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Η παρούσα Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 του 

Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών συντάχθηκε από την 

ΟΜΕΑ του Τμήματος, που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ : 

 

1. Ανυφαντή Νικόλαο, Καθηγητή, ως Συντονιστή 

2. Σ.Παντελιού, Αναπλ.Καθηγήτρια 

3. Μ.Αδαμίδη, Αναπλ.Καθηγητή 

4. Θρ.Πανίδη, Αναπλ..Καθηγητή 

5. Γ.Λαμπέα, Αναπλ.Καθηγητή 

 

και συνεπικουρήθηκε από την Υποστηρικτική Oμάδα της ΟΜΕΑ, όπως αυτή 

ορίστηκε σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.  17/12.01.11  έγγραφο του Προέδρου του 

Τμήματος Καθηγητή κ.Παντελάκη και η οποία  απαρτίζεται από τους: 

1. Ρουμελιώτη Βασιλική 

στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και λειτουργία ΜΟΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών» με κωδικό MIS 299841.  

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

                                            ο Συντονιστής της ΟΜΕΑ 

 

                       Καθηγητής  Ν. Ανυφαντής 

                                                         

  

 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,  ΡΙΟ 

ΤΗΛ: 2610/969402 FAX: 2610/991626 
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9. Παραρτήματα: 

- Δείγμα ερωτηματολογίου μαθημάτων και συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

- Δείγμα ερωτηματολογίου μελών ΔΕΠ και συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

- Έντυπο αξιολόγησης απόδοσης πρακτικής άσκησης φορέα  

- Έντυπο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενου 

- Πίνακες (στοιχεία & δείκτες λειτουργίας του Τμήματος)  

- Κατάλογος Δημοσιεύσεων μελών ΔΕΠ 

- Διακριτό έργο, βραβεύσεις, καινοτομίες 

- Κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Πρόλογος 

 
 

Η παρούσα Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (ΕΕΕ) του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών & Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρεται σε όλα τα 

στοιχεία της δομής και της λειτουργίας του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-

2012.Παρουσιάζονται τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά χαρακτηριστικά και 

καταγράφονται προτάσεις για μελλοντικές δράσεις. Σκοπός της ΕΕΕ είναι η 

διαμόρφωση και διατύπωση κριτικής άποψης εκ μέρους του Τμήματος για την 

ποιότητα του επιτελούμενου έργου με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες 

κοινής και γενικής αποδοχής. Εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες και τα εργαλεία της 

ΑΔΙΠ. Οι επιμέρους στόχοι της ΕΕΕ είναι: 

 

 Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος 

 Η επισήμανση των σημείων που χρήζουν βελτίωσης 

 Ο προσδιορισμός των ενεργειών βελτίωσης 

 Η διατύπωση προτάσεων για ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση 

εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό 

 Η διατύπωση προτάσεων για λήψη αποφάσεων εντός του Ιδρύματος, όπου 

και εφόσον είναι εφικτό 

 

Για τη σύνταξη της παρούσας ΕΕΕ ήταν απαραίτητη η συνδρομή και η 

υποστήριξη του συνόλου της κοινότητας του Τμήματος (ακαδημαϊκό, διοικητικό 

προσωπικό και φοιτητές) το οποίο συμμετείχε στη διαδικασία της αξιολόγησης. Η 

διαδικασία συντονίστηκε από την ΟΜΕΑ του Τμήματος, με τη συνδρομή του 

Προέδρου και της Γραμματείας. Καταβλήθηκε προσπάθεια για την κατά το δυνατόν 

αντικειμενική και πλήρη αποτύπωση των διαφόρων στοιχείων. 

 

        

                                Η ΟΜΕΑ του Τμήματος  

Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών 
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1. Εισαγωγή 
 

H OMEA, που συγκροτήθηκε με απόφαση της υπ’αριθμ. 11/23.2.2010 Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος απαρτίζεται από τους, 

 

1. Ανυφαντή Νικόλαο, Καθηγητή, ως Συντονιστή 

2. Σ.Παντελιού, Αναπλ.Καθηγήτρια 

3. Μ.Αδαμίδη, Αναπλ.Καθηγητή 

4. Θρ.Πανίδη, Αναπλ..Καθηγητή 

5. Γ.Λαμπέα, Αναπλ.Καθηγητή 

 

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος συνεργάστηκε με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τη 

ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποίησε ενημερωτικές συνεδριάσεις , 

έλαβε γνώση των εκθέσεων των άλλων Τμημάτων και χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές 

διαδικτυακές πηγές όπως είναι το Scopus. 

 

Οι πηγές της ΟΜΕΑ ήταν: Διαδίκτυο (scopus), Ερωτηματολόγια που 

συμπλήρωσαν οι φοιτητές, Πίνακες που συμπλήρωσαν τα μέλη ΔΕΠ, 

Ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα μέλη ΔΕΠ, Αρχεία Γραμματείας, Κατάλογοι 

της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Το θέμα της αξιολόγησης συζητήθηκε πολύ λίγο στη Γενική Συνέλευση, διότι 

τόσο οι εκπρόσωποι των φοιτητών όσο και πολλά μέλη ΔΕΠ είχαν και έχουν 

αρνητική στάση πάνω στο θέμα της αξιολόγησης. Η συζήτηση στο θέμα αυτό θα 

δημιουργούσε τεχνητή όξυνση και προστριβές και δεν θα οδηγούσε σε εξαγωγή 

ουσιαστικών συμπερασμάτων. Ελπίζουμε στο μέλλον οι συνθήκες να είναι καλύτερες 

καθώς και οι απόψεις της πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ ώστε το θέμα να συζητηθεί 

διεξοδικά σε μια Γενική Συνέλευση. 

 

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης παρουσίασε δυσκολίες που 

οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη συνεργασίας από τα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος, την αρνητική συμπεριφορά κάποιων και τις αντιρρήσεις των φοιτητών. Το 

Τμήμα είναι μεγάλο, έχει πολλές δραστηριότητες και οι ζητούμενες πληροφορίες 

είναι πολλές και διεξοδικές. Ο όγκος της εργασίας ήταν πολύ μεγάλος και στο λόγο 

αυτό οφείλονται κυρίως οι καθυστερήσεις. Παρόλα αυτά η διαδικασία προχώρησε 

και κατάφερε να αναδείξει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του Τμήματος. 
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2. Παρουσίαση του Τμήματος 
 

 

Με βάση το Β.Διάταγμα 399/28.06.1972 ιδρύθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Πατρών το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Στη συνέχεια με το 

Π.Διάταγμα 404/6.11.1995 δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με τη μετονομασία του 

Τμήματος σε Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Αποστολή του 

Τμήματος σύμφωνα με τα ΦΕΚ αυτά είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να 

ασχολούνται: (α) με τη μελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικών 

εξοπλισμών σε οικοδομές και βιομηχανίες και (β) με τεχνολογίες σχεδιασμού και 

κατασκευής αεροπορικών και διαστημικών οχημάτων ιδίως δε με τη σχεδίαση 

αεροχημάτων, την ανάλυση αεροπορικών κατασκευών, την τεχνολόγηση 

αεροπορικών υλικών, την μηχανική της πτήσης, τα συμπτώματα αεροσκαφών, την 

αεροδυναμική, τα συστήματα προώθησης αεροσκαφών κατά τις αεροπορικές 

μεταφορές. Το ενιαίο δίπλωμα του Τμήματος προσδιορίζεται από τις ειδικεύσεις: 

 

α) Του Μηχανολόγου Μηχανικού και 

β) Του Αεροναυπηγού Μηχανικού. 

 
Η Ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος ανέπτυξε την ειδικότητα της 

Αεροναυπηγικής, εισάγει συνεχώς νέα και σύγχρονα μαθήματα, ανανεώνει το 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα και προσπαθεί 

όχι μόνο να εκσυγχρονίσει τους σκοπούς και στόχους, αλλά και να προσαρμοσθεί 

στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δεν υπάρχουν αποκλίσεις των 

στόχων , αλλά οι στόχοι του Τμήματος εξελίσσονται στην Αεροναυπηγική και τη 

σύγχρονη τεχνολογία. Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται μερικώς, καθώς ο 

μεγάλος αριθμός φοιτητών, η αδιαφορία μεγάλου ποσοστού από αυτούς για τις 

σπουδές τους, η γειτνίαση με την Αθήνα που είναι τόπος καταγωγής πολλών από 

αυτούς, η οικονομική κρίση, η έλλειψη επικουρικού προσωπικού και η στενότητα των 

χώρων είναι αποτρεπτικοί παράγοντες στην πλήρη επίτευξη των στόχων του 

Τμήματος. Κάποιοι στόχοι πρέπει να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν. 

