινηπεο δχν θαηεπζχλζεηο [(1+4)+2+2].  

* Project ζην ζρεδηαζκφ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ (πξψηε θαηεχζπλζε) 

* Project ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξντφλησλ (δεχηεξε θαηεχζπλζε) 

* Project ζηε ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ (ηξίηε θαηεχζπλζε) 

Πίνακας 1. Ελάχιστες απαιτήσεις αμά κατηγορία μαθήματος για τημ απόκτηση διπλώματος. 

 

Καηεγνξία Μαζεκάησλ  Ο θνηηεηήο νθείιεη λα έρεη 

παξαθνινπζήζεη επηηπρώο  

Παξαηεξήζεηο  

Τπνρξεσηηθά (Τ)  Όια ηα Τ καζήκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην 
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Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

έηνπο εηζαγσγήο ηνπ. 

 

Τπνρξεσηηθά Δπηινγήο 

Καηεχζπλζεο (ΤΔΚ)  

Δλλέα (9) καζήκαηα ΤΔΚ 

απφ ηα νπνία έλα (1) 

Projectαλά θαηεχζπλζε  θαη 

ηέζζεξα (4) ΤΔΚ λα 

αλήθνπλ ζε κία θαηεχζπλζε 

θαη απφ (2) δχν ΤΔΚ ζε 

θάζε κηα απφ ηηο ππφινηπεο 

δχν θαηεπζχλζεηο. 

[(1+4)+2+2]  

(1+4)+2+2 =>[1 Project(α) + 

4 ΤΔΚ(α)] + 2 ΤΔΚ(β) + 2 

ΤΔΚγ  

α,β,γ νπνηαδήπνηε ζχλζεζε 

ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ.  

Πρ.  

1 Project Κ1  + 4 ΤΔΚ1 + 2 

ΤΔΚ2 + 2 ΤΔΚ3 ή  

1 Project Κ2 + 4 ΤΔΚ2 + 2 

ΤΔΚ1 + 2 ΤΔΚ3ή  

1 Project Κ3 + 4 ΤΔΚ3 + 2 

ΤΔΚ1 + 2 ΤΔΚ2  

Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΓΔ)  Μία (1) Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία.  

Ζ ΓΔ είλαη ππνρξεσηηθή κε 

30 ECTS.  

300 ECTS  Μαζήκαηα κε ειάρηζην 

απαηηνχκελν 300 ECTS  

Σα 300 ECTS 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ην 

άζξνηζκα ησλ αλσηέξσ 

θαηεγνξηψλ ζπλ φπνηα άιια 

καζήκαηα επηζπκεί ν 

θνηηεηήο (ΤΔΚ, ΔΔ)  
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5. Πρόγραμμα Σπουδών 
Tν Πξφγξακκα πνπδψλ πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο θαη ηνπο θσδηθνχο ησλ καζεκάησλ, ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ην είδνο ησλ καζεκάησλ, ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο 

(ζεσξία ή/θαη εξγαζηήξην) θαη ηηο αληίζηνηρεο πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). 

H θαηαλνκή ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ ζε εμάκελα είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο. Αληαπνθξίλεηαη, πάλησο, ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο 

θνίηεζεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε ιήςε ηνπ Γηπιψκαηνο θαη ζηελ αιιεινπρία ησλ καζεκάησλ.  

Όπνηα δηακφξθσζε θη αλ δψζεη θάζε θνηηεηήο ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξφγξακκα, απηφ 

πνπ ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα είλαη λα αθνινπζήζεη ηνπιάρηζηνλ ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, φπσο απηή δίλεηαη ζην ελδεηθηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη πξφζζεηεο δπζθνιίεο, επεηδή δε 

ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ 

καζεκάησλ. Δπηπιένλ ζπληζηάηαη ζηνπο θνηηεηέο, ηδηαίηεξα ε παξαθνινχζεζε ησλ 

παξαδφζεσλ ησλ καζεκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε ιχζε ηπρφλ απνξηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπο. 

 
Ζ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ δίλεηαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηκήκαηνο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη ηα είδε ησλ καζεκάησλ είλαη ηα εμήο:  

Τπνρξεσηηθό (Τ). Μάζεκα πνπ απαηηείηαη ππνρξεσηηθά λα έρεη εμαζθαιηζζεί 

πξνβηβάζηκνο βαζκφο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ νη απαηηήζεηο γηα ιήςε 

Γηπιψκαηνο. 

Τπνρξεσηηθό Δπηινγήο Καηεύζπλζεο (ΤΔΚ). Μάζεκα επηινγήο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο (ππνρξεψζεηο) ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηηθέο 

θαηεπζχλζεηο. [Υπνρξέωζε λα έρεη εμαζθαιηζζεί πξνβηβάζηκνο βαζκόο γηα ελλέα (9) 

καζήκαηα ΥΕΚ από ηα νπνία ην έλα (1) Projectαλά θαηεύζπλζε* θαη ηα ηέζζεξα (4) 

ΥΕΚ λα αλήθνπλ ζε κία θαηεύζπλζε θαη από (2) δύν ΥΕΚ ζε θάζε κηα από ηηο 

ππόινηπεο δύν θαηεπζύλζεηο [(1+4)+2+2].  

* Projectζην ζρεδηαζκό δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάηωλ (πξώηε θαηεύζπλζε) 

* Projectζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξνϊόληωλ (δεύηεξε θαηεύζπλζε) 

* Projectζηε ζρεδίαζε ζπζηεκάηωλ (ηξίηε θαηεύζπλζε) 

Διεύζεξεο Δπηινγήο (ΔΔ). Μαζήκαηα πνπ φηαλ επηιέγνληαη θαη εμαζθαιίδνπλ 

πξνβηβάζηκν βαζκφ πξνζηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα 

ECTS γηα ηελ απαίηεζε ιήςεο ηνπ Γηπιψκαηνο.  

πληνκνγξαθίεο: Θ: Θεσξία (ψξεο), Δ: Δξγαζηήξηα (ψξεο), Γ.Μ.: Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο, ECTS: European Credit Transfer System. 
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Εξάμηνο1 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Ηζηνξία Design 1201 Τ 6 6 3 0 

ηνχληην 1 - Γξακκηθφ ρέδην 1202 Τ 6 6 0 4 

Πιεξνθνξηθή 1101 Τ 6 6 2 2 

Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ρεδίαζεο 1203 Τ 6 6 3 0 

Μαζεκαηηθά Η 1001 Τ 6 6 4 0 

 

Εξάμηνο 2 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ηνχληην 2 – Διεχζεξν ρέδην - 

Υξψκα 
1204 Τ 6 6 0 4 

Αγγιηθά - Οξνινγία 1002 Τ 2 2 3 0 

Μαζεκαηηθά ΗΗ 1003 Τ 6 6 4 0 

Σερλνινγίεο θαη Μεζνδνινγίεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ 
1102 Τ 6 6 2 2 

Δηζαγσγή ζηελ  επηζηήκε ησλ 

πιηθψλ  
1004 Τ 6 6 3 0 

Δξγνλνκία 1205 Τ 4 4 3 0 

 

Εξάμηνο 3 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Δηζαγσγή ζηε ρεδίαζε κε Ζ/Τ 

(CAGD) 
2201 Τ 6 6 3 0 

ηνχληην 3 - Ηδεαζκφο 2202 Τ 6 6 2 2 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ 
2301 Τ 6 6 3 0 

Πηζαλόηεηεο - ηαηηζηηθή 2001 Τ 6 6 4 0 

Αιγφξηζκνη θαη Γνκέο Γεδνκέλσλ 2101 Τ 6 6 3 0 

 

Εξάμηνο 4 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ηνχληην 4 - Concept Design 2203 Τ 6 6 2 2 

Σερλνινγία Τιηθψλ  2002 Τ 6 6 3 0 

ρεδίαζε κε Ζ/Τ 2204 Τ 6 6 3 0 

Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ 

Τπνινγηζηή 
2205 Τ 6 6 3 0 

Οξγάλσζε Παξαγσγήο 2302 Τ 6 6 3 0 

 

Εξάμηνο 5 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Σερληθή Μεραληθή 3001 Τ 6 6 3 0 

ηνχληην 5 – ProductDesign I 3201 Τ 6 6 2 2 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 3301 Τ 6 6 3 0 

ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 
3101 Τ 6 6 3 0 

Αξρέο Marketing 3302 Τ 6 6 3 0 
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Εξάμηνο 6 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Γηαδξαζηηθή ρεδίαζε 3202 Τ 6 6 3 0 

ηνχληην 6 – ProductDesign II 3203 Τ 6 6 2 2 

Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα 

Παξαγσγήο - CIM 
3303 Τ 6 6 3 0 

Αλάιπζε & Καηαζθεπή Πξντφλησλ 

κε Ζ/Τ (CAE/CAM) 
3204 Τ 6 6 3 0 

ΓξαθηθάΤπνινγηζηψλ 3102 Τ 6 6 3 0 

 

Εξάμηνο 7 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Αγγιηθά γηα εηδηθνχο ζθνπνχο 4001 Τ 6 6 3 0 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία 4002 Τ 6 6 3 0 

Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο 

Αιιειεπίδξαζεο θαη Δθαξκνγέο 
4101 YEK1 6 6 3 0 

Δπεμεξγαζία εηθφλαο 4102 YEK1 6 6 3 0 

πζηήκαηα Αζαθνχο Λνγηθήο 4103 YEK1 6 6 3 0 

Τπνινγηζηηθφο ρεδηαζκφο θαη 

Βηνκηκεηηθή 

4201 ΤΔΚ2 6 6 3 0 

Αεηθφξνο ρεδίαζε θαη θπθιηθή 

νηθνλνκία 
4202 ΤΔΚ2 6 6 3 0 

ρεδίαζε/Οξγάλσζε Δθζέζεσλ θαη 

εζσηεξηθή δηαθφζκεζε 
4203 ΤΔΚ2 6 6 0 3 

Μεραληθή θαη Τιηθά ζηνλ 

ρεδηαζκφ 
4204 ΤΔΚ2 6 6 3 0 

Δηδηθά Θέκαηα ζηε ρεδίαζε κε 

Ζ/Τ 
4205 ΤΔΚ2 6 6 3 0 

Αξρέο Μεραηξνληθήο 4301 YEK3 6 6 3 0 

πληήξεζε θαη Αμηνπηζηία 

πζηεκάησλ 
4302 YEK3 6 6 3 0 

Δηδηθά Θέκαηα Τιηθψλ 4303 ΤΔΚ3 6 6 3 0 

Καηαζθεπαζηηθή ηέρλεο (craft) θαη 

ηέρλε ηνπ δξφκνπ (streetart) 
5201 ΔΔ 6 6 0 3 

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη 

Έξεπλα Αγνξάο 
5301 ΔΔ 6 6 3 0 

ρεδηαζκφο πξνεγκέλσλ πιηθψλ γηα 

Δλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο 

εθαξκνγέο 

5001 ΔΔ 6 6 3 3 

 

Εξάμηνο 8 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο 

Δθαξκνγψλ γηα Φνξεηέο πζθεπέο 
4104 ΤΔΚ1 6 6 3 0 

Δηθνληθή θαη επαπμεκέλε 

Πξαγκαηηθφηεηα 
4105 ΤΔΚ1 6 6 3 0 

Σερλεηή Ννεκνζχλε 4106 ΤΔΚ1 6 6 3 0 

ρεδηαζκφο πζθεπαζηψλ 4206 ΤΔΚ2 6 6 3 0 

Δηδηθά Θέκαηα Πξνζνκνίσζεο  

ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπαζηηθήο  
4207 ΤΔΚ2 6 6 3 0 

Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά 4003 ΤΔΚ3 6 6 3 0 

Αιγφξηζκνη θαη πλδπαζηηθή 

Βειηηζηνπνίεζε  
4304 ΤΔΚ3 6 6 3 0 
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Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 4305 ΤΔΚ3 6 6 3 0 

Γηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 4306 ΤΔΚ3 6 6 3 0 

ρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο γηα 

ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 

5101 ΔΔ 6 6 3 0 

Παξαζηαηηθή Κηλεκαηνγξαθία 

(Animation) 
5202 ΔΔ 6 6 0 3 

Ρνκπνηηθή θαη ςεθηαθή 

θαηαζθεπαζηηθή 
5203 ΔΔ 6 6 3 0 

Ρνκπνηηθή ζηελ εθπαίδεπζε 5204 ΔΔ 6 6 3 0 

ρεδίαζε γηα φινπο 5302 ΔΔ 6 6 3 0 

Πνιππινθφηεηα ρεδηαζηηθψλ 

Γηεξγαζηψλ 
5303 ΔΔ 6 6 3 0 

ρεδίαζε Πιεξνθνξίαο 5304 ΔΔ 6 6 3 0 

Δηδηθά ζέκαηα Μεραηξνληθήο 5305 ΔΔ 6 6 3 0 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 5306 EE 6 6 3 0 

Οηθνδφκεζε θαη Γηνίθεζε Μαξθψλ 5307 ΔΔ 6 6 3 0 

 

Εξάμηνο 9 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Projectζην ζρεδηαζκφ δηαδξαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

4107 ΤΔΚ1 6 6 0 4 

Computer Vision 4108 ΤΔΚ1 6 6 3 0 

Μεραληθή Μάζεζε  4109 ΤΔΚ1 6 6 3 0 

Projectζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή πξντφλησλ 
4208 ΤΔΚ2 6 6 0 4 

ρεδηαζκφο επίπινπ θαη μχιηλσλ 

αληηθεηκέλσλ 
4209 ΤΔΚ2 6 6 3 0 

Project ζηε ρεδίαζε πζηεκάησλ 4307 ΤΔΚ3 6 6 0 4 

Μέζνδνη ζρεδηαζκνχ θίλεζεο θαη 

απηφλνκεο θηλνχκελεο κνλάδεο 
4308 ΤΔΚ3 6 6 3 0 

ρεδηαζκφο ππεξεζηψλ 4309 ΤΔΚ3 6 6 3 0 

πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 4310 YEK3 6 6 3 0 

Φεθηαθά Παηρλίδηα θαη Παηγληψδεο 

Μάζεζε 
5102 ΔΔ 6 6 3 0 

Δπεμεξγαζία Φπζηθήο γιψζζαο 5103 ΔΔ 6 6 3 0 

ρεδηαζκφο Μεηαθνξψλ 5308 EE 6 6 3 0 

ρεδηαζκφο Ορεκάησλ 5205 ΔΔ 6 6 0 3 

Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο 5206 ΔΔ 6 6 3 0 

Παξαδνζηαθέο ιατθέο ηέρλεο 5207 ΔΔ 6 6 0 3 

Φεθηαθή Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 5208 ΔΔ 6 6 3 0 

 

Εξάμηνο 10 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟ Γ.Μ. ECTS ΘΔΧΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

Γηπισκαηηθή 5001 Τ 30 30 0 0 

 

 

 

  



28 

 

6. Πεξηερόκελν καζεκάησλ 

Δμάκελν 1 
Ιζηνξία Design 

Σν κάζεκα «Ηζηνξία Design» πξνηείλεη κηα αιιεινπρία γλψζεσλ απφ ην επξχηεξν πεδίν ηεο ηζηνξίαο 

ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ηερλψλ.  Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα βξνπλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο: 

πνην είλαη ην θνηλσληθφ πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ απφ δηάθνξνπο ζηαζκνχο ηέρλεο, πνηεο είλαη νη 

ζεκαζίεο ηνπο κέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά πεξηβάιινληα, πνηα ε ζρέζε ησλ έξγσλ κε ηνλ 

άλζξσπν θαη νη πνηεο αλάγθεο επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ ηα ίδηα ηα έξγα. Μέζα απφ ηελ εκβάζπλζε ζην 

ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ, ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα, ηηο αηζζεηηθέο επηινγέο, επηρεηξείηαη ε 

θαηαλφεζε ησλ πξνζέζεσλ θαη κεζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ αληηθεηκέλσλ, πξντφλησλ 

γξαθηθψλ ηερλψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ.  

 

ηνύληην 1 - Γξακκηθό ρέδην 

Σν κάζεκα «ηνχληην 1 – Γξακκηθφ ρέδην» αθνξά ζηε γεσκεηξηθή απεηθφληζε - κεηαθνξά ησλ 

ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ ή ρψξσλ ζηε δηζδηάζηαηε επηθάλεηα ηνπ ραξηηνχ κε ηε ρξήζε 

ζρεδηαζηηθψλ νξγάλσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο ηηο ηθαλφηεηεο εθείλεο 

πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αληηιακβάλεηαη θαη λα αλαπαξηζηά µε ηε βνήζεηα ηεο «γιψζζαο» ηνπ 

ζρεδίνπ γεσκεηξηθά ζρήκαηα, αληηθείκελα θαη κνξθέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια φξγαλα, κέζα 

θαη πιηθά. Σν γξακκηθφ ζρέδην απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε ζχιιεςε, ηε δηαηχπσζε, ηελ 

επεμεξγαζία, ηε βειηίσζε θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηδέαο. 

 

Πιεξνθνξηθή 

Σν κάζεκα επηρεηξεί κηα εηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο ππνινγηζηψλ κε έκθαζε ζηε ρξήζε ηνπο 

γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζε βαζηθέο έλλνηεο 

ηεο ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ θαη ηεο αιγνξηζκηθήο ζθέςεο. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ κε ππνινγηζηή παξνπζηάδνληαη έλλνηεο φπσο αιγφξηζκνη, γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, 

ζηνηρεία ελφο πξνγξάκκαηνο (κεηαβιεηέο, πξάμεηο, ηειεζηέο), αξρηηεθηνληθή πξνγξάκκαηνο 

(ζπλαξηήζεηο), δνκέο ειέγρνπ θαη δνκέο επαλάιεςεο, κέζνδνη πξνγξακκαηηζκνχ, αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

πξνζνκνηψζεηο θαη γξαθηθέο απεηθνλίζεηο.  Χο βαζηθή πιαηθφξκα αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ θαη 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην πεξηβάιινλ θαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ MATLAB 

/ Octave   

 

Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ρεδίαζεο 

Σν κάζεκα «Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ρεδίαζεο» ελζσκαηψλεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ αξρψλ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ. Απνηειεί κηα νπζηαζηηθή εηζαγσγή ζε έλλνηεο θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζεσξίαο ζρεδηαζκνχ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ 

πνπ βνεζνχλ ζηελ παξαγσγή ιχζεσλ ζε ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ζχληνκα 

θαη πεξηεθηηθά ζεηξά εξγαιείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε έλα λέν Μεραληθφ ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη 

πζηεκάησλ ηφζν γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαγσγή ζρεδηαζηηθψλ ηδεψλ, φζν θαη γηα ηελ παξνπζίαζή 

ηνπο. 

 

Μαζεκαηηθά Ι 

Αθνινπζίεο θαη ζεηξέο. πλαξηήζεηο  κηαο κεηαβιεηήο. Γηαθνξηθφο ινγηζκφο: Παξάγσγνο θαη 

δηαθνξηθφ ζπλάξηεζεο, αλάπηπγκα Taylor θαη εθαξκνγέο. Αζθήζεηο. Οινθιεξσηηθφο ινγηζκφο: 

αφξηζην θαη νξηζκέλν νινθιήξσκα, εθαξκνγέο. Αλαιπηηθή Γεσκεηξία: επζείεο, επίπεδα, θακπχιεο θαη 

επηθάλεηεο. Πίλαθεο, νξίδνπζεο, γξακκηθά ζπζηήκαηα. Αζθήζεηο. 

Δμάκελν 2 
ηνύληην 2 – Διεύζεξν ρέδην – Υξώκα 

Σν κάζεκα «ηνχληην 2 - Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα» αθνξά ζηελ αλαπαξάζηαζε ελφο ζέκαηνο κε 

ειεχζεξν ρέξη, ρσξίο δειαδή ηε βνήζεηα γεσκεηξηθψλ νξγάλσλ, απνηππψλνληαο πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα ζε ζσζηέο αλαινγηθέο δηαζηάζεηο θαη θιίκαθα, αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο 

πξννπηηθήο. Σν κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο νπηηθήο αληίιεςεο  ηνπ θνηηεηή κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγηθή παξαηήξεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ρψξνπ πνπ καο πεξηβάιιεη. ηφρνο 

ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμαζθεζεί ν θνηηεηήο  λα βιέπεη, λα παξαηεξεί θαη φxη απιψο λα θνηηάδεη. Να 

κπνξεί ηειηθά λα αληηιακβάλεηαη ηνπο φγθνπο κέζα απφ ηα ζρήκαηα, ηα θψηα θαη ηηο ζθηέο , λα 

εμνηθεησζεί κε ηηο ηερληθέο θσηνζθίαζεο θαη ρξψκαηνο θαη λα απνθηήζεη ζρεδηαζηηθή δεμηφηεηα. 
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Αγγιηθά - Οξνινγία 

Σν κάζεκα αθνξά ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα (ρεδηαζκφ Πξντφλησλ & 

πζηεκάησλ), κε ζηφρν λα εληζρχζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θνηηεηή ζηελ ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

θαη λα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα: εληζρχζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα, αθνινπζήζεη δηάθνξα 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (Erasmus+ θιπ.), πξνρσξήζεη ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ. Ζ δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη εθκάζεζε εηδηθνχ ιεμηινγίνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ θνηηεηή, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε απζεληηθψλ 

θεηκέλσλ κε ζέκα ην ρεδηαζκφ Πξντφλησλ & πζηεκάησλ, ηερληθψλ αλαθνξψλ, πεξηγξαθψλ θιπ., 

θαζψο θαη γηα ζχλζεζε ζχληνκσλ γξαπηψλ θεηκέλσλ. 

 

Μαζεκαηηθά ΙΙ 

πλαξηήζεηο δχν θαη πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ. Γηαθνξηθφο ινγηζκφο: Μεξηθέο παξάγσγνη θαη 

δηαθνξηθφ ζπλάξηεζεο.  Αλάπηπγκα  Taylor. Πεπιεγκέλεο ζπλαξηήζεηο. Αθξφηαηα. Αζθήζεηο. 

Οινθιεξσηηθφο ινγηζκφο: δηπιά, ηξηπιά, επηθακπχιηα νινθιεξψκαηα θαη εθαξκνγέο. Γηαθνξηθέο 

εμηζψζεηο: ζπλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο 1εο θαη 2εο ηάμεο. Αζθήζεηο. 

 

Σερλνινγίεο θαη Μεζνδνινγίεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ησλ θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο 

αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ, ηηο θαιέο ηερληθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο 

βηβιηνζεθψλ ινγηζκηθνχ γηα επίιπζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο Python, ε νπνία είλαη κηα ηζρπξή θαη ηαρχηαηα εμειηζζφκελε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηθαλή λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο εηζαγσγηθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ αιιά 

ηαπηφρξνλα λα πξνζθέξεη θαη έλα αμηφπηζην θαη ζρεδφλ παληαρνχ παξφλ εξγαιείν αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ. Ο αλνηρηφο ηεο ραξαθηήξαο έρεη ζπληειέζεη ζηελ χπαξμε αιιά θαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε 

ζε απηή βηβιηνζεθψλ ινγηζκηθνχ γηα φινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο (γξαθηθά, αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

ηερλεηή λνεκνζχλε, δηαδηθηπαθφ πξνγξακκαηηζκφ, θαηαλεκεκέλν πξνγξακκαηηζκφ θ.ά.).  

ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο αιιά θαη πξνεγκέλα ζέκαηα 

πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ηερληθέο αλάπηπμεο αιγνξίζκσλ, δνκέο ειέγρνπ ξνήο πξνγξάκκαηνο, γίλεηαη 

παξνπζίαζε ησλ δνκψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ε Python (ιίζηεο, ιεμηθά, πιεηάδεο) ελψ γίλεηαη 

εηζαγσγή θαη ζηηο έλλνηεο θαη ζηηο αξρέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνχο πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

Δηζαγσγή ζηελ  επηζηήκε ησλ πιηθώλ 

Σν κάζεκα «Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τιηθψλ», επηδηψθεη ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ζε 

βαζηθέο έλλνηεο θαη κεγέζε ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ. Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα 

απνθηήζεη ν θνηηεηήο ηηο απαξαίηεηεο βαζηθέο γλψζεηο θαη ην ππφβαζξν γηα λα κπνξέζεη λα 

θαηαλνήζεη καζήκαηα κειέηεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα δηδαρζεί ζηα επφκελα 

εμάκελα. Ο θνηηεηήο θαιείηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ 

ηερλνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο πιηθψλ, ηε ζρέζε δνκήο-κνξθνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηδηνηήησλ. 

 

Δξγνλνκία 

Σν κάζεκα «Δξγνλνκία» απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο επηζηήκεο ηεο εξγνλνκίαο 

θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλζξσπνκεηξίαο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Γίλεηαη 

εθηεηακέλε αλαθνξά ζε ζεκαηηθέο φπσο: ζπζηήκαηα αλζξψπνπ – κεραλήο, θηλήζεηο θαη επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ, νπηηθφ ζχζηεκα θαη νπηηθή παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, ρσξνζέηεζε ζηαζκψλ εξγαζίαο, 

ήρνη θαη ζφξπβνη, ην θσο ζην ρψξν, αλζξψπηλε αμηνπηζηία θαη ιάζε, επηπηψζεηο απφ ηελ έιιεηςε 

πξνζέγγηζεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο. 

Δμάκελν 3 
Δηζαγσγή ζηε ρεδίαζε κε Η/Τ (CAGD) 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ κε ηελ βνήζεηα 

Ζ/Τ. Οη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζηελ δηζδηάζηαηε θαη ηξηζδηάζηαηε ζρεδίαζε κε ηελ βνήζεηα Ζ/Τ. 

Απνθηνχλ γλψζεηο ζηηο κεζνδνινγίεο  ζρεδίαζεο, ζηα γεσκεηξηθά κνληέια ζρεδίαζεο,  ζηε ζρεδίαζε 

βαζηθψλ δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ γεσκεηξηθψλ νληνηήησλ. Σν εξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο 

απνηειείηαη απφ αζθήζεηο ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ ζε δχν δηαζηάζεηο κε ζπξκάηηλα 

κνληέια θαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο κε επηθαλεηαθά θαη ζηεξεά κνληέια, κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ CAD 

ινγηζκηθνχ. 

 

ηνύληην 3 - Ιδεαζκόο 

Σν κάζεκα «ηνχληην 3 – Ηδεαζκφο» απνηειεί κηα νπζηαζηηθή εηζαγσγή ζηελ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

ηεο ζρεδίαζεο κέζσ ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο κεζνδνινγίεο ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ θαη 



30 

 

ζπζηεκάησλ «Design Thinking» θαη «Αλάπηπμε Concept».  Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά κηα 

ζεηξά απφ εξγαιεία γηα ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία θαη δεκηνπξγία λέσλ ζρεδηαζηηθψλ ηδεψλ.  Όια 

ηα εξγαιεία πεξηγξάθνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία, ηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζρεδηαζηηθά πξνβιήκαηα. 

 

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ γηα ζσζηή νξγάλσζε θαη 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζρεηίδνληαη κε θξίζηκεο απνθάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηεο. Μεηαμχ 

απηψλ πεξηιακβάλνληαη ε επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, ε επηινγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ν 

ππνινγηζκφο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε ρσξνηαμηθή δηάηαμε 

παξαγσγήο, ε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο ησλ πιηθψλ, ε νξγάλσζε εξγαζίαο, ε ζρεδίαζε 

ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο αιιά θαη  ε νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πηζαλόηεηεο - ηαηηζηηθή 

Οξηζκφο πηζαλφηεηαο, λφκνη θαη ηδηφηεηέο ηεο. Τπφ ζπλζήθε πηζαλφηεηα.  Αλεμαξηεζία ελδερνκέλσλ. 

Οιηθή πηζαλφηεηα. Σχπνο  Bayes. Σπραία κεηαβιεηή θαη θαηαλνκή ηεο. Μέζε ηηκή, δηαζπνξά θαη 

ηδηφηεηέο ηνπο. Δηδηθέο θαηαλνκέο. Γηκεηαβιεηέο ηπραίεο κεηαβιεηέο. Κεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα. 

Γεηγκαηηθέο θαηαλνκέο x2, t θαη F. Δθηίκεζε θαηά ζεκείν, δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη έιεγρνη 

παξακέηξσλ, ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο. Δθαξκνγέο κε Ζ/Τ. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

Αιγόξηζκνη θαη Γνκέο Γεδνκέλσλ 

Έλαο αιγφξηζκνο είλαη κία θαινζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ, ε νπνία επεμεξγάδεηαη 

εηζεξρφκελα δεδνκέλα θαη παξάγεη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. ην κάζεκα ζα ζπδεηεζεί ε έλλνηα ηεο 

πεξηπινθφηεηαο ησλ αιγνξίζκσλ, ζα παξνπζηαζηεί ε έλλνηα ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε», ε έλλνηα ηεο 

«ηπραηφηεηαο» ζηελ επεμεξγαζία, ζα κειεηεζνχλ αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ βαζηθέο 

δνκέο δεδνκέλσλ φπσο ζσξνί, νπξέο, ζπλδεδεκέλεο ιίζηεο, δέλδξα, γξαθήκαηα θαη θαηαηεηκεκέλνη 

πίλαθεο (hash tables). Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ πξνρσξεκέλεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

φπσο ν δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη o αιγφξηζκνο άπιεζηεο (greedy) επηινγήο.  

Δμάκελν 4 
ηνύληην 4 - Concept Design 

Σν κάζεκα «ηνχληην 4 – Concept Design» ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ζρεδηαζηηθνχ έξγνπ πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ηδέεο-ιχζεηο πνπ παξήρζεζαλ θαη αμηνινγήζεθαλ βάζεη ησλ καζεκάησλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ «Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ρεδίαζεο» θαη «ηνχληην 3 – Ηδεαζκφο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην κάζεκα αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο, 

α) Αλάπηπμε ζθίηζσλ γηα πξντφληα, γ) Σξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε πξντφλησλ θαη θσηνξεαιηζκφο 

θαη γ) πξσηνηππνπνίεζε θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ελζσκαηψζεη 

ηκήκαηα απφ ηελ ζεσξία ηεο κεζνδνινγίαο ζρεδίαζεο θαη εξγαιεία αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ηδεψλ 

ζηελ πξαθηηθή ρξήζε παξαδνζηαθψλ θαη λέσλ κέζσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζρεδηαζηηθψλ 

πξντφλησλ κε έκθαζε ζε ιεηηνπξγηθφηεηα, επρξεζηία θαη πνηφηεηα ηειηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Σερλνινγία Τιηθώλ 

Σν κάζεκα «Σερλνινγία Τιηθψλ», απνηειεί βαζηθφ εηζαγσγηθφ κάζεκα ζηε κεραληθή ησλ πιηθψλ. 

Δπηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηηεηψλ ζε βαζηθέο έλλνηεο ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ θαη 

απνζθνπεί ζην λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαηεξγαζίαο/επεμεξγαζίαο ησλ 

πιηθψλ. Ο θνηηεηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη ηηο αξρέο θαη ην πιαίζην ηεο επεμεξγαζίαο-δνκήο-

ηδηνηήησλ-απφδνζεο ησλ πιηθψλ, ηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ ζηεξεψλ θαη ηε ζρέζε δνκήο-κνξθνινγίαο 

θαη ζπκπεξηθνξάο ηδηνηήησλ. 

 

ρεδίαζε κε Η/Τ 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή  ησλ θνηηεηψλ ζηελ  δηαδηθαζία θαη ηηο 

κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ.  ΟΗ θνηηεηέο εηζάγνληαη ζηηο έλλνηεο ησλ 

γεσκεηξηθψλ κνληέισλ (ζπξκάηηλν, επηθαλεηαθφ θαη ζηεξεφ) ζρεδίαζεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, ζηνπο 

ηξφπνπο εζσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ζηεξεψλ γεσκεηξηθψλ κνληέισλ (CSG, B-Rep, θιπ.), ζηνλ  

παξακεηξηθφο ζρεδηαζκφ (parametric design) θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ πξντφλησλ 

(Product Data/Information Management Systems). Σν εξγαζηήξην πεξηιακβάλεη αζθήζεηο  ζρεδίαζεο 

ηξηζδηάζηαησλ (3D) πξντφλησλ κε ζηεξεά κνληέια, κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ. 
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Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ Τπνινγηζηή 

Ζ Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ-Τπνινγηζηή (Human-Computer Interaction) αζρνιείηαη κε ηε ζρεδίαζε, 

αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε δηαδξαζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ Ζ/Τ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο αλζξψπνπο ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη κε ηελ κειέηε ησλ 

ζρεηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία. Με ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο νη 

θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα:  

 εμεγήζνπλ ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ φπσο: επρξεζηία, πξνζβαζηκφηεηα, εκπεηξία 

ρξήζηε, θχθινο δσήο, ζηπι αιιειεπίδξαζεο, ηερληθέο αιιειεπίδξαζεο, θ.α.,  

 αλαγλσξίζνπλ, πεξηγξάςνπλ θαη εθαξκφζνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ κεζφδσλ ρξεζηνθεληξηθήο 

έξεπλαο,  

 αλαγλσξίζνπλ, πεξηγξάςνπλ θαη εθαξκφζνπλ κεζφδνπο ζρεδίαζεο θαη πξσηνηππνπνίεζεο 

δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ,  

 αλαγλσξίζνπλ, πεξηγξάςνπλ θαη εθαξκφζνπλ κεζφδνπο εκπεηξηθήο αμηνιφγεζεο 

δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ,  

 

Οξγάλσζε Παξαγσγήο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κεζφδσλ θαη αιγνξίζκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

νξγάλσζε κηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ ιεηηνπξγία ηεο. 

Πεξηιακβάλεη κεζνδνινγίεο γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ κε καζεκαηηθά πξφηππα θαη 

πνζνηηθέο κεζφδνπο. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη κέζνδνη πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα πξνβιήκαηα 

δηαρείξηζεο απνζεκάησλ, πξνβιέςεσλ, πξνγξακκαηηζκνχ έξγσλ θαη νπξψλ αλακνλήο. Κνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ είλαη φηη ε ιχζε ηνπο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

αλαιπηηθά, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαζθεπαζηεί έλα καζεκαηηθφ πξφηππν ή κνληέιν πνπ ηα 

πεξηγξάθεη.  

Δμάκελν 5 
Σερληθή Μεραληθή 

Βαζηθέο αξρέο ηεο ζηαηηθήο. Γχλακε θαη ξνπή ζην επίπεδν, ζπληζηακέλε δχλακε θαη ξνπή ζην 

επίπεδν, δεχγνο δπλάκεσλ. Γχλακε θαη ξνπή ζην ρψξν, ζπληζηακέλε δχλακε θαη ξνπή ζην ρψξν. 

Ηζνξξνπία ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν, δηάγξακκα ειεπζέξνπ ζψκαηνο. Δπίπεδα δηθηπψκαηα θαη 

ρσξνδηθηπψκαηα. Κέληξα βάξνπο, ξνπέο αδξαλείαο. Γνθνί, δηαγξάκκαηα N, Q, M. Πιαίζηα, 

κεραληζκνί, θαιψδηα. Σξηβή. Οξζή θαη δηαηκεηηθή ηάζε, επηηξεπφκελε ηάζε. Οξζή θαη γσληαθή 

παξακφξθσζε. Μεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ, φιθηκα θαη 

ςαζπξά πιηθά, ελέξγεηα παξακφξθσζεο, δηάγξακκα δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ - δηαηκεηηθψλ 

παξακνξθψζεσλ. πληζηψζεο ηεο ηάζεο θαη παξακφξθσζεο, ν λφκνο ηνπ Hooke. Αμνληθή θφξηηζε, 

ζηξέςε, θάκςε, δηάηκεζε. πλδπαζκέλεο θνξηίζεηο θαη ζρεδηαζκφο. Μεηαζρεκαηηζκνί ηάζεσλ θαη 

παξακνξθψζεσλ, θχξηεο ηάζεηο. 