 

Η απόκριση της ακαδημαϊκής κοινότητας στους στόχους και σκοπούς του 

Τμήματος  Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών είναι πολύ θετική. Αυτό 

φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στο 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, τον μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών 



Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2011-2012                                                                                                                   

 

7 

 

φοιτητών που εκπονούν διδακτορικές διατριβές και τη μεγάλη ενίσχυση από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με χρηματοδότηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 

έργων. Οι απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση και τους 

ιδιωτικούς φορείς. Γίνονται δε αποδεκτοί σε διεθνούς ακτινοβολίας ακαδημαϊκά 

ιδρύματα για εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών και διαπρέπουν. Αρκετοί δε από 

αυτούς διαπρέπουν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς της 

αλλοδαπής. 

Η δημιουργία της ειδικότητας του Αεροναυπηγού σε ένα Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών άνοιξε νέες προοπτικές και δημιούργησε την πρώτη θετική εξέλιξη από 

το αρχικό ΦΕΚ ίδρυσης αυτού. Η δημιουργία Τομέων σύμφωνα με τον ν.1268/1982 

κατάργησε τις έδρες και έφερε νέες δομές και εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι Τομείς 

με την πάροδο του χρόνου και της τεχνολογίας, εξειδίκευσαν τα επιστημονικά τους 

αντικείμενα και προσφέρουν σήμερα νέες ευκαιρίες. Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα 

ασχολείται επίσης με αντικείμενα που είναι συναφή με τα σύνθετα υλικά, τη 

νανοτεχνολογία, τη ρομποτική, τις ήπιες μορφές ενέργειας και τις σύγχρονες 

διαδικασίες οργάνωσης και παραγωγής. 

 

Το Τμήμα έχει έδρα στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο) Πατρών και κτιριολογικά 

είναι ενταγμένο στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής. Διαθέτει τρία γειτονικά 

κτίρια στα οποία είναι ενταγμένα τα γραφεία τα γραφεία της γραμματείας, τα 

γραφεία του τεχνικού, διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, τα Εργαστήρια και  

μερικές αίθουσες διδασκαλίας. Σε χωριστά κτίρια ευρίσκονται τα αμφιθέατρα και οι 

αίθουσες διδασκαλίας. Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

στεγάζεται σε τρία μόνιμα κτιριακά συγκροτήματα: Στο Κτίριο Βαρέων Εργαστηρίων 

στο Πολυώροφο Κτίριο, συνολικής μικτής επιφάνειας 10.000 τ.μ. περίπου και στο 

κτίριο επέκτασης.(πίνακας 1) 

 

Στο Τμήμα διατίθενται εσωτερικοί κανονισμοί που αφορούν τη λειτουργία και 

ασφάλεια καθενός εργαστηριακού μαθήματος χωριστά. Διατίθενται επίσης 

κανονισμοί για την εκπόνηση και εξέταση της Σπουδαστικής και Διπλωματικής 

Εργασίας. Συμπληρωματικά, διατίθενται οι ακόλουθοι κανονισμοί λειτουργίας: 

 

1. Κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

2. Κανονισμός λειτουργίας Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη και Τεχνολογία 

Πολυμερών»  
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Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών αποτελείται από τους 

ακόλουθους τέσσερις Τομείς: 

 

 Τομέας Κατασκευαστικός 

 Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος 

 Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής 

 Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης 

 

 

Η διάρθρωση αυτή ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την 

αποστολή του. Μέσω των μαθημάτων κατεύθυνσης που προσφέρουν αυτοί οι Τομείς 

παρέχεται η εξειδίκευση που επιθυμούν οι φοιτητές του Π.Π.Σ.. 

 

 

 

 

                   Πίνακας 1. Χώροι διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης 

 

 

Αριθμός 
Η/Υ 

διαθέσιμων 
για χρήση 

από 
φοιτητές 

Αριθμός 
Αιθουσών 

διδασκαλίας 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στις αίθουσες 

Αριθμός 
εργαστηρίων 

Αριθμός θέσεων εκπαίδευσης στα 
εργαστήρια 

0-50 51-100 
101-
200 

>200 0-50 51-100 
101-
200 

>200 

50 7   7     6   6     
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Από τα στοιχεία που παραθέτει ο Πίνακας 1 (σελ.8) φαίνεται ότι η μέση 

δυναμικότητα των αιθουσών διδασκαλίας είναι 80 άτομα. Ο μέσος αριθμός φοιτητών 

που εισάγονται στο Τμήμα κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια είναι 160 φοιτητές. 

Αυτό σημαίνει ότι αν όλοι αυτοί οι φοιτητές παρακολουθούσαν συστηματικά, οι 

χώροι διδασκαλίας θα ήταν ανεπαρκέστατοι. Για το λόγο αυτό και για 

παιδαγωγικούς λόγους σε αρκετά μαθήματα οι φοιτητές χωρίζονται σε τμήματα 

(ομάδες). Η διδασκαλία σε καθεμία ομάδα πραγματοποιείται από διαφορετικό 

διδάσκοντα και σε άλλη αίθουσα όταν διεξάγεται ταυτόχρονα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το μειωμένο ποσοστό παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές 

ελαφρύνει κάπως αυτή την κατάσταση. 

Από τον ίδιο πίνακα, όπως παραπάνω, φαίνεται ότι κατά μέσο όρο έκαστο 

Εργαστήριο μπορεί να εκπαιδεύσει 80 το πολύ φοιτητές. Αν για παράδειγμα σε ένα 

εργαστηριακό μάθημα διεξάγονται 4 εργαστηριακές ασκήσεις, τότε πρέπει να 

εκπαιδεύονται ταυτόχρονα 80/4=20 φοιτητές ανά άσκηση. Αυτό είναι 

αντιπαιδαγωγικό , αντιεκπαιδευτικό και πολύ επικίνδυνο για την ασφάλεια των 

φοιτητών. Αν αντίστροφα εκπαιδεύονται 5 φοιτητές ανά εργαστηριακή άσκηση, τότε 

ταυτόχρονα στο Εργαστήριο μπορούν να εξασκηθούν 5 φοιτητές/άσκηση*4 

ασκήσεις= 20 φοιτητές συνολικά, αντί 80 όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η ανάλυση 

αυτή δείχνει ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται πολλές 

φορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε πολλά 

εργαστηριακά μαθήματα. Έχει όμως ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού των 

εργαστηριακών ασκήσεων ανά μάθημα και τον αυξημένο φόρτο του εργαστηρίου, 

καθώς πρέπει να διεξάγονται συνεχώς ασκήσεις. Ο εξοπλισμός δε, υφίσταται 

σημαντικές φθορές και χρειάζεται συνεχείς ανανεώσεις, κάτι που είναι αδύνατο λόγω 

της μειωμένης χρηματοδότησης. 

Οι στόχοι που το Τμήμα επιδιώκει δεν ικανοποιούνται επαρκώς. Αυτό 

συμβαίνει διότι ο πολύ μεγάλος αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών (>170) ανα έτος, 

δυσχεραίνει πολύ την εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως την εκπαίδευση στα 

εργαστήρια του Τμήματος. Η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης δυσκολεύει πολύ 

την ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού ο οποίος λόγω συνεχούς χρήσης 

υφίσταται κόπωση, βλάβες και τελικά αχρηστεύεται. Η έλλειψη δε επικουρικού 

προσωπικού προκαλεί προβλήματα στην εργαστηριακή εκπαίδευση. 

Οι συνεχείς αποχωρήσεις προσωπικού όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων 

έχει απογυμνώσει κυριολεκτικά όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες από το διοικητικό, 
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τεχνικό και ακαδημαϊκό προσωπικό. Η μη πρόσληψη νέου προσωπικού χειροτερεύει 

ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς τα κενά δεν καλύπτονται. 

Δεν συντρέχουν άμεσοι λόγοι αναθεώρησης των στόχων του Τμήματος όπως 

διατυπώνονται στα ΦΕΚ υπ’αριθμ. 98/28.06.1972 και 228/6.11.1995. Όμως, είναι 

δυνατό λόγοι οικονομικής στενότητας, διαχείρισης κονδυλίων από ΤΣΜΕΔΕ, 

γενικότερη εκπαιδευτική κατάσταση αλλά και τεχνολογικά δεδομένα να επιβάλλουν 

αναθεωρήσεις αυτού του είδους. 

Ο πίνακας (1) του παραρτήματος απεικονίζει ποσοτικά την εξέλιξη του 

προσωπικού του Τμήματος. Οι εξελίξεις παλαιών και οι εκλογές νέων μελών ΔΕΠ 

καθυστερούν πολύ. Οι προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ είναι ανύπαρκτες. Το τεχνικό 

και διοικητικό προσωπικό είναι ελάχιστο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έχει 

αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης. Αυτή η ανεπάρκεια προσωπικού δημιουργεί 

προβλήματα στο διοικητικό, τεχνικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των 

Εργαστηρίων και των Τομέων. 

Ο πίνακας (2) του παραρτήματος παρουσιάζει την εξέλιξη του αριθμού των 

εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος, καθώς και την εξέλιξη του αριθμού των 

εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος κατά τα τελευταία  

ακαδημαϊκά έτη. Αναλυτικά, το πλήθος των προπτυχιακών φοιτητών κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ήταν 1334, το 2010-2011 ήταν 1425, το 2009-2010 ήταν 

1448, το 2008-2009 ήταν 1474, το 2007-2008 ήταν 1443 και το 2006-2007 ήταν 

1461. Το πλήθος των διδακτορικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ήταν 171, το 

2010-2011 ήταν 194, το 2009-2010 ήταν 169, το 2008-2009 ήταν 139, το 2007-2008 

ήταν 123 και το 2006-2007 ήταν 113. 

 

Το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών φαίνεται να παραμένει περίπου 

σταθερό, δηλαδή κατ’ανώτατο όριο είναι 1500 φοιτητές. Οι ενεργοί φοιτητές είναι 

επίσης περίπου κατά και κατά μέσο όρο το πολύ 500. Αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα 

έχει πολλούς φοιτητές στο πτυχίο ή ανενεργούς (περίπου τα 2/3 του συνόλου). Το 

Υπουργείο Παιδείας εισάγει στο Τμήμα ετησίως κατ’ελάχιστο 150 φοιτητές κατά 

μέσο όρο και είναι αριθμός διπλάσιος τουλάχιστον από αυτόν που μπορεί να 

χειριστεί το Τμήμα σε επίπεδο αιθουσών, εργαστηρίων, μεταπτυχιακών και χρόνου 

διδασκαλίας. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγγεγραμμένοι 

περίπου 190 φοιτητές οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ενεργοί και 

ασχολούνται αποκλειστικά για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. 
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3. Προγράμματα Σπουδών 

 
3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
 

 
Οι διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Π.Σ.) στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας 

είναι απλές και εμπειρικές. Βασίζονται στις συνθήκες αγοράς εργασίας, 

απασχόλησης, αλλά και στις περιορισμένες δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί εντός 

του Τμήματος. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

αναπροσαρμόζεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τις νέες 

τεχνολογίες, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, τις κατευθύνσεις έρευνας, κλπ. 

Ουσιαστική και συστηματική αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών δεν πραγματοποιείται αλλά ανανεώνεται περίπου ανά 3ετία. Το 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

και διανέμεται στους πρωτοετείς φοιτητές όταν εγγράφονται πρώτη φορά σε 

ηλεκτρονική μορφή. Στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών δεν 

υπάρχουν συστηματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης 

των αποφοίτων. Αυτό γίνεται σε προσωπική βάση από τα μέλη ΔΕΠ που διατηρούν 

επαφές με τους φοιτητές τους. Τώρα δημιουργείται βάση δεδομένων με τους 

αποφοίτους ώστε να αναπτυχθεί αυτή η διαδικασία. Τελευταία σημαντική 

αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών έγινε το έτος 2005. 

 

Στα θετικά σημεία της ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας αναφέρονται 

τα εξής: 

 

 Το Π.Π.Σ. είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Αφορά δηλαδή 

στην παραγωγή διπλωματούχων μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών που 

θα έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

και θα έχουν τη δυνατότητα να μελετούν, διαχειρίζονται και επιβλέπουν 

τεχνολογικά έργα, κατασκευές και εγκαταστάσεις με αντίστοιχα αντικείμενα. 

 Ανανεώνεται περίπου ανά 3 έτη κυρίως σε ότι αφορά τα μαθήματα ειδίκευσης. 

 Είναι ευέλικτο με την έννοια ότι προσφέρει πολλές επιλογές εξειδίκευσης 

παρέχοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να το προσαρμόσουν στις επιθυμίες 

τους. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα απασχόλησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
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φορείς και μπορούν να εργασθούν σε ένα πλήθος τεχνικών αντικειμένων. Στα 

αντικείμενα αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι μελέτες, οι επιβλέψεις 

κατασκευής έργων, οι αναλήψεις κατασκευής έργων, η παραγωγή προϊόντων και 

αγαθών, τα οχήματα, η αεροπορία, η ναυτιλία, η ενέργεια κλπ. Όλες αυτές τις 

εξειδικεύσεις το Π.Π.Σ. δύναται να τις προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος. 

 Το Π.Π.Σ. είναι συμβατό με τα αντίστοιχα προγράμματα των συναφών Τμημάτων 

της ημεδαπής και αλλοδαπής. 

 Παρέχει πολύ καλό επίπεδο γνώσεων στο νέο επαγγελματία Μηχανολόγο 

Μηχανικό που το παρακολούθησε. 

 Προετοιμάζει τους αποφοίτους τόσο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία 

όσο και για την συνέχιση των σπουδών σε ανώτατες βαθμίδες. 

 

Στα αρνητικά σημεία αναφέρονται τα εξής: 

 

 Δεν διατίθενται συστηματικοί και αξιόπιστοι δείκτες και μέθοδοι 

παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της ανταπόκρισης του 

Π.Π.Σ. στους στόχους που έχουν τεθεί. 

 Η ειδικότητα της Αεροναυπηγικής υστερεί τρόπον τινά αυτής της Μηχανολογίας. 

Αυτό συμβαίνει διότι η ειδικότητα αυτή είναι ειδικότητα επιλογής από το τέταρτο 

έτος σπουδών και μετά. Δεν έχει ενισχυθεί πλήρως ο αντίστοιχος Τομέας με 

εξοπλισμό και προσωπικό. 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι δομημένο σε τρία επίπεδα 

γνώσης. Το πρώτο απευθύνεται στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές και 

αφορά μαθήματα υποδομής που έχουν ως στόχο την απόκτηση γενικών γνώσεων 

σχετικών με το αντικείμενο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού και την 

προετοιμασία για το επόμενο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο απευθύνεται στους 

δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές, αφορά μαθήματα ειδικότητας και είναι ο 

κύριος κορμός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Το τρίτο επίπεδο αφορά 

μαθήματα εξειδίκευσης (κατεύθυνσης). Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε 

επιστημονικές περιοχές και παρέχονται από τους αντίστοιχους Τομείς. Αφορούν 

δηλαδή σε μαθήματα εξειδίκευσης (α) στη μηχανική, υλικά, εμβιομηχανική και 

ελαφρές κατασκευές, (β) στη θεωρία μηχανών, σχεδιασμό, κατασκευή, παραγωγή, 

αυτόματο έλεγχο και ρομποτική, (γ) στους θερμοκινητήρες, θερμικές εγκαταστάσεις, 

ήπιες μορφές ενέργειας και αεροναυπηγική, και (δ) στη διοίκηση και οργάνωση των 

επιχειρήσεων, οικονομία, εργονομία κλπ. Το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται μετά 
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από 5ετή επιτυχή παρακολούθησης 64 συνολικά μαθημάτων. Έκαστο έτος σπουδών 