 

ηνύληην 5 – Product Design I 

Σν κάζεκα «ηνχληην 5 – Product Design I» ελζσκαηψλεη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ 

απνθηήζεθαλ ζηα καζήκαηα, «Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ρεδίαζεο», «ηνχληην 3 – Ηδεαζκφο» θαη 

«ηνχληην 4 – Concept Design». Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηερληθψλ θαη 

αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα πξντφληα (product specification) κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηψλ 

θαη εξγαιείσλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηερληθέο γηα ην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ζε δπλεηηθνχο ρξήζηεο. Αηνκηθά θαη νκαδηθά έξγα ζα πξνηείλνληαη ζηνπο θνηηεηέο κε 

ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθνκηζζεί  θαη ζα 

νινθιεξψλνπλ ζπλνιηθά πξντφληα κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε βησζηκφηεηα. 

 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηε κνληεινπνίεζε θαη επίιπζε πξαθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο θαη ηελ επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ 

πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο παξαγσγήο, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο. ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο εμεηάδεηαη ν Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα πξφηππα θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην 

πεδίν θπξίσο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί 

ηελ πιένλ ζεκαληηθή κέζνδν βειηηζηνπνίεζεο, κεηαμχ ησλ φζσλ πξνηείλνληαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή 

έξεπλα, θαη δίλεη απάληεζε ζην εμήο βαζηθφ εξψηεκα: «Πνηα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα 

πνπ επηδέρεηαη άπεηξεο ή πάξα πνιιέο ιχζεηο;» ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο βέβαηα νη δπλαηέο ιχζεηο 

(απνθάζεηο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, κπνξνχλ 
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λα απαξηζκεζνχλ ψζηε λα επηιεγεί ε θαιχηεξε απφ απηέο, ζχκθσλα κε θάπνην θξηηήξην. Με ηέηνηνπ 

είδνπο πξνβιήκαηα αζρνιείηαη ε ζεσξία απνθάζεσλ. ηε ζεσξία ησλ απνθάζεσλ αλήθεη θαη κηα 

ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ νλνκάδνληαη «παίγληα». Πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία 

επηδηψθεηαη ε θαιχηεξε ιχζε θάησ απφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. 

 

ρεδίαζε θαη Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

ην κάζεκα απηφ εηζάγνληαη κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηελ αλάπηπμε 

κεγάισλ θαη πεξίπινθσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε Δλνπνηεκέλε 

Γιψζζα Μνληεινπνίεζεο (UML) σο πξφηππε γιψζζα γηα ηελ αληηθεηκελνζηξαθή πεξηγξαθή, 

αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ. ηελ ζπλέρεηα εηζάγεηαη ε αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ C++, ε νπνία είλαη παγθφζκηα απνδεθηή ζηελ βηνκεραλία πιεξνθνξηθήο. Αξρηθά, 

γίλεηαη εηζαγσγή ζηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ, ηηο εληνιέο ειέγρνπ ξνήο πξνγξάκκαηνο, ζπλαξηήζεηο, 

πίλαθεο θαη δείθηεο ζηελ C++ θαη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία θιάζεσλ, ε 

ππεξθφξησζε ηειεζηψλ θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δηαζχλδεζε θιάζεσλ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη ν πνιπκνξθηζκφο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ν ρεηξηζκφο 

εμαηξέζεσλ ζηελ C++ θαη ε ηππηθή πξφηππε βηβιηνζήθε (STL) πνπ ηελ ζπλνδεχεη.  

 

Αξρέο Marketing 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηε θηινζνθία, ηηο 

έλλνηεο θαη ηνπο νξηζκνί ηνπ Μάξθεηηλγθ, ην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ Μάξθεηηλγθ, ην ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ ηνπ κάξθεηηλγθ, ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο κάξθεηηλγθ, ην κνληέιν 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ην Marketing mix θαη ην Marketing 

plan. 

Δμάκελν 6 
Γηαδξαζηηθή ρεδίαζε 

Ο θχξηνο θαη βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηαδξαζηηθήο ζρεδίαζεο είλαη ε αλάιπζε, κνληεινπνίεζε θαη 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη δηεπαθψλ πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ ή 

ζπζηεκάησλ. Σα δηαδξαζηηθά πξντφληα είλαη πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, απφ ηηο εθαξκνγέο, 

ηα ηειέθσλα θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ έσο ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο, ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ θαη 

ην Γηαδίθηπν. Οη αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα 

ζηνπο ζθνπνχο ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ κία θαιχηεξε εκπεηξία ζην ρξήζηε (user experience, UX); Ο 

ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ησλ παξαπάλσ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ε αλάιπζε ησλ αξρψλ πνπ 

δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ κε βάζε ηνλ άλζξσπν θαη ηελ επηθνηλσλία 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Δπηπιένλ αλαιχνληαη εθ βαζέσλ νη φξνη ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο επειημίαο, νη 

νπνίνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπεηξία πνπ ρηίδνπλ νη άλζξσπνη κέζα απφ ηε δηάδξαζε ηνπο κε 

ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα. 

 

ηνύληην 6 – Product Design II 

Σν κάζεκα «ηνχληην 6 – Product Design IΗ» απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ καζήκαηνο «ηνχληην 

5 – Product Design I». Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεηαη αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ έξγσλ κε 

απμεκέλν βαζκφ δπζθνιίαο θαζψο ηα αληηθείκελα πξνο ζρεδίαζε έρνπλ ζχλζεηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

είλαη ηερλνινγηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά πην πεξίπινθα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο 

«ηνχληην 5 – Product Design I». Δπίζεο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε πξνζσπηθήο 

ζρεδηαζηηθήο θαηεχζπλζεο απφ θάζε θνηηεηή ή θνηηεηηθή νκάδα κέζα απφ ηελ αλαθνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ αλαθνξάο θαη αζθήζεσλ. Σέινο, ηδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί ζηελ 

κεηαηξνπή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο 

θαηαζθεπήο κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηειηθψλ πξντφλησλ κε φια ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο απφ ηε 

βηνκεραλία (Design for Manufacturing). 

 

Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Παξαγσγήο - CIM 

ην ζεκεξηλφ παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, o αληαγσληζκφο νδεγεί ζπλερψο ζε πςειφηεξα 

επίπεδα παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ελψ ε έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο ζπκπηέδεη δξαζηηθά ηνλ θχθιν δσήο 

ησλ πξντφλησλ. Γηα λα παξακείλεη θαλείο αληαγσληζηηθφο νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα πηνζεηεί 

άκεζα ηηο αιιαγέο, ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, πξνυπφζεζε είλαη λα νξγαλψλεη, λα αμηνπνηεί 

θαη λα ειέγρεη ζπλνιηθά, θαη φρη απνζπαζκαηηθά, ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. Υξεηάδεηαη επνκέλσο έλα 

ηζρπξφ, αμηφπηζην θαη νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ, πέξα απφ ηελ απιή 

παξαθνινχζεζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο, λα απηνκαηνπνηεί θαη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 
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ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πφξσλ θαη λα ππνζηεξίδεη ηηο 

θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ (CAD, CAPP, CAM, PPC, CAQ) ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο 

(CIM) θαζψο θαη ε ζχλδεζε θαη ε ελζσκάησζε ηνπο ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

Αλάιπζε & Καηαζθεπή Πξντόλησλ κε Η/Τ (CAE/CAM) 

Σν κάζεκα «Αλάιπζε θαη Καηαζθεπή Πξντφλησλ κε Ζ/Τ (CAM/CAE)» δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζχλνιν 

ησλ γλσζηηθψλ ζηνηρεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςεθηαθή κειέηε πξντφλησλ ηφζν ζε επίπεδν 

αλάιπζεο, φζν θαη θαηαζθεπήο. Οη δπν βαζηθέο ελφηεηεο ηνπ καζήκαηνο αθνξνχλ ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην γηα ηηο δηαδηθαζίεο CAM (Computer Aided Manufacturing) θαη CAE (Computer Aided 

Engineering). Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη παξαδείγκαηα αλαθνξάο απφ ηε βηβιηνγξαθία, κεζνδνινγίεο 

αλάιπζεο θαη ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε αλάιπζε θαη θαηαζθεπή πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο βηνκεραλίαο. 

 

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ 

Αξρηθά, ζην κάζεκα απηφ παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο γηα ηελ γξαθηθή απεηθφληζε βαζηθψλ ζρεκάησλ 

ζηελ δηζδηάζηαηε νζφλε ηνπ ππνινγηζηή, φπσο ε επζεία γξακκή, ν θχθινο, ε ηεζιαζκέλε γξακκή, ην 

πνιχγσλν θαη ην γέκηζκα ησλ θιεηζηψλ ζρεκάησλ κε ρξψκα. ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί πνπ επηηξέπνπλ ηελ κεηαθίλεζε ζρεκάησλ αιιά θαη ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπληεηαγκέλσλ ηφζν ζε ρψξν δχν δηαζηάζεσλ (2D) φζν θαη ζε ρψξν ηξηψλ δηαζηάζεσλ (3D). ηηο 

ηξεηο δηαζηάζεηο εμεηάδνληαη επηπιένλ ζέκαηα πξνβνιήο θαη ζεκείνπ ζέαζεο θαζψο επίζεο θαη ε 

κνληεινπνίεζε θακππιψλ θαη επηθαλεηψλ ζηνλ ρψξν. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ζέκαηα θσηνκεηξίαο θαη 

κνληέια ρξσκαηηζκνχ, θαζψο θαη ην ζέκα πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξαηψλ ηκεκάησλ ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε κία θάκεξα. Δπίζεο γίλεηαη εηζαγσγή ζηηο γξαθηθέο Γηεπαθέο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ (APIs) Direct 2D, Direct 3D, OpenGL.  

 

Δμάκελν 7 
Αγγιηθά γηα εηδηθνύο ζθνπνύο 

Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ κε ζθνπφ 

ηελ αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη γξαθή αθαδεκατθψλ θαη επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ, εγρεηξηδίσλ 

νδεγηψλ ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεραλψλ, ηερληθψλ αλαθνξψλ, πεξηγξαθψλ θιπ., θαζψο θαη ηελ 

θαηαλφεζε θαη ρξήζε μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο.  

 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη θαηλνηνκία 

Σα αληηθείκελα πνπ αλαιχνληαη ζην κάζεκα είλαη ηα εμήο: γεληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη βαζηθέο 

νηθνλνκηθέο έλλνηεο, εηζαγσγή ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, λνκηθέο κνξθέο 

επηρεηξήζεσλ, κέγεζνο εηαηξηψλ, εηζαγσγή ζην κάλαηδκελη, επηινγή ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, εηζαγσγή 

ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, πξνζηαζία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, εηζαγσγή ζην κάξθεηηλγθ, 

εηζαγσγή ζηε δηνίθεζε παξαγσγήο, εηζαγσγή ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε, εηζαγσγή ζηε 

δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη δηεζλνπνίεζε. Μέξνο ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ επίζεο δηάθνξεο 

κειέηεο πεξίπησζεο.  

 

Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Αιιειεπίδξαζεο θαη Δθαξκνγέο 

Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ππνινγηζηή έρεη πεξάζεη απφ πνιιά ζηάδηα. Αξρίδνληαο απφ 

ην πιεθηξνιφγην θαη θηάλνληαο ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο δηεπαθψλ ε ηάζε είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη  

ζε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ νη αλζξψπηλνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο  (θσλή, βιέκκα, θίλεζε, ρεηξνλνκίεο 

θ.ά) ηδίσο ζηα λέα πεξηβάιινληα ρξήζεο θαη απαληαρνχ ππνινγηζηηθήο. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη 

λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο αξρέο ζε ζέκαηα απαηηήζεσλ ρξήζηε, ζρεδίαζεο, κνληεινπνίεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πξνεγκέλσλ θαη θπζηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε. 