διακρίνεται σε 2 εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Καθένα από τα εξάμηνα αυτά 

είναι αυτοτελές και διαρκεί τουλάχιστον 13 διδακτικές εβδομάδες. Επομένως κατά 

μέσο όρο αντιστοιχούν 6.4 μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω,  το πρόγραμμα αρχίζει με εισαγωγικά μαθήματα γενικών γνώσεων και 

βασικά. Όσο προχωρά ο χρόνος, εστιάζει αρχικά στα μαθήματα ειδικότητας και 

κατόπιν στα μαθήματα κατεύθυνσης. Για το λόγο αυτό οι επιτρεπόμενες επιλογές 

διαφορετικών μαθημάτων από τους φοιτητές είναι ελάχιστες αρχικά, ενώ όσο 

προχωρούν τα εξάμηνα σπουδών, οι επιλογές αυξάνουν. Με τον τρόπο αυτό 

παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές όχι μόνο να λάβουν τις θεμελιώδεις γνώσεις 

της ειδικότητας, αλλά να επιλέξουν και διαμορφώσουν το δικό τους προφίλ σπουδών 

και κατεύθυνσης. Η διεξαγωγή του προγράμματος απαιτεί κατά μέσο όρο 30-35 

ώρες παρακολούθησης   ανά εβδομάδα. Οι ώρες σπουδών διακρίνονται σε ώρες όπου 

αναπτύσσονται οι βασικές θεωρητικές αρχές (διδασκαλία), σε ώρες επίλυσης 

ασκήσεων, προβλημάτων και ενισχυτική διδασκαλία (φροντιστήριο), σε ώρες 

εκπαίδευσης στον εργαστηριακό εξοπλισμό (εργαστήριο) και στην εκπόνηση 

ομαδικών συνθετικών εργασιών που αφορούν επίλυση πραγματικών πρακτικών 

προβλημάτων. Στο ΄Δ έτος σπουδών εκπονείται η Σπουδαστική Εργασία και στο Έ 

έτος σπουδών η Διπλωματική Εργασία. Οι εργασίες αυτές είναι υποχρεωτικές, 

διαρκούν ένα εξάμηνο και ένα έτος αντίστοιχα, επιβλέπονται από ένα μέλος ΔΕΠ και 

προτείνονται από αυτόν. Αφορούν σύνθετα πρακτικά, θεωρητικά ή ερευνητικά 

αντικείμενα της τρέχουσας τεχνολογίας. Παρακάτω, εκτίθενται μερικά στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν τα προσφερόμενα μαθήματα στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών 

Σπουδών. Εκτός από τη Σπουδαστική Εργασία (΄Δ έτος σπουδών) και τη 

Διπλωματική Εργασία (Έ έτος σπουδών), το σύνολο των προσφερόμενων 

μαθημάτων είναι 192 , το σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για λήξη 

διπλώματος είναι 64. 

 

Από τα 64 απαιτούμενα μαθήματα για λήψη διπλώματος είναι :  

(α) Βασικά μαθήματα : 20 

(β) Μαθήματα ειδικότητας : 20 

(γ) Μαθήματα κατεύθυνσης : 20 

(δ) Μαθήματα γενικών γνώσεων :4 

 

Από τα 64 απαιτούμενα για λήψη διπλώματος είναι :  

(α) Υποχρεωτικά μαθήματα : 41 
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(β) Κατ’επιλογήν υποχρεωτικά : 15 

(γ) Ελεύθερης επιλογής : 8 

 

Οι χρόνοι που απαιτούνται σε ώρες ανά εβδομάδα και ανά εξάμηνο κατά μέσο όρο, 

κατανέμονται στα έτη όπως φαίνεται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. 

Ετος Διδασκαλία 
Φροντιστήριο - 

Ενισχυτ.Διδασκ. 
Εργαστήριο 

Συνθετική 

εργασία 

Σύνολο 

(ώρες) 

Α 20 4 15 - 40 

Β 20 5 7 - 32 

Γ 16 9 8 2 35 

Δ 20 4 7 - 31 

Ε 10 4 - - 15 

 

 

Το Δ΄ έτος σπουδών έχει λιγότερες διδακτικές ώρες από τα προηγούμενα έτη 

διότι στο έτος αυτό εκπονείται η Σπουδαστική Εργασία της οποίας ο χρόνος 

εκπόνησης δεν μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα. Για τον ίδιο λόγο το Ε΄ έτος 

σπουδών έχει πολύ λίγες διδακτικές ώρες διότι η Διπλωματική Εργασία η οποία 

εκπονείται στο έτος αυτό απαιτεί πολύ σημαντικό χρόνο για την εκπόνησή της. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι σπουδές υποστηρίζονται συστηματικά με 

εκπαιδευτικές επισκέψεις σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Μέσω αυτών των 

επισκέψεων, οι φοιτητές κατανοούν τις θεωρητικές αρχές, τη χρησιμότητα των 

διαφόρων μαθημάτων και αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της ειδικότητάς τους στην 

πράξη. Παράλληλα, οι φοιτητές οργανώνονται σε εθελοντικές ομάδες οι οποίες 

εκπονούν μελέτες και κατασκευές συγκεκριμένων έργων, ενώ παράλληλα 

συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς σχετικούς με τα έργα αυτά. Οι δράσεις αυτές 

υποστηρίζονται από πολλά μέλη ΔΕΠ και χρηματοδοτούνται από τα εργαστήρια ή το 

Πανεπιστήμιο. Μεταξύ αυτών αναφέρονται: 

 

1) Ομάδα Formula Student 

2) Young Engineers’ Satelite 2 

3) UPSat 

4) Atlas I, II 

5) Hermes I, II 

6) Ζέφυρος 
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Λεπτομέρειες για αυτές τις δράσεις παρουσιάζονται στο παράρτημα (4). 

 

Τα ποσοστά των μαθημάτων(%) σε σχέση με το πλήθος των μαθημάτων που 

απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος είναι ως εξής: 

α) Βασικά μαθήματα : 31% 

β) Μαθήματα ειδικότητας: 31% 

γ) Μαθήματα κατεύθυνσης: 31% 

δ) Μαθήματα γενικών γνώσεων: 7% 

 

Τα ποσοστά των μαθημάτων (%) σε σχέση με το σύνολο των προσφερόμενων 

μαθημάτων είναι ως εξής:  

α) Βασικά μαθήματα : 10% 

β) Μαθήματα ειδικότητας: 10% 

γ) Μαθήματα κατεύθυνσης: 10% 

δ) Μαθήματα γενικών γνώσεων: 10% 

 

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών προσφέρονται 136 μαθήματα ελεύθερης 

επιλογής. Τα ποσοστά των διαφόρων κατηγοριών μαθημάτων και δεξιοτήτων κατά 

μέσο όρο στα 5 έτη σπουδών είναι τα ακόλουθα:  

α) Διδασκαλία – θεωρία: 59% 

β) Ενισχυτική διδασκαλία – φροντιστήριο: 19% 

γ) Εργαστήρια: 21% 

δ) Συνθετικές εργασίες: 1% 

 

Το ποσοστό των συνθετικών εργασιών παρουσιάζεται μικρό, αλλά αυτό είναι το 

επίσημα καταγεγραμμένο. Στην πραγματικότητα διεξάγονται σε πολλά μαθήματα 

συνθετικές εργασίες ιδίως στα μεγάλα έτη. Τα ποσοστά των φαινόμενων χρόνων 

σπουδών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μαθημάτων είναι κατά μέσο όρο ως 

εξής: 

α) Διδασκαλία – θεωρία: 50% 

β) Ενισχυτική διδασκαλία – φροντιστήριο: 20% 

γ) Εργαστήρια: 30% 
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Η κατανομή αυτή προκύπτει από τις ώρες που αναγράφονται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα και αφορούν μέσο όρο για όλα τα εξάμηνα σπουδών. Τα ποσοστά των 

πραγματικών χρόνων είναι όμως διαφορετικά, αφού τα εργαστήρια απαιτούν 

προετοιμασία και συγγραφή εκθέσεων και οι συνθετικές εργασίες απαιτούν 

απασχόληση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η Σπουδαστική και Διπλωματική 

εργασία τέλος υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει συνολικό χρόνο 2.5 εξαμήνων. 

Η ύλη των μαθημάτων και ότι αφορά το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

καθορίζεται από τους αρμόδιους Τομείς στους οποίους συζητείται διεξοδικά αφού 

προηγηθούν σχετικές γραπτές εισηγήσεις. Οι αποφάσεις προωθούνται στην 

Επιτροπή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που ρυθμίζει συνολικά όλα τα 

θέματα προπτυχιακών σπουδών  και εισηγείται τελικά στη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος για οριστική απόφαση. Με τον τρόπο αυτό, οι επικαλύψεις στα μαθήματα 

είναι ελάχιστές και όσο πρέπει ώστε να συνδέονται τα μαθήματα μεταξύ τους. 

Όμοια, δεν υπάρχουν κενά στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και γίνεται 

ορθολογική ανάπτυξη της ύλης η οποία υπερκαλύπτει πάντοτε το χρονικό διάστημα 

των 13 διδακτικών εβδομάδων. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών επανεκτιμείται, εξορθολογίζεται, 

εκσυγχρονίζεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, περίπου ανα 

3ετία. Το πρόγραμμα όπως είναι δομημένο έχει προαπαιτούμενα μαθήματα και 

ιεραρχικά δομημένα μαθήματα. Με παλαιότερη απόφαση όμως της Γενικής 

Συνέλευσης δεν εφαρμόζονται ο θεσμός των προαπαιτούμενων, του <ν+1> αλλά και 

μέρος του κανονισμού που αφορά στις υποχρεώσεις και δικαιώματα των φοιτητών.  

Στο Τμήμα προσφέρονται 18 μαθήματα από άλλα Τμήματα ή ακαδημαϊκές 

μονάδες του Πανεπιστημίου που αφορούν πολιτιστικά ή ξένης γλώσσας μαθήματα. 

Το Τμήμα  προσφέρει 5 τεχνολογικά μαθήματα σε άλλα Τμήματα. Οι ξένες γλώσσες 

που διδάσκονται στο Τμήμα αφορούν μαθήματα επιλογής στα 4 πρώτα εξάμηνα και 

είναι η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ρώσικη. 

 

Ως προς τη δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών τα θετικά σημεία είναι: 

 

 Η ιεράρχηση σε θεμελιώδεις σπουδές, ειδικευμένες σπουδές και σπουδές 

κατεύθυνσης. 

 Η οργάνωση της επικαιροποίησης και συντονισμού του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών διαδοχικά από τον Τομέα, Επιτροπή Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών και Γενική Συνέλευση Τμήματος. 
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 Η εξισορρόπηση μεταξύ θεωρίας, πράξης και εφαρμογής. 

 Η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατό του αριθμού των απαιτούμενων μαθημάτων για 

τη λήψη διπλώματος. 

 Η ευελιξία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ώστε φοιτητές να 

μπορούν να επιλέγουν το προσωπικό τους προφίλ σπουδών και να ρυθμίζουν την 

απαιτούμενη προσπάθεια. 

 Η κατανομή των χρόνων μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

αλλά και η ελαχιστοποίηση του εκπαιδευτικού χρόνου ώστε να παραμένει 

ελεύθερος χρόνος για άλλες ασχολίες και δραστηριότητες. 

 Η οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και η απασχόληση με προβλήματα της 

πράξης (κατασκευή αγωνιστικών οχημάτων, κλπ). Αξίζει να σημειωθεί η 

βράβευση κάποιων από αυτές τις δραστηριότητες από διεθνείς φορείς. 

 

Ομοίως, τα αρνητικά σημεία είναι: 

 

 Το μεγάλο ποσοστό ενισχυτικής και φροντιστηριακής διδασκαλίας ως προς το 

σύνολο. 

 Το μεγάλο ποσοστό εργαστηριακής απασχόλησης που όμως είναι σε κάποιο 

βαθμό πλασματικό καθώς επηρεάζεται από το μεγάλο αριθμό φοιτητών (180 ανά 

έτος). 

 Η μη εφαρμογή του θεσμού των προαπαιτούμενων μαθημάτων. 

 Ο μεγάλος αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων που δημιουργεί προβλήματα 

στην οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος, στη σύνταξη του αιθουσιολογίου 

και την επιτήρηση της ορθής εφαρμογής του προγράμματος, ειδικά στα τελευταία 

εξάμηνα. 

 Η μειωμένη προσφορά μαθημάτων από άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 

(όπως χημεία, ηλεκτροτεχνία, κατασκευές, κλπ). 

 Ο αριθμός των προσφερόμενων ξένων γλωσσών είναι μεγάλος ενώ και τα 

προσφερόμενα πολιτιστικά μαθήματα είναι πολλά και χωρίς συνοχή. 

 

  Η αξιολόγηση της προόδου των φοιτητών στις σπουδές τους γίνεται κυρίως 

με γραπτές εξετάσεις τις περιόδους που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Σε πολλά 

μαθήματα οι φοιτητές αξιολογούνται με ενδιάμεσα διαγωνίσματα και προφορικές 

εξετάσεις. Τα διαγωνίσματα είναι 1 ή 2 ανά εξάμηνο και πραγματοποιούνται σε 

ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Όλες οι επιμέρους 
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βαθμολογίες για τις προόδους, προφορικά εργαστήρια και τελική γραπτή εξέταση 

λαμβάνονται αθροιστικά στο λογαριασμό για την αξιολόγησης και βαθμολόγηση 

εκάστου φοιτητή σε κάθε μάθημα. Αυτές οι επιμέρους δραστηριότητες 

πραγματοποιούνται από διαφορετικά μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, 

προσωπικό με σύμβαση,  407, μεταπτυχιακούς φοιτητές) και επομένως διασφαλίζουν 

τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. 

 Οι εξεταστικές διαδικασίες συνήθως δεν αξιολογούνται ούτε υπάρχουν 

μηχανισμοί αξιολόγησης αυτών. Η διαδικασίες εξέτασης και παρουσίασης των 

Σπουδαστικών και Διπλωματικών εργασιών είναι διαφανείς. Οι εργασίες αυτές 

παρουσιάζονται σε κοινό ακροατήριο στο Τμήμα ή στους Τομείς για να 

διασφαλίζεται η ποιότητα αυτών. Πολλές εξάλλου από αυτές δημοσιεύονται σε 

επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια. Συγκεκριμένες προδιαγραφές υπάρχουν και 

ορίζονται στο παράρτημα. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών διεξάγεται αποκλειστικά στην ελληνική 

γλώσσα. Για το λόγο αυτό δεν συμμετέχουν διδάσκοντες από το εξωτερικό. 

Παρακολουθούν όμως φοιτητές από το εξωτερικό το Πρόγραμμα Προπτυχιακών 

Σπουδών. Οι φοιτητές αυτοί παρακολουθούν τις διαλέξεις στην ελληνική γλώσσα την 

οποία κατανοούν μερικώς, αλλά εκπονούν τις εργασίες και συνεννοούνται στην 

αγγλική. Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS. Δεν υπάρχουν διεθνείς 

διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών διότι αφού είναι ελληνόφωνο 

είναι περιορισμένης εφαρμογής και μη ευρέως γνωστό. Εφαρμόζεται το σύστημα 

διδακτικών μονάδων που είναι εναρμονισμένο με το βαθμό δυσκολίας των 

μαθημάτων, τη σπουδαιότητα αυτών, τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας, κλπ., για το 

οποίο δεν γίνεται ευρεία ενημέρωση στο Τμήμα.  

 Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης (ΠΑ) υπάρχει στο Τμήμα και λειτουργεί τα 

τελευταία 12 χρόνια. Η πρακτική άσκηση είναι συστηματική, χρηματοδοτούμενη και 

προαιρετική, διεξάγεται δε τους θερινούς μήνες και απευθύνεται σε όλους τους 

φοιτητές του Τμήματος. Σε ετήσια βάση συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης από 40-100 φοιτητές που αντιπροσωπεύει το 10% των ενεργών φοιτητών 

του Τμήματος. Το ενδιαφέρον των φοιτητών κινητοποιείται με παρεμβάσεις των 

διδασκόντων, σχετικό προωθητικό υλικό και από την θετική γνώμη των φοιτητών 

που συμμετείχαν στην πρακτική άσκηση τα προηγούμενα έτη. 