Οη δηεπαθέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη: 

• Κηλαηζζεηηθέο δηεπαθέο / δηεπαθέο κε ρεηξνλνκίεο (Kinesthetic / gestural user interfaces)  

• Πνιπαπηηθέο δηεπαθέο γηα κεγάιεο νζφλεο θαη δηαδξαζηηθά ηξαπέδηα (multitouch interfaces 

for large screens and tabletops),  

• Αιιειεπίδξαζε κε ην βιέκκα (gaze interaction),  

• Φσλεηηθέο δηεπαθέο (voice user interfaces),  

• Γηεπαθέο εγθεθάινπ-ππνινγηζηή (brain-computer interfaces) 

 

Δπεμεξγαζία εηθόλαο 
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Σν κάζεκα θαιχπηεη ηα αθφινπζα ζέκαηα: Δηζαγσγή ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη επεμεξγαζία 

κνλνδηάζηαηνπ ζήκαηνο. Γξήγνξνο Μεηαζρεκαηηζκφο Fourier (FFT). Φεθηνπνίεζε εηθφλαο (ζήκα δχν 

δηαζηάζεσλ). Δθαξκνγή δηζδηάζηαηνπ FFT ζηελ ςεθηαθή εηθφλα. Φηιηξάξηζκα εηθφλαο (βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο). πκπίεζε εηθφλαο. Αλίρλεπζε αθκψλ. Σκεκαηνπνίεζε εηθφλαο (ρξήζε θαησθιίνπ 

δηαρσξηζκνχ, δηαρσξηζκφο θαη ζπγρψλεπζε πεξηνρψλ βάζεη γεσκεηξηθήο εγγχηεηαο ζηνηρείσλ 

εηθφλαο). Δπεμεξγαζία ρξψκαηνο εηθφλαο. Αλίρλεπζε θίλεζεο ζε εηθφλα. Δπίζεο, ζα γίλεη εηζαγσγή 

θαη ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο αλνηθηνχ θψδηθα opencv. 

 

πζηήκαηα Αζαθνύο Λνγηθήο 

Σν κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: Μεηάβαζε απφ ηα ζχλνια δηαθξηηνχ νξηζκνχ 

(crisp sets) ζηα αζαθή ζχλνια (fuzzy sets). Έλσζε, ηνκή θαη ζπκπιήξσκα αζαθψλ ζπλφισλ. Αζαθείο 

αξηζκνί θαη αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε απηνχο. Αζαθείο ζρέζεηο ηζνδπλακίαs, ζπκβαηφηεηαο, θαηάηαμεο. 

Αζαθήο ινγηθή. Πιεξνθνξία θαη αβεβαηφηεηα, αξρέο ηεο αβεβαηφηεηαο. Αζαθή ζπζηήκαηα, έιεγρνο 

ζπζηεκάησλ βαζηζκέλνο ζηε αζαθή ινγηθή.  

 

Τπνινγηζηηθόο ρεδηαζκόο θαη Βηνκηκεηηθή 

Σν κάζεκα «Τπνινγηζηηθφο ρεδηαζκφο θαη Βηνκηκεηηθή» αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ππνινγηζηηθψλ 

εξγαιείσλ ζην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, ζε κηα πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζρεδηαζηηθήο 

πξφζεζεο ζε ζρέζε κε ην θαηαζθεπαζηηθφ απνηέιεζκα. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε 

παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ςεθηαθήο θαηαζθεπήο κε ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζηελ αλαιπηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζθέςε πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρεη έλαλ ζχγρξνλν Μεραληθφ ρεδίαζεο. Ζ νινθιήξσζε 

ηνπ καζήκαηνο πξνζθέξεη ζηνλ θνηηεηή γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηνλ ππνινγηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ ςεθηαθή θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ απφ ην πεδίν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 

Παξάιιεια, ην κάζεκα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο βηνκηκεηηθήο επηζηήκεο σο ζρεδηαζηηθφ πιαίζην 

αλαθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κίκεζε κνληέισλ θαη ζπζηεκάησλ απφ ηε θχζε κε ζθνπφ ηελ επίιπζε 

ζχλζεησλ αλζξσπίλσλ πξνβιεκάησλ. Ζ επίιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ 

κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ππνινγηζηηθήο ζρεδίαζεο. 

 

Αεηθόξνο ρεδίαζε θαη θπθιηθή νηθνλνκία 

Σν κάζεκα «Αεηθφξνο ρεδίαζε θαη Κπθιηθή Οηθνλνκία» είλαη κηα εθηεηακέλε ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνπο ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο (Κνηλσλία, Οηθνλνκία θαη 

Πεξηβάιινλ». Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηίδνληαη κε α) ηελ αεηθφξν ή βηψζηκε 

αλάπηπμε, β) ηνλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ θαη γ) ηελ θαηάιιειε αλαδήηεζε 

θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε νηθνινγηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σέινο, ε αλαθνξά ζε 

ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ρξήζηε θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη έρεη θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ζηελ θαιιηέξγεηα αεηθφξνπ ζπλείδεζεο κέζα ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.   

 

ρεδίαζε/Οξγάλσζε Δθζέζεσλ θαη εζσηεξηθή δηαθόζκεζε 

Σν κάζεκα «ρεδίαζε/ Οξγάλσζε Δθζέζεσλ θαη Δζσηεξηθή Γηαθφζκεζε» αλαθέξεηαη ζε φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ πιαίζην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία κηα 

έθζεζεο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε ζρεδίαζε θαη ηελ επηκέιεηα 

νινθιεξσκέλσλ εθζέζεσλ κε έκθαζε ζηε πξνβνιή βηνκεραληθψλ αληηθεηκέλσλ. Θεκαηηθέο πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ καζήκαηνο είλαη νη εμήο: ζχλζεζε θαη επεμεξγαζία 

αξρηθήο ηδέαο, δεκηνπξγία ζέκαηνο θαη ζθνπνχ έθζεζεο, ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή ηξηζδηάζηαησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη καθεηψλ ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ή/θαη επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηελ 

νινθιεξψλνπλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ αξρηηεθηνληθψλ ρψξσλ, ζχλζεζεο 

εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο, παξνπζίαζε έξγσλ, θσηηζκψλ, ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζρεδηαζκφ 

επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ (θαηάινγνη εθζέζεσλ, δηαθεκηζηηθά poster, θ.α.).  

 

Μεραληθή θαη Τιηθά ζηνλ ρεδηαζκό 

Σν κάζεκα «Μεραληθή θαη Τιηθά ζηνλ ρεδηαζκφ», απνηειεί κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

δηδαζθαιία ησλ Τιηθψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ. Δπηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο 

θνηηεηέο ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πιηθά γηα λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζσζηά ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ. Ο θνηηεηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη ηηο αξρέο θαη ην πιαίζην ηεο 

επεμεξγαζίαο-δνκήο-ηδηνηήησλ-απφδνζεο ησλ πιηθψλ, ην ηαίξηαζκα ησλ πιηθψλ κε ην ζρεδηαζκφ θαη 

ησλ ηξφπσλ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ απηψλ. 

 

Δηδηθά Θέκαηα ζηε ρεδίαζε κε Η/Τ 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή  ησλ θνηηεηψλ ζε πξνρσξεκέλεο έλλνηεο  

ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ.Οη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηεο 
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ηερλνινγίαο ζπζηεκάησλ CAD ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ. Παξνπζηάδνληαη 

ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη εξγαιεία αλαπαξάζηαζεο θαη επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζχγρξνλα ινγηζκηθά CAD. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη δεκηνπξγίαο πνηνηηθά 

αλαβαζκηζκέλσλ πξντφλησλ.Σν εξγαζηήξην πεξηιακβάλεη αζθήζεηο  ζρεδίαζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ηξηζδηάζηαησλ (3D) ζχλζεησλ πξντφλησλ κε ζηεξεά θαη επηθαλεηαθά κνληέια, κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ CAD ινγηζκηθψλ. 

 

Αξρέο Μεραηξνληθήο 

Ζ κεραηξνληθή ζπλδπάδεη ζηνηρεία κεραλνινγίαο θαη ειεθηξνινγίαο γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη 

αλάπηπμε πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ αιιειεπηδξψληα κεραληθά θαη 

ειεθηξηθά ππνζπζηήκαηα. ην κάζεκα κειεηψληαη δηάθνξνη ηχπνη αηζζεηήξσλ θαη παξνπζηάδνληαη 

βαζηθά ζηνηρεία ειεθηξνληθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαινγηθή θαη ςεθηαθή επεμεξγαζία 

ειεθηξηθψλ ζεκάησλ απφ αηζζεηήξεο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη βαζηθνί ηχπνη ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ 

(βεκαηηθνί θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο) γηα ηελ νδήγεζε κεραληζκψλ. ηελ ζπλέρεηα, ν ζπνπδαζηήο 

εηζάγεηαη ζηελ αλάπηπμε θηλεκαηηθψλ θαη δπλακηθψλ κνληέισλ γηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα. 

Αθνινπζεί εηζαγσγή ζηελ ζεσξία γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ ζην πεδίν κηγαδηθήο 

ζπρλφηεηαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη βαζηθέο κεζνδνινγίεο γηα ηελ κειέηε επζηάζεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηελ ζρεδίαζε κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα ηελ επζηαζή ιεηηνπξγία ηνπο.  

 

πληήξεζε θαη Αμηνπηζηία πζηεκάησλ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο ηεο αμηνπηζηίαο θαη 

ηεο ζπληήξεζεο. Ο κεραληθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ. Παξαδνζηαθά, ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο αζρνιείηαη κε ηε 

ιεηηνπξγία θαη φρη ηε βιάβε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα πςειή αζθάιεηα, 

αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαζηζηνχλ απαξαίηεηεο ηηο ζρεηηθέο κειέηεο 

αμηνπηζηίαο. Οη κεραληθνί νθείινπλ λα ζρεδηάζνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ζπληεξήζνπλ ηα 

ζπζηήκαηα κε ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ελδερφκελα βιάβεο θαη 

λα εθηηκήζνπλ ηε ζηάζκε αμηνπηζηίαο, αλαδεηθλχνληάο ηελ σο έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ πςειήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξντφλ. 

 

Δηδηθά Θέκαηα Τιηθώλ 

Σν κάζεκα «Δηδηθά Θέκαηα Τιηθψλ», αζρνιείηαη κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ησλ ζχλζεησλ 

πιηθψλ θαη ησλ πνιπκεξψλ. Δπηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ, δνκή 

θαη  ηδηφηεηεο ησλ ζπληζησζψλ πιηθψλ, ηξφπν ζπλδπαζκνχ ηνπο, κεραληθή ζπκπεξηθνξά, κεζφδνπο 

θαηαζθεπήο θαη κνξθνπνίεζεο. Ο θνηηεηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη ηηο αξρέο θαη ην πιαίζην ηεο 

ζχλζεζεο-επεμεξγαζίαο-δνκήο-ηδηφηεηεο θαη απφδνζεο ησλ ζχλζεησλ πιηθψλ. 

 

Καηαζθεπαζηηθή ηέρλεο (craft) θαη ηέρλε ηνπ δξόκνπ (streetart) 

Σν κάζεκα «Καηαζθεπαζηηθή ηέρλεο (craft) θαη ηέρλε ηνπ δξφκνπ (street art)» ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο θαηαζθεπήο, δηαθφζκεζεο θαη ζρεδηαζκνχ αληηθεηκέλσλ γηα εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ γηα ηα 

πνιηηηζηηθά θηλήκαηα «Arts & Crafts» θαη «Street Art» κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ρεηξνλαθηηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληίιεςε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ηερληθήο ηεο κνξθήο θαη ηεο θφξκαο 

ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ έξγσλ.  

 

πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη Έξεπλα Αγνξάο 

Ζ γλψζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην κάξθεηηλγθ θαζψο βνεζάεη 

ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ, λα πξνβιέςνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δήηεζε αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ  θαη πξντφλησλ. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κε ηε βνήζεηα ησλ επηζηεκψλ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή, ηεο ςπρνινγίαο 

θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. Ζ θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ απαηηεί ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηνπο (θαηαλαισηψλ). Οη άλζξσπνη ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ηηο 

θαιχςνπλ κε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ έξεπλα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη, 

λα θαηαγξάςεη, λα επεμεξγαζηεί λα αλαιχζεη θαη λα παξνπζηάζεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζηηο δηάθνξεο θαηαλαισηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ.   

 

ρεδηαζκόο πξνεγκέλσλ πιηθώλ γηα Δλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο 
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Σν κάζεκα «ρεδηαζκφο Πξνεγκέλσλ Τιηθψλ γηα Δλεξγεηαθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Δθαξκνγέο», 

απνηειεί κία πξνζέγγηζε ζηε ζχλζεζε, ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε πιηθψλ γηα 

ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο, φπσο ειηνζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο, θαηαιπηηθέο 

δηεξγαζίεο, δέζκεπζε CO2 απφ ηελ αηκφζθαηξα, επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ 

πξνο παξαγσγή ελέξγεηαο. Σν κάζεκα επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ζχλζεζεο, ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνεγκέλσλ πιηθψλ γηα ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

εθαξκνγέο. 

 

Δμάκελν 8 
ρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκόο Δθαξκνγώλ γηα Φνξεηέο πζθεπέο 

Με ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο λα βξίζθνληαη πιένλ παληνχ θαη λα απνηεινχλ ηελ βαζηθή πιαηθφξκα 

επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο, ελεκέξσζεο θαη νξγάλσζεο, νη γλψζεηο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο 

πξνεγκέλσλ εθαξκνγψλ είλαη πνιχηηκεο θαη δηακνξθψλνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα εξεπλεηηθέο, 

εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο αθνξνχλ α) ζρεδηαζηηθέο αξρέο θαη ηερλνινγίεο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θηλεηνχ ηζηνχ 

(mobile web), β) αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε πιαηθφξκα αλάπηπμεο ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα Android θαη γ) ηερληθέο αλάπηπμεο θηλεηψλ εθαξκνγψλ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

Σαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη θαη ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ην επξχηεξν πεδίν ησλ θηλεηψλ ηερλνινγηψλ 

θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηνπ. 

 

Δηθνληθή θαη επαπμεκέλε Πξαγκαηηθόηεηα 

Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζνκνίσζε ή ηελ αλαδεκηνπξγία κέζσ ππνινγηζηή 

ελφο πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ή θαηάζηαζεο. Ο ρξήζηεο εκβπζίδεηαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν θαη 

ληψζεη φηη  ζπλππάξρεη κέζα ζε απηφλ κε θαηάιιειε ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο θαη 

ηεο αθήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο ηνπ ππάξρνληνο, πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ επθνιφηεξε 

θαηαλφεζε θαη αιιειεπίδξαζε κε απηφ. 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε κειέηε θαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αμηνιφγεζεο ζπζηεκάησλ Δηθνληθήο θαη Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο. Δμεηάδνληαη 

θαη αλαιχνληαη πεξηβάιινληα εκβχζπζεο, επηθάλεηαο εξγαζίαο, επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

εηθνληθνί θφζκνη θαη κειεηψληαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα θαη πξνζεγγίζεηο. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή θάπνησλ 

απφ ηα δεηήκαηα πνπ αλαιχνληαη εμεηάδεηαη σο κειέηε πεξηπηψζεσλ κε ρξήζε ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ 

(Unity, Blender, θ.ά.) 

 

Σερλεηή Ννεκνζύλε 

Σερλεηή Ννεκνζχλε είλαη ν ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζρεδίαζε 

επθπψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, δειαδή ζπζηεκάησλ πνπ επηδεηθλχνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε λνεκνζχλε ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Σν κάζεκα εηζάγεη ηελ δνκή ησλ επθπψλ 

πξαθηφξσλ θαη εμεηάδεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε κεζφδνπο αλαδήηεζεο (κε πιεξνθνξεκέλεο ή 

ηπθιήο αλαδήηεζεο θαζψο θαη πιεξνθνξεκέλεο αλαδήηεζεο), ηελ αλαδήηεζε ιχζεο ζε πξνβιήκαηα 

ηθαλνπνίεζεο πεξηνξηζκψλ θαη ηελ αλαδήηεζε επηηπρψλ ελεξγεηψλ ζε πξνβιήκαηα αληηπαιφηεηαο 

(π.ρ. παηρλίδηα κεηαμχ δχν αληηπάισλ). Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο γλψζεο 

θαη ζπιινγηζηηθήο φπνπ εηζάγνληαη ε θιαζηθή ινγηθή, ν θαηεγνξηθφο ινγηζκφο πξψηεο ηάμεο, ν 

ζπκπεξαζκφο ζηνλ ινγηζκφ πξψηεο ηάμεο θαη ε έλλνηα ησλ ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ. Μειεηάηαη ην 

πξφβιεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ ελεξγεηψλ, θαη επίζεο γίλεηαη εηζαγσγή ζηελ πηζαλνηηθή ζπιινγηζηηθή, 

φπνπ εμεηάδνληαη ηα δίθηπα Bayes θαη νη αιπζίδεο Markov.  

 

ρεδηαζκόο πζθεπαζηώλ 

Σν κάζεκα ρεδηαζκφο πζθεπαζηψλ ελζσκαηψλεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ αξρψλ γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο. Απνηειεί κηα νπζηαζηηθή εηζαγσγή ζε έλλνηεο θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επξχηεξν πιαίζην ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπζθεπαζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο α) πξσηνγελήο ζπζθεπαζία, β) δεπηεξνγελήο 

θαη γ) ηξηηνγελήο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ζχληνκα θαη πεξηεθηηθά ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηππνγξαθία, ηελ εθηππσηηθή θαη ηελ γξαθηζηηθή. 

 

Δηδηθά Θέκαηα Πξνζνκνίσζεο  ρεδηαζκνύ θαη Καηαζθεπαζηηθήο 

Σν κάζεκα «Δηδηθά Θέκαηα Πξνζνκνίσζεο ρεδηαζκνχ θαη Καηαζθεπαζηηθήο» δηεξεπλά θαη 

παξνπζηάδεη ζε βάζνο εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ςεθηαθή κειέηε πξντφλησλ ηφζν ζε 

επίπεδν ζρεδηαζκνχ, φζν θαη θαηαζθεπήο. Οη ελφηεηεο πνπ νινθιεξψλνπλ ην κάζεκα αθνξνχλ 



37 

 

ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πξνζνκνίσζεο πνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε κνληέξλα ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ 

θαη θαηαζθεπαζηηθήο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηφζν ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη ησλ 

ίδησλ ησλ πξντφλησλ. 

 

Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά 

χλνια, Απεηθνλίζεηο, Ζ έλλνηα ηεο πξάμεο, Ζκηδαθηχιηνη, ρέζεηο (αληηζηξνθή ζρέζεσλ, ζχλζεζε 

ζρέζεσλ), Δίδε ζρέζεσλ (ζρέζεηο ηζνδπλακίαο, ζρέζεηο δηάηαμεο), Λνγηθά Γηαγξάκκαηα ( Μπνπιηαλέο 

Μεηαβιεηέο, Μπνπιηαλέο εθθξάζεηο, ζρήκαηα Karnaugh, Λνγηθέο Πχιεο), Απηφκαηα (Αιθάβεηα, 

Γιψζζεο, Ρεηέο Γιψζζεο, Γιψζζεο θαη Γξακκηθά πζηήκαηα, ρεδηαζκφο  Απηνκάησλ, 

Αλαγλσξίζηκεο  Γιψζζεο), Γέλδξα.  Πξνηαζηαθφο  Λνγηζκφο, Κψδηθεο, Γηνξζσηέο  Λαζψλ. 

 

Αιγόξηζκνη θαη πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηε ζεσξία, ηνπο αιγνξίζκνπο θαη ηηο 

εθαξκνγέο ζπλδπαζηηθήο βειηηζηνπνίεζεο, κε έκθαζε ζε πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ξνέο, κνλνπάηηα 

θαη ηαηξηάζκαηα ζε γξαθήκαηα. ηφρνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε βαζηθέο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ αιγνξίζκσλ θαη εηδηθφηεξα κε αιγνξίζκνπο δηαθξηηήο βειηηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ε 

δηεξεχλεζε εθαξκνγψλ ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο. 

 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε πνηφηεηα απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή αληαγσληζηηθφηεηαο, 

αθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκή πξνζδηνξίδεη ηελ αμία ηελ νπνία αγνξάδεη ν πειάηεο. ην κάζεκα 

απηφ ν θνηηεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζεί κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο, ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο-δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 9000, 

ISO 14OOO θαη HACCP, ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηνπο δείθηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ-θαηαλαισηψλ, ηε ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε-αμηνιφγεζε (benchmarking).  

 

Γηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

Οδεγνχκελνη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηηο δηαξθψο εθηεηλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, ε 

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Supply Chain) παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία πιενλεθηήκαηνο γηα 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Όιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη πιένλ νξαηφ φηη ν επηρεηξεκαηηθφο αληαγσληζκφο 

πεξλάεη απφ ην επίπεδν ησλ επηρεηξήζεσλ ζην επίπεδν ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, θαζψο ην e-

Business θαη ε Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιάδνπλ δξαζηηθά ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

επηρεηξείλ. Σν κάζεκα δηαπξαγκαηεχεηαη ηε δηαρείξηζε ησλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ (supply chain 

management) εμεηάδνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη δίλνληαο ζηνλ θνηηεηή ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζεη 

ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο θάζε αιπζίδαο.  

 

ρεδίαζε θαη Πξνγξακκαηηζκόο γηα ηνλ Παγθόζκην Ιζηό 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Γηαδίθηπν θαη ηνλ 

Παγθφζκην Ηζηφ κε έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ δηαδξαζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. Καιχπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πξσηφθνιια θαη ηα κνληέια 

επηθνηλσλίαο, ηηο αξρηηεθηνληθέο, ηηο ππεξεζίεο, ηελ αζθάιεηα θαη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ (PHP θαη Javascript). 

 

Παξαζηαηηθή Κηλεκαηνγξαθία (Animation) 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο «Παξαζηαηηθή Κηλεκαηνγξαθία (Animation)» είλαη  απφθηεζε ησλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ απφδνζεο ηεο θίλεζεο κε παξαζηαηηθά κέζα θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

ηνπ ξπζκνχ θαη ησλ ηερληθψλ απφδνζήο ηνπ γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο ζχκθσλα κε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο θαη ηνπο λένπο θαλφλεο ησλ ζηνχληην παξαζηαηηθήο θηλεκαηνγξαθίαο. Δπηκέξνπο 

ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: ε αλαδήηεζε θαη ε θαηαγξαθή ηεο ηδέαο, ε  πξνζαξκνγή ηεο ζε ζελάξην 

θαη ε ηερληθή πεξηγξαθή θαη απνηχπσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

 

Ρνκπνηηθή θαη ςεθηαθή θαηαζθεπαζηηθή 

Μνληεινπνίεζε θαη έιεγρνο ξνκπνηηθψλ βξαρηφλσλ. Αλάπηπμε κεζφδσλ αλάιπζεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξζή θαη αλάζηξνθε θηλεκαηηθή ησλ ξνκπφη, ηε ζηαηηθή θαη δπλακηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη 

κέζνδνη ζρεδηαζκνχ ηξνρηάο. Μειέηε θιαζζηθψλ θαη κνληέξλσλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη εθαξκνγή ηνπο 

ζε ξνκπνηηθνχο βξαρίνλεο. Βαζηθέο αξρέο ξνκπνηηθήο φξαζεο κε εθαξκνγέο ζηνλ έιεγρν ξνκπνηηθψλ 

βξαρηφλσλ. Μνληεινπνίεζε θαη έιεγρνο επίγεησλ ξνκπνηηθψλ νρεκάησλ. Δθαξκνγέο ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο θίλεζεο ξνκπφη, ζηελ γεσκεηξηθή ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπαζηηθή κε ππνινγηζηή. Τινπνίεζε 
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γεσκεηξηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ αιγνξίζκσλ. Μεραλνινγηθή κειέηε ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δθαξκνγή ζε ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα κεραλνπξγηθψλ θαηεξγαζηψλ θαη ζπγθνιιήζεσλ. Πξνζνκνίσζε 

ξνκπφη κεραλνπξγηθψλ θαηεξγαζηψλ κε ζχζηεκα CAD.  