 Η οργάνωση της Π.Α. πραγματοποιείται από μια ομάδα μελών ΔΕΠ που 

ασχολούνται με την πρακτική άσκηση, ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε τομέα. Το Μάιο 

κάθε έτους ζητείται η υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά 

των φοιτητών με παράλληλη δήλωση της περιοχής που επιθυμούν να κάνουν την 
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πρακτική άσκηση. Ταυτόχρονα αρχίζει η αναζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης σε 

όλη την Ελλάδα και κάποιες φορές και στο εξωτερικό. Τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου 

γίνεται η συνάντηση των φοιτητών με τα μέλη της επιτροπής και γίνονται οι 

τοποθετήσεις στους φορείς/εταιρείες όπου θα γίνει η πρακτική άσκηση. Η πρακτική 

άσκηση έχει διάρκεια 2 μηνών και πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός θεσμοθετημένος από το Τμήμα, αλλά 

ακολουθείται τυπική διαδικασία. 

 

Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα της Π.Α. είναι: 

 

 Περιορισμένες θέσεις πρακτικής άσκησης στην περιοχή της Αχαΐας. 

 Άρνηση μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων να δεχθούν φοιτητές 

για πρακτική άσκηση (Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Μύλοι Κεπενού). 

 Καθυστέρηση στην πληρωμή των φοιτητών που ασκούνται πρακτικά (φθάνει 

μέχρι και 6 μήνες). 

 Μικρές δυσκολίες στην επίβλεψη των φοιτητών όταν οι τοποθετήσεις είναι εκτός 

Αχαΐας (ο έλεγχος γίνεται τηλεφωνικά). 

      

 Η πρακτική άσκηση έχει ως βασική επιδίωξη να συνδέσει τη θεωρητική 

κατάρτιση των φοιτητών με τις εφαρμογές και την πράξη. Σχεδιασμός, ανάλυση, 

υπολογισμοί ενεργειακών συστημάτων, συντήρηση, αυτοματισμός, κατασκευές, μη 

καταστροφικός έλεγχος κλπ είναι μερικοί από τους τομείς στους οποίους επιδιώκεται 

η προώθηση εφαρμογής των γνώσεων. Το αποτέλεσμα είναι γενικά ικανοποιητικό, 

αν και πολλές φορές η σύνδεση γνώσεων-πράξης δεν είναι απολύτως δυνατή. Όμως η 

έκθεση των φοιτητών μας σε παραστάσεις παραγωγής και λειτουργίας συστημάτων 

είναι εξαιρετικά σημαντική και χρήσιμη.  

Συνήθως, η εξοικείωση των ασκούμενων με το περιβάλλον του φορέα είναι 

απόλυτα επιτυχής. Οι εταιρείες παρουσιάζουν τους διάφορους τομείς λειτουργίας 

τους στους πρακτικά ασκούμενους κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες της άσκησης και στη 

συνέχεια τους εντάσσουν σε κάποιο τομέα λειτουργίας τους. Μόνη εξαίρεση 

αποτελούν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται η εξοικείωση 

των φοιτητών και στις περιπτώσεις αυτές συνήθως δεν επαναλαμβάνεται η 

συνεργασία μεταξύ Τμήματος και εταιρείας.  

Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και έχουν 

δημιουργηθεί οι απαραίτητοι δείκτες παρακολούθησης. Στο σχετικό παράρτημα 



Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2011-2012                                                                                                                   

 

20 

 

υπάρχουν οι φόρμες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πρακτικής 

άσκησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συμπληρώνονται από τους φοιτητές 

αλλά και από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. 

Στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης των προπτυχιακών φοιτητών κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 συμμετείχαν 31 φοιτητές. Η επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων από τους εργοδότες στους οποίους απασχολήθηκαν οι φοιτητές 

αυτοί παρέχει τα συμπεράσματα που ακολουθούν. Λόγω απειρίας του προσωπικού 

που διαχειρίζεται το έργο, έλλειψης συντονισμού με τη διαχειρίστρια αρχή και αφού 

για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης του έργου, οι φοιτητές 

δεν συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και επομένως δεν έχει καταγραφεί η γνώμη και 

οι εμπειρίες τους από την πραγματοποίηση της θερινής απασχόλησης. 

Όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευθέντων φοιτητών στο 

πρόγραμμα θερινής απασχόλησης, οι εργοδότες έχουν πολύ έως πάρα πολύ καλή 

γνώμη για τους φοιτητές αυτούς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μη αποδεκτοί είναι λίγοι 

από αυτούς (6%) και οριακά αποδεκτοί λίγοι (5%) φοιτητές. Η μη αποδοχή ως προς 

τα γενικά χαρακτηριστικά αφορά κυρίως στις διοικητικές και οργανωτικές 

ικανότητες/δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα από τους μη αποδεκτούς φοιτητές 30% 

παρουσίασαν προβλήματα στην ποιότητα εργασίας, 30% στη λήψη πρωτοβουλιών, 

26% στην ικανότητα επικοινωνίας, 25% στην ευελιξία και 18% στην οργανωτικότητα. 

Όσον αφορά τις γενικές γνώσεις, οι εργοδότες βαθμολόγησαν πολύ έως πολύ 

καλά την πλειοψηφία των εκπαιδευθέντων. Ένα μικρό ποσοστό (15%) κρίθηκε 

τελείως ανεπαρκές όσον αφορά τις γενικές γνώσεις. Η ανεπάρκεια γνώσεων 

εντοπίζεται κυρίως στον προγραμματισμό υπολογιστών (15%) και στο σχέδιο (10%) 

και ελάχιστα στη γνώση επεξεργασίας κειμένων και φύλλων με δεδομένα. 

Οι εργοδότες δηλώνουν ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσαν 

άμεσα να προσλάβουν τους εκπαιδευθέντες σε μεγάλο ποσοστό (85%). Σε μικρότερο 

βαθμό (15%) θα είχαν υπόψη τους να τους προσλάβουν. Αυτό σημαίνει ότι το 

πρόγραμμα αυτό είναι επιτυχές. Θα μπορούσε δε να συνεισφέρει σημαντικά στην 

απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος πέρα από την εμπειρία που τους 

προσφέρει. 

Μέσω της πρακτικής άσκησης δημιουργούνται κάποιες ευκαιρίες για μελλοντική 

απασχόληση των πτυχιούχων. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο ένας αριθμός 

αποφοίτων (3-10 μέχρι σήμερα) βρίσκει εργασία στις εταιρείες όπου έκανε πρακτική 

άσκηση. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί ένα σταθερό δίκτυο διασύνδεσης του 

Τμήματος με παραγωγικούς φορείς που σταθερά προσφέρουν θέσεις πρακτική 

άσκησης. Το δίκτυο αυτό έχει πληγεί τα τελευταία 2 έτη λόγω κρίσης. Σημαντικό 
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πόλο ενίσχυσης του δικτύου αποτελούν οι παλαιοί απόφοιτοι του Τμήματος και οι 

εταιρείες στις οποίες αυτοί απασχολούνται. 

 

Το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση συνδέεται πολύ λίγο με 

την εκπόνηση της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας συνδέεται λίγο. Μέχρι τώρα 

μόνο σε λίγες περιπτώσεις η πρακτική άσκηση ήταν προπομπός μιας διπλωματικής 

εργασίας που ακολούθησε. Έχει προταθεί η αλλαγή του Τεχνικού δελτίου του έργου 

που αφορά το Τμήμα ώστε: 

 

 Η πρακτική άσκηση να μπορεί να γίνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

 Να μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. 

 Να μπορεί να συνδεθεί με τη σπουδαστική και τη διπλωματική εργασία. 

 

Προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο),το Τμήμα λαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

 

 Δημοσιεύει/καταχωρεί στον Τύπο την προκήρυξη της πρακτικής άσκησης. 

 Στέλνει επιστολές και ηλεκτρονικά μηνύματα σε κατάλογο (βάση δεδομένων) 

εταιρειών που διαθέτει. 

 Αναζητά τηλεφωνικά θέσεις πρακτικής άσκησης. 

 

Ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία μεταξύ υπευθύνων πρακτική άσκησης, του 

φορέα απασχόλησης και των υπευθύνων του Τμήματος. Για κάθε τοποθετούμενο 

φοιτητή ορίζεται επιβλέπων (μέλος ΔΕΠ του Τμήματος) που έχει την ευθύνη της 

πρακτικής άσκησης. Η τελική έκθεση του φοιτητή σχετικά με την πρακτική του 

άσκηση φέρει επίσης τις υπογραφές των επιβλεπόντων της εταιρείας και του 

Τμήματος. Η προϋπόθεση που θέτει το Τμήμα για να συνεργαστεί με μία εταιρεία 

στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι η εταιρεία να απασχολεί 

Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ. Η παρακολούθηση και η υποστήριξη των φοιτητών 

γίνεται από τον υπεύθυνο για την πρακτική άσκηση κάθε φοιτητή μέλος ΔΕΠ του 

Τμήματος. 

Η συνεργασία αυτή εκτός Πατρών γίνεται τηλεφωνικά. Εντός Πατρών  

πραγματοποιούνται 1 ή 2 επισκέψεις στο χώρο πρακτικής άσκησης, ιδιαίτερα όταν 

εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα. 
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3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών δεν έχει θεσπίσει 

ακόμη αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).  Αυτό συμβαίνει 

διότι το Τμήμα ακολουθεί σταθερή στάση ως προς την αναγνώριση του Διπλώματος 

που παρέχει στους απόφοιτους αυτού. Το Δίπλωμα αυτό αντιπροσωπεύει 5 έτη 

σπουδών πλήρους απασχόλησης. Επομένως, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της 

Κομητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, το δίπλωμα αυτό ισοδυναμεί με τίτλο Master, 

δηλαδή, αποτελεί ταυτόχρονα τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών.  

Αρκετά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε διατμηματικά προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών. Λεπτομέρειες και στοιχεία αξιολόγησης αυτών είναι 

προφανές ότι δεν διατίθενται. 

 
3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 
 

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών παρέχει αποκλειστικά 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.).  Στο Π.Δ.Σ. εισάγονται φοιτητές μετά 

από δημόσια προκήρυξη και επιλογή. Είναι συνήθως απόφοιτοι του Τμήματος 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Μπορεί όμως οι υποψήφιοι 

διδάκτορες να διαθέτουν διαφορετικό πτυχίο, όπως ορίζεται ρητά με αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρακολουθούν 

μεταπτυχιακά μαθήματα ανάλογα με τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών που διαθέτουν. 

Εκπονούν εφαρμοσμένη έρευνα ανάλογα με την χρηματοδότηση και τις υποχρεώσεις 

που έχουν. Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος μαθημάτων και τη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που εκπόνησαν σε διεθνή επιστημονικά 

συνέδρια και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, συγγράφουν τη διδακτορική τους 

διατριβή και υφίσταται δημόσια εξέταση ενώπιον επταμελούς επιτροπής καθηγητών. 

Αφού ολοκληρώσουν όλες αυτές τις διαδικασίες επιτυχώς, λαμβάνουν το αντίστοιχο 

δίπλωμα και χρίζονται δόκτορες της επιστήμης. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της 

ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών μόνο στο Τμήμα που 

αφορά στους στόχους του Τμήματος. Οι διαδικασίες αυτές είναι αποτελεσματικές 

διότι εφαρμόζονται για όλους τους υποψήφιους και ελέγχονται με συλλογικά όργανα. 
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Δεν υπάρχουν συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δημοσιοποιείται στους πρωτοετείς 

φοιτητές, είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και οι προκηρύξεις του δημοσιεύονται 

στον τοπικό και Αθηναϊκό τύπο. Δεν υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της 

επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα. 

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων που ακολουθεί κάθε μεταπτυχιακός 

φοιτητής αποτελείται  από τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, τα οποία επιλέγει ο 

φοιτητής από τον κατάλογο των μεταπτυχιακών μαθημάτων, μετά από συνεννόηση 

με τον επιβλέποντα Καθηγητή του, και τα οποία εγκρίνονται από την Σ.Ε.Μ.Σ. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 οι εγγραφόμενοι απόφοιτοι του 4ετούς 

κύκλου σπουδών, υποχρεούνται  να παρακολουθήσουν 6 προπτυχιακά μαθήματα του 

Τμήματος, τα οποία θα καθορισθούν από την 3μελή συμβουλευτική επιτροπή που θα 

ορισθεί για την παρακολούθηση της προόδου της Διδακτορικής τους Διατριβής. Από 

την παρακολούθηση των προπτυχιακών μαθημάτων εξαιρούνται οι κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο 

της Διδακτορικής τους Διατριβής. 

Στις 7μελείς εξεταστικές επιτροπές συμμετέχουν υποχρεωτικά μέλη ΔΕΠ από 

άλλα συναφή Τμήματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στις 3μελείς επιτροπές 

πολλές φορές συμμετέχουν εξωτερικά μέλη ΔΕΠ παρόμοιας προέλευσης. Η επίδοση 

των υποψηφίων παρακολουθείται με την υποβολή εκ μέρους αυτών σχετικών 

ετήσιων εκθέσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι διαφανής διότι βασίζεται σε 

αντικειμενικούς δείκτες όπως είναι οι αριθμοί ανακοινώσεων σε Συνέδρια και 

δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά. Οι διαδικασίες είναι κοινές και ίδιες για όλους 

τους υποψηφίους διδάκτορες. 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι επιτυχής, αξιοκρατική, διαφανής, γιατί οι 

παρουσιάσεις και αξιολογήσεις είναι δημόσιες και εφαρμόζεται για όλους. Η 

ποιότητα της διατριβής ορίζεται από το σύνολο του δημοσιευμένου έργου του 

υποψηφίου. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες επιλέγονται με κριτήρια συστατικές επιστολές, 

προηγούμενη γνωριμία με τους επιβλέποντες Καθηγητές, μέσω της εκπόνησης των 

Σπουδαστικών και Διπλωματικών τους εργασιών, τους διατιθέμενους 

μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, την ύπαρξη δημοσιεύσεων και τη βαθμολογία του 

διπλώματός τους. Συνήθως οι υποψήφιοι είναι πολύ λίγοι με αντιστοιχία 1 έως 2 

υποψήφιοι ανά προκηρυσσόμενη θέση. 
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Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) λειτουργεί 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου 

Πατρών για τη λειτουργία του Δ.Σ. του Τμήματος δηλαδή: 

 

 Συνεδριάζει τακτικώς μια φορά τον μήνα, και εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. 

 Η Σ.Ε.Μ.Σ. υποστηρίζεται γραμματειακά από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 Τα πρακτικά υπογράφονται από το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι 

αποφάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. δεν είναι εκτελεστέες πριν από την επικύρωση τους από 

τα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

 Τα πρακτικά της Σ.Ε.Μ.Σ. διανέμονται σε όλα τα μέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

 

Η Σ.Ε.Μ.Σ. συγκροτείται από το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος 

το συγκαλεί και προεδρεύει των εργασιών του, από ένα μέλος Δ.Ε.Π. από κάθε Τομέα 

του Τμήματος και από έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. 

συμμετέχει ex-officio και ο Πρόεδρος του Τμήματος. Η Σ.Ε.Μ.Σ. βρίσκεται σε 

απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, πλέον του Διευθυντή του 

Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η θητεία της Σ.Ε.Μ.Σ. 

είναι διετής. Κατά τη διάρκεια της θητείας μπορεί να γίνει αντικατάσταση μέλους, 

μετά από εισήγηση του αρμόδιου τομέα και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε.Μ.Σ. 

 

Αρμοδιότητες της Σ.Ε.Μ.Σ είναι: 

 

 Η οργάνωση και εποπτεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. καθώς και η παρακολούθηση της 

υλοποίησης αυτού. 

 Ο προγραμματισμός και η προκήρυξη των θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 Η αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων για τις παραπάνω θέσεις. 

 Η διαμόρφωση αιτιολογημένης εισήγησης προς την Γ.Σ.Ε.Σ. σχετικά με την 

αποδοχή ή απόρριψη των υποψηφίων. 