 

 

Ρνκπνηηθή ζηελ εθπαίδεπζε 

Ζ εθπαίδεπζε ηεο ξνκπνηηθήο αθνξά ζηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ παηδαγσγηθήο ηεο 

ξνκπνηηθήο, ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ηξίπηπρνπ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο ρξήζεο ηεο ξνκπνηηθήο κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα γλσξίδεη θάπνηνο θαη ην αληηθείκελν 

ηεο ξνκπνηηθήο θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλα εξγαιεία κάζεζεο. Ζ ηερλνθξαηηθή δηάζηαζε 

είλαη ζεκαληηθή, θαζψο νη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα επηκνξθσζνχλ ζηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο θαζψο θαη ζε ινγηζκηθά ζπζηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία καζεζηαθνχ πιηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη 

φκσο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ξνκπνηηθήο. Θεσξείηαη, ηαπηφρξνλα, 

απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζε παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά ζέκαηα ηεο ξνκπνηηθήο 

ψζηε νη ίδηνη  λα κπνξνχλ  λα δεκηνπξγνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Χο ζπλέπεηα απηνχ απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο, φπσο δηαρείξηζε ηάμεο, αμηνιφγεζε, δεκηνπξγίαο εηθνληθψλ 

ηάμεσλ, θ.α., θαζψο θαη κε ηξνπνπνίεζε καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ. 

 

ρεδίαζε γηα όινπο 

ην κάζεκα απηφ κειεηψληαη νη έλλνηεο, ε αλαγθαηφηεηα, ε αλάγθε γηα επαηζζεηνπνίεζε, θαζψο θαη νη 

αμίεο, νη αξρέο, νη δηεζλείο ζπζηάζεηο θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ρεδίαζε γηα Όινπο. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), φπσο πξνζβάζηκν πεξηερφκελν, πξνζβάζηκε είζνδν θαη έμνδν ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο, κειεηψληαη λέεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο κε ΣΠΔ, δηαδηθαζίεο, αξρέο θαη 

παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ππνινγηζηή, θαζψο θαη κεζφδνπο 

θαη ηερληθέο ζρεδίαζεο πξνζβάζηκσλ αλζξσπνθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Πνιππινθόηεηα ρεδηαζηηθώλ Γηεξγαζηώλ 

Κάζε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία πεξηιακβάλεη θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο πιάλνπ ιεηηνπξγίαο ελφο 

ζπζηήκαηνο. Ζ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζρεδηαδφκελνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο σο έλα κέηξν ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηεο 

ζπλζεηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ θαζαπηψλ σο απηφλνκσλ κνλάδσλ, είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο, 

ζρεηηδφκελεο αξρηθά κε ηελ πιεξνθνξία πνπ δηαθηλείηαη θαη επεμεξγάδεηαη απφ ην ζχζηεκα, ηελ 

αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ζηελ αλάπηπμε 

θαη ιεηηνπξγία απηψλ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. 

 

ρεδίαζε Πιεξνθνξίαο 

Σν κάζεκα «ρεδίαζε Πιεξνθνξίαο» αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ άλζξσπν. Απηφ κπνξεί λα κεηαθξάδεηαη ζηε ιήςε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

θαη ζηελ αλαδηαηχπσζε ηνπο ζε άιιε «γιψζζα» (γηα παξάδεηγκα απφ αξηζκνχο ζε εηθφλεο) ή ζε άιιν 

κέζνλ (θάλνληαο κηα ηαηλία κε θηλνχκελα ζρέδηα). Παξάιιεια, ζπλδέεηαη ε «ρεδίαζε ηεο 

Πιεξνθνξίαο» κε ζπζηήκαηα ραξηνγξάθεζεο, πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ & θαηαλφεζεο ηνπ ρψξνπ, 

θαζψο θαη αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζχγρξνλε ηερλνινγία (ID in CAD, GIS & Maps).εκαληηθφ 

είλαη φηη ην κάζεκα «ρεδίαζε Πιεξνθνξίαο» επζπγξακκίδεηαη κε ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ IIID 

(International Institute of Information Design) , δειαδή ζηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πιεξνθνξίεο πςειήο πνηφηεηαο γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο αλζξψπνπο λα επηηχρνπλ ζηφρνπο. 

 

Δηδηθά ζέκαηα Μεραηξνληθήο 

ην κάζεκα εηζάγνληαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: Μεηαηξνπή ελέξγεηαο κεηαμχ ειεθηξηθψλ θαη κεραληθψλ 

κεραληζκψλ. Μηθξν-ειεθηξνκεραληθά ζπζηήκαηα (MEMs): κηθξν-αηζζεηήξεο, κηθξν-θηλεηήξεο θαη 

λαλν-κεραλέο. Μνληέξλα κνληέια γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ πνπ βαζίδνληαη ζε 

εμηζψζεηο θαηαζηάζεσλ. ρεδηαζκφο ειεγθηψλ αλάδξαζεο ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια θαηαζηάζεσλ. 

PID ειεγθηέο. πζηήκαηα ειέγρνπ βαζηζκέλα ζε κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη κηθξνειεγθηέο. Φεθηαθά 

θίιηξα. Φεθηαθνί επεμεξγαζηέο ζεκάησλ (DSP).  

 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 
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Σν κάζεκα «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε», απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Σν κάζεκα επηδηψθεη αθελφο ηελ 

εηζαγσγή θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο έλλνηεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ κέζα απφ ηελ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ δηακφξθσζε 

πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεσλ θαη πψο απηά εθαξκφδνληαη. 

 

Οηθνδόκεζε θαη Γηνίθεζε Μαξθώλ 

Δηζαγσγή θαη αθεηεξία ζηε Γηαρείξηζε ζρεδίαζεο, ην κάξθεηηλγθ ζπλαληά ηε ζρεδίαζε θαη ε 

ζρεδίαζε ην κάξθεηηλγθ, δηαθνξνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο, πνηφηεηα πξντφληνο απφ ηελ νπηηθή 

γσλία ηνπ πειάηε, ζεκαζία ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ 

δηαρείξηζεο ζρεδίαζεο.Σάζεηο, ηα πξντφληα σο θεληξηθφ ζηνηρείν επηηπρίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε, ε 

ζχιιεςε ησλ ηάζεσλ, πξνζεγγίζεηο γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηάζεσλ, ρεδίαζε ηάζεσλ, 

ζηπι. Μειέηεο πεξίπησζεο. Δθαξκνγέο Δηαηξηθήο ρεδίαζεο ζηελ πξάμε.Καηλνηνκία πξντφληνο. Ζ 

ζθνπηά ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπκβνιή ηεο Γηαρείξηζεο ρεδίαζεο ζηελ δεκηνπξγία 

θαηλνηνκίαο.Πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ζρεδίαζε ησλ 

πξντφλησλ.Καηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ θαζνδήγεζε ηεο θαηαλαισηηθήο. ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο 

Γηαρείξηζεο ρεδίαζεο.Δηθφλα πξντφληνο. Σνπνζέηεζεο πξντφληνο.Αγνξά. Σκεκαηνπνίεζε ηεο 

αγνξάο. 

Δμάκελν 9 
Project ζην ζρεδηαζκό δηαδξαζηηθώλ ζπζηεκάησλ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε νινθιήξσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη 

θνηηεηέο απφ ηα καζήκαηα θνξκνχ θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ρεδίαζεο Γηαδξαζηηθψλ πζηεκάησλ κε 

ηελ επίηεπμε ελφο απζεληηθνχ θαη πξσηφηππνπ έξγνπ (project). Ζ ζεκαηνινγία είλαη αλνηρηή θαη 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έξγα θαη ζπζηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ δηαζθέδαζε, ηελ 

εμάζθεζε δεμηνηήησλ, ηνλ πνιηηηζκφ θ.ά. 

 

ComputerVision 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη έλα απηφλνκν δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα είλαη ε ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθεηαη. H ππνινγηζηηθή φξαζε (computer 

vision) έξρεηαη λα δψζεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο αληηθεηκέλσλ, θαηαλφεζεο ζθελήο, 

αλαθαηαζθεπήο κνληέισλ ηξηζδηάζηαησλ νληνηήησλ απφ εηθφλεο δχν δηαζηάζεσλ, αλάιπζεο βίληεν 

(θίλεζε, παξαθνινχζεζε ζεκείσλ) θ.ά.  ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα βαζηθά 

ζέκαηα ηεο ππνινγηζηηθήο φξαζεο θαη έξρεηαη λα ρηίζεη πάλσ ζε γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηα 

καζήκαηα  Γξαθηθά θαη Δπεμεξγαζία Δηθφλαο. ην κάζεκα, ζα γίλεη ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο αλνηθηνχ 

θψδηθα opencv.  

 

Μεραληθή Μάζεζε 

Ζ Μεραληθή Μάζεζε είλαη έλα ππνπεδίν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ ππνινγηζηψλ λα καζαίλνπλ θαη λα ελεξγνχλ ρσξίο λα έρνπλ ξεηά πξνγξακκαηηζηεί ζρεηηθά. Ζ 

κειέηε θαη ε θαηαζθεπή αιγνξίζκσλ πνπ κπνξνχλ λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ έλα πιήζνο 

δεδνκέλσλ θαη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθέο κε απηά είλαη ην βαζηθφ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο 

απηνχ ηνπ πεδίνπ. πλδέεηαη ζηελά κε έλλνηεο απφ ηελ ηαηηζηηθή, ηελ Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηελ 

Βειηηζηνπνίεζε.  Με ηελ πιεζψξα δεδνκέλσλ πνπ ππάξρεη ζηελ επνρή καο ιφγσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ παξέρεηαη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

αιγνξίζκσλ ηεο κεραληθήο κάζεζεο θαη ζρεηηθέο εθαξκνγέο απνηεινχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο, ε 

ππνινγηζηηθή φξαζε, ε επεμεξγαζία θπζηθήο γιψζζαο, ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 

ρξήζηε ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, ηα απηφλνκα νρήκαηα θαη γεληθφηεξα ηα απηφλνκα δηαδξαζηηθά 

ζπζηήκαηα. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Μεραληθήο Μάζεζεο (λεπξσληθά δίθηπα, βαζηά κάζεζε, δέλδξα απνθάζεσλ, θαηεγνξηθή ινγηθή, 

δίθηπα Bayes, γελεηηθνί αιγφξηζκνη θ.ά) θαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη 

ησλ πξννπηηθψλ πνπ πξνζθέξεη ν ρψξνο απηφο. 

 

Project ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πξντόλησλ 

Σν κάζεκα «Project ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ» αθνξά ηε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηα καζήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ καζεκάησλ θαη αθνξνχλ ηφζν ην 

ζρεδηαζκφ πξντφλησλ, φζν θαη ηελ αλάιπζε θαη θαηαζθεπή απηψλ κε έκθαζε ζηελ ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Αηνκηθά θαη νκαδηθά έξγα ζα πξνηείλνληαη ζηνπο θνηηεηέο κε ζθνπφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθνκηζζεί  θαη ζα νινθιεξψλνπλ 

ζπλνιηθά πξντφληα κε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπο.  
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ρεδηαζκόο επίπινπ θαη μύιηλσλ αληηθεηκέλσλ 

Σν κάζεκα «ρεδηαζκφο επίπινπ θαη μχιηλσλ αληηθεηκέλσλ» αλαθέξεηαη ζηα πεδία ηεο ηερλνινγίαο 

μχινπ, ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο επίπινπ θαη μχιηλσλ αληηθεηκέλσλ κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζην ζρεδηαζκφ ζε επίπεδν ζχλζεζεο θαη αλάπηπμεο ηδέαο – ζθίηζσλ (Concept Design & Product 

Sketching) πνπ απνζθνπεί ζηελ ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε (CAD) θαη ηνλ θσηνξεαιηζκφ 

(Rendering) θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Σέινο, ην κάζεκα πξνζθέξεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ην 

δηζδηάζηαην θαη ηξηζδηάζηαην ζρεδηαζκφ πξντφλησλ κε έκθαζε ζην μχιν θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο γλψζεο. 

Πξνηείλνληαη ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο θαηαζθεπήο πξσηφηππσλ πξντφλησλ θαη καθεηψλ απφ πιηθά 

μχινπ ή ζπλδπαζηηθά κε άιια πιηθά (π.ρ. μχιν θαη χθαζκα). 

 

Project ζηε ρεδίαζε πζηεκάησλ 

Σν κάζεκα απηφ είλαη ην έλα απφ ηα ηξία κέξε ηεο ζεηξάο ησλ Projects (έλα αλά θαηεχζπλζε) 

επηθεληξσκέλν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ρεδίαζεο πζηεκάησλ. Απνηειεί κηα πξαθηηθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψλεη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη νη θνηηεηέο ζην 

πιαίζην ησλ καζεκάησλ θνξκνχ αιιά θαη εηδηθφηεξα θαη ηεο 3εο θαηεχζπλζεο (ρεδίαζε 

πζηεκάησλ). Κχξηνο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο 

ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο ζρεδίαζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ αιιά πξνζαξκνζκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηχπνπ project. 

 

Μέζνδνη ζρεδηαζκνύ θίλεζεο θαη απηόλνκεο θηλνύκελεο κνλάδεο 

Tν κάζεκα εηζάγνληαη ηα αθφινπζα ζέκαηα: Αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

(θάκεξα, Lidar). Αιγφξηζκνη αλίρλεπζεο ζέζεο ηνπ ξνκπνηηθνχ νρήκαηνο ζην πεξηβάιινλ: 

Αλαδξνκηθή εθηίκεζε θαηάζηαζεο κε θίιηξα Bayes θαζψο θαη κε θίιηξα Kalman. Σν κνληέιν 

θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο. Αιγφξηζκνη ζρεδηαζκνχ θίλεζεο: δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο, Α*, 

πηζαλνινγηθφο ράξηεο.  

 

ρεδηαζκόο ππεξεζηώλ 

Σν κάζεκα πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο έλα επξχ πεξηβάιινλ ζηελ ζρεδίαζε ππεξεζηψλ θαζψο ην 

ηνπνζεηεί γχξσ απφ αιιά πεδία φπσο ε επηζηήκε ηνπ management θαη ε επηρεηξεζηαθή έξεπλα κεηαμχ 

άιισλ. Σν κάζεκα έρεη ζαλ ζθνπφ λα εθπαηδεχζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ 

ηεο ζρεδίαζεο ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε (UX) θαη 

δεκηνπξγία παξαγσγηθφηεξσλ νξγαληζκψλ. Οη θνηηεηέο δηδάζθνληαη ζεσξεηηθνχο θαλφλεο θαη 

κνληέια πνπ εληζρχνπλ ηελ θαιή θαηαλφεζε ησλ αλαδπφκελσλ ηάζεσλ ζην πεδίν φπσο ε ζρεδίαζε 

ππεξεζηψλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, ε θνηλνηηθή ζρεδίαζε, ε θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη ε θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μέζσ απηήο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο νη θνηηεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα αλαγλσξίζνπλ 

λέεο πξνζεγγίζεηο ελψ απηέο εκθαλίδνληαη θαη λα θαηαλνήζνπλ πνηα εξγαιεία ππάξρνπλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ππεξεζηψλ. 

 

πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ησλ απνθάζεσλ θαη ε εκπέδσζε ησλ 

θπξηφηεξσλ αξρψλ ησλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (ΤΑ). Παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο, 

νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη θάζεηο ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ επηρείξεζε θαη δηαθξίλνληαη πεξηπηψζεηο 

απνθάζεσλ ζε δνκεκέλα θαη εκηδνκεκέλα ή αδφκεηα πξνβιήκαηα. Μειεηψληαη κέζνδνη ιήςεο 

απνθάζεσλ φπσο ηα δέλδξα θαη νη πίλαθεο απνθάζεσλ, ε δφκεζε θαη αλάιπζε πξνβιεκάησλ ζε 

ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο θαη αβεβαηφηεηνο, ε αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ελεξγεηψλ, κεζνδνινγίεο 

πνιπθξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ θαη ιήςε νκαδηθψλ απνθάζεσλ. Δπίζεο, κειεηψληαη νη 

θαηεγνξίεο, νη αξρηηεθηνληθέο θαη νη κεζνδνινγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

θάλνληαο αμηνπνίεζε ηεο κνληεινπνίεζεο, πξνζνκνίσζεο, ηερλεηήο λνεκνζχλεο, απνζεθψλ 

δεδνκέλσλ (Data Warehouses) θαη ηερληθψλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ (Data Mining) γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

 

Φεθηαθά Παηρλίδηα θαη Παηγληώδεο Μάζεζε 

Σα ειεθηξνληθά (ςεθηαθά) παηρλίδηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο εδψ θαη πάλσ απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο. Παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε ηνπο δηαζθέδαζε, ελεξγφ 

απαζρφιεζε, θίλεηξα θαη αιιειεπίδξαζε, πξνζαξκφδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο λίθεο 

απμάλνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηθηψλ. Μηα εηδηθή θαηεγνξία ηνπο είλαη ηα εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα φπνπ κε ηελ ελζσκάησζε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζηφρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 
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κάζεζε ζε έλα πην ραιαξφ πεξηβάιινλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο 

φπσο επίζεο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη. 

 

Δπεμεξγαζία Φπζηθήο γιώζζαο 

Ζ δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο κε έλαλ ππνινγηζηή απνηεινχζε πάληα έλα απφ ηα φλεηξα ηεο δηάδξαζεο 

αλζξψπνπ – ππνινγηζηή. Ζ επεμεξγαζία θπζηθήο γιψζζαο (θαηαλφεζε ιφγνπ, ζχλζεζε θσλήο, 

απηφκαηε κεηάθξαζε) είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εληζρχεη ζε κέγηζην βαζκφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο δηαδξαζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ παξεκβάιιεηαη σο δηεπαθή αλάκεζα ζε έλαλ 

άλζξσπν θαη κηα ζπζθεπή. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

ζρεηηθά κε ζέκαηα φπσο ε επεμεξγαζία ιφγνπ, ε ζπληαθηηθή θαη ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ηνπ ιφγνπ, ε 

κνξθνινγία ηνπ ιφγνπ, ε απηφκαηε κεηάθξαζε, ε ζχλζεζε θσλήο απφ θείκελν θαζψο θαη φιεο ηηο 

ζρεηηδφκελεο ηερλνινγίεο. 

 

ρεδηαζκόο Μεηαθνξώλ 

Ο ρεδηαζκφο Μεηαθνξψλ απνηειεί θιάδν επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε 

δηακφξθσζε ησλ γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ κεηαθνξάο θαη θπθινθνξίαο θαζψο θαη ε δηακφξθσζε 

ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο καθξνπξφζεζκα. Αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο 

κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ ελλνηνινγηθή θαη πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλάιπζεο 

ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηφ ππνζπζηεκάησλ. θνπφο ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ ζε βαζηθφ επίπεδν, νχησο ψζηε νη 

θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα 

κεηαθνξψλ βαζηζκέλνη ζε επαξθή γλψζε θαη θαιή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ 

ζπζηεκάησλ.  

 

ρεδηαζκόο Ορεκάησλ 

Σν κάζεκα «ρεδηαζκφο Ορεκάησλ» ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγξαθή θαη αλάπηπμε ςεθηαθψλ κνληέισλ 

απφ παξαδείγκαηα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζε δηζδηάζηαηέο θαη ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο κε 

θσηνξεαιηζηηθέο απεηθνλίζεηο. Δπίζεο, ζην κάζεκα ελζσκαηψλνληαη ζηνηρεία θπζηθήο 

κνληεινπνίεζεο κνξθψλ γηα νρήκαηα ζε επίπεδν θαηαζθεπήο καθεηψλ κε δηάθνξα πιηθά (π.ρ. πειφο, 

θειηδφι, θ.α.).  

 

Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ γξαθηζηηθή ζρεδίαζε 

θαζψο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηνπλ ηα πιαίζηα ζρεδίαζεο, νη εθάζηνηε κέζνδνη απνηχπσζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο παξάγσγεο ψζηε λα εληαρζνχλ ιεηηνπξγηθά ζηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία ηεο 

παξαγσγήο γξαθηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπζηεκάησλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή γλσζηηθψλ εξγαιείσλ εληαγκέλα ζην αληηθείκελν ηεο γξαθηζηηθήο ζρεδίαζεο ζην πιαίζην 

ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ξφισλ θαη δξάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθή ζπζρέηηζε απηνχ κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ (ππνζηξσκάησλ, γξακκάησλ, ζρεδίσλ, εηθφλσλ, θιπ.) εληαγκέλα αξκνληθά ζηε ζρεδίαζε 

ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο έρνληαο πάληα σο ηειηθφ ζηφρν ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ελφο 

εληχπνπ ή/θαη κηαο ςεθηαθήο εθαξκνγήο. 

 

Παξαδνζηαθέο ιατθέο ηέρλεο 

Βαζηθνί ππιψλεο ηνπ καζήκαηνο «Παξαδνζηαθέο Λατθέο Σέρλεο» είλαη νη νξηζκνί θαη ε εξκελεία ησλ 

ιέμεσλ  «Πνιηηηζκφο», «Παξάδνζε» θαη «Λατθφο». Χο «Πνιηηηζκφο» κπνξεί λα εξκελεπζεί νηηδήπνηε 

απνηειεί πξντφλ δσήο πνπ είλαη δεκηνχξγεκα κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο 

«Παξάδνζε» ζπλίζηαληαη φια απηά πνπ έρνπλ παξαδνζεί παξφλ απφ ην παξειζφλ, κε ηέηνην ηξφπν πνπ 

λα πθίζηαηαη θάπνηα δσληαλή ζρέζε ηνπ παξφληνο κε απηά, ζ’ έλα ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο δσήο. Σέινο, 

ε ιέμε «Λατθφο» κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ην ρξνληθφ πιαίζην αλάπηπμαλ ησλ ηερλψλ θαη ηα ηερληθά θαη 

αηζζεηηθά θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ην κάζεκα 

«Παξαδνζηαθέο Λατθέο Σέρλεο» εθθξάδεη ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηάδνζε ησλ ιατθψλ ηερλψλ κέζα 

απφ παξαδείγκαηα αλαθνξάο θαη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επαλάιεςε ησλ ηερληθψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ παξάδνζε σο ζηνηρείν αηζζεηηθήο. 

 

Φεθηαθή Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 

Σν κάζεκα «Φεθηαθή Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά» πξνζθέξεη κηα εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ 

ςεθηαθή θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε, αξρεηνζέηεζε, δηάδνζε θαη πξνβνιή ηεο Πνιηηηζηηθήο 
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Κιεξνλνκηάο θαη ζα δψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ 

(ςεθηαθή βηβιηνζήθε) θαη αλαινγηθψλ (3D εθηχπσζε) εθαξκνγψλ. ηφρνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ 

ζχγρξνλσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθιηζε ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ κε ηελ Πνιηηηζηηθή 

Κιεξνλνκηά θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη αλάδεημε 

πεξηερνκέλνπ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέινο, ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη εμνηθείσζε ησλ 

θνηηεηψλ κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο, ηφζν ζε πεηξακαηηθφ φζν θαη ζε εθαξκνζκέλν επίπεδν, ζηνλ ηνκέα 

ηεο Σερλνινγίαο ηεο Φεθηαθήο Καηαγξαθήο Αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξνεγκέλσλ κέζσλ γηα ηελ έξεπλα, 

ηεθκεξίσζε θαη αλάδεημε ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο.   
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