 Η διαμόρφωση εισηγήσεων σχετικών με τροποποιήσεις του Μ.Π.Σ., τον αριθμό 

των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. 

 Να φροντίζει για την τήρηση του παρόντος εσωτερικού Κανονισμού. 
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 Η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, συναντήσεων κλπ. 

με στόχο την διάχυση της νέας επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης προς 

όφελος των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δεν συμμετέχουν διδάσκοντες από το 

εξωτερικό γιατί το πρόγραμμα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Στις επιτροπές όμως 

συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από συναφή Τμήματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

υποχρεωτικά. Όταν συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από το εξωτερικό, οι παρουσιάσεις 

γίνονται στην Αγγλική γλώσσα. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δέχεται 

αλλοδαπούς υποψηφίους και όντως υπάρχουν παρόμοιοι φοιτητές στο Πρόγραμμα 

αυτό. Η διδακτορική διατριβή μπορεί να συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα, κάτι που 

συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι διδάκτορες. 

Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα (κυρίως Πανεπιστήμια) του 

εξωτερικού για την εκπόνησης τμήματος της διατριβής και κυρίως σε θέματα 

πειραματικών μετρήσεων ή μεταφοράς τεχνογνωσίας. Οι υποψήφιοι διδάκτορες 

είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με 

παρουσίαση εργασίας, να υποβάλουν και δημοσιεύσουν τουλάχιστον 2 εργασίες σε 

έγκριτα περιοδικά και παροτρύνονται να συμμετέχουν σε ημερίδες, ομιλίες και 

θερινά σχολεία. Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών. 

 



Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2011-2012                                                                                                                   

 

26 

 

4. Εκπαιδευτικό - Διδακτικό έργο 
 
 

Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου ανά μέλος ακαδημαϊκού 

προσωπικού εκτιμάται ότι είναι 6 με 8 ώρες. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών διδάσκουν 38 μέλη ΔΕΠ. Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες και 

βραβεία διδασκαλίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες 

συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο του Τμήματος υποβοηθώντας στο επικουρικό έργο, 

τα εργαστήρια και τις Σπουδαστικές ή Διπλωματικές εργασίες σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 90%.  

Στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται κλασσικές μέθοδοι με πίνακα και προβολές 

διαφανειών σε ποσοστό 50% περίπου. Το περιεχόμενο στα κλασσικά μαθήματα δεν 

επικαιροποιείται, πράγμα που συμβαίνει κατά κόρον στα μαθήματα κατεύθυνσης και 

επιλογής. Οι διδακτικές μέθοδοι επικαιροποιούνται και βελτιώνονται τακτικά κυρίως 

με χρήση υπολογιστικών και διαδικτυακών μεθόδων. Ασκήσεις, θεωρία, 

παραδείγματα, ανακοινώσεις κλπ. «φορτώνονται» στις ιστοσελίδες των μαθημάτων 

όλο και συχνότερα. Οι φοιτητές δε, έχουν τακτικά επικοινωνία με τους διδάσκοντες 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν στις 

εξετάσεις 80 – 90% από τους ενεργούς φοιτητές. Τα τελικά ποσοστά επιτυχίας είναι 

μεγάλα (>50 – 60% ) διότι στα περισσότερα μαθήματα η τελική επιτυχία εξαρτάται 

από το βαθμό των συνθετικών εργασιών, εργαστηριακών ασκήσεων, προόδων , και 

προφορικών.  

Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι 7,3 . Η μέση διάρκεια σπουδών ξεπερνάει τα 7 ή 

7,5 χρόνια. 

Οι φοιτητές πληροφορούνται για την ύλη των μαθημάτων στο πρώτο μάθημα, 

από τον Οδηγό Σπουδών και από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στις ιστοσελίδες 

των μαθημάτων. Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα δεν 

περιγράφονται πάντοτε επαρκώς, αλλά επεξηγούνται με σαφήνεια κατά τη διάρκεια 

των διαλέξεων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα τηρείται επακριβώς και με ευλάβεια. Σε 

πολλές 2ώρες διαλέξεις το διάλειμμα δεν γίνεται ώστε να εξοικονομηθεί 

περισσότερος χρόνος διδασκαλίας. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ορθολογικά οργανωμένο ώστε να ικανοποιούνται 

οι ανάγκες των φοιτητών, να επαρκούν οι διατιθέμενες αίθουσες και να μην 

υπερφορτίζεται το προσωπικό. Στο αντίστοιχο ερώτημα, κατά τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, οι φοιτητές απάντησαν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη 

διάταξη του ωρολογίου προγράμματος. Όμοια, το ακαδημαϊκό προσωπικό δεν θέτει 

θέμα ωρολογίου προγράμματος πράγμα που σημαίνει ότι είναι αποδεκτό και από τα 
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μέλη ΔΕΠ. Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα τα έτη που έχουν πολλά 

εργαστηριακά μαθήματα όπως είναι το 1ο έτος, χωρίζονται σε ομάδες των 5 ή 

περισσότερων ατόμων για την καλύτερη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ταυτόχρονα οι ώρες διδασκαλίας εναλλάσσονται ανά έτος σε πρωινές και 

απογευματινές ζώνες. Σε μερικά μαθήματα που υπάρχει μεγάλη παρακολούθηση, οι 

φοιτητές χωρίζονται σε 2 Τμήματα και η διδασκαλία γίνεται ταυτόχρονα. Η 

διαδικασία αυτή διευκολύνει τόσο τους φοιτητές που έχουν συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο ανά ημέρα (πρωί ή απόγευμα) αλλά και τα μέλη ΔΕΠ που με τον τρόπο αυτό 

διανέμουν κατάλληλα το χρόνο τους και προετοιμάζονται για τη διδασκαλία 

καλύτερα. Επιπλέον αντιμετωπίζεται κατά το δυνατόν και το πρόβλημα των λίγων 

και μικρής χωρητικότητας αιθουσών διδασκαλίας. 

Στις εργαστηριακές ασκήσεις οι φοιτητές χωρίζονται σε πολλές ομάδες και με 

τον τρόπο αυτό οι ίδιες ασκήσεις επαναλαμβάνονται τέσσερις ή περισσότερες φορές 

ανά εβδομάδα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρητικότητας των 

Εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό όμως υπεραπασχολούνται οι αρμόδιοι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα περισσότερα από τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα 

διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή όπως: 

Φυσική, Χημεία, Μηχανική, Δυναμική, Μηχανολογικές Μετρήσεις, Ηλεκτροτεχνία, 

κλπ. Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο 

στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. 

Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιγράφονται 

αρκετά έως πολύ, αλλά δεν προσμετρείται η επίτευξη αυτών των στόχων. Η 

οργάνωση και συνοχή των παραδόσεων είναι αρκετά έως πολύ καλές. Επίσης το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, τηρείται πάρα πολύ. 

Διανέμονται ή προτείνονται βιβλία και σημειώσεις για όλα σχεδόν τα μαθήματα 

του προγράμματος και κυρίως για αυτά των τριών πρώτων ετών. Παράλληλα, σε 

πολλά μαθήματα οι διδάσκοντες αναρτούν βοηθητικές σημειώσεις τις ιστοσελίδες 

των αντίστοιχων μαθημάτων. Δεν υπάρχει συστηματική διαδικασία επικαιροποίησης 

των βοηθημάτων διότι είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός αυτών και η ελληνική 

αγορά πολύ μικρή. Οι διδάσκοντες τυπικά ανά τριετία περίπου ανανεώνουν τα 

συγγράμματα – βοηθήματα που εκδίδουν. 

Τα βοηθήματα διατίθενται σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή αμέσως μετά την 

έναρξη των διαλέξεων. Είναι άγνωστο το ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που 

καλύπτουν συνολικά τα βοηθήματα σε σχέση με τα συγγράμματα. Σε όλα τα 

μαθήματα παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέρα από τα διανεμόμενα 
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συγγράμματα με προτάσεις βιβλιογραφίας και διάθεση δανειστικών βιβλίων στην 

κεντρική βιβλιοθήκη.  

Είναι άγνωστο το ποσοστό της ύλης που καλύπτουν συνολικά τα βοηθήματα 

κατά μέσο όρο. Συνήθως όμως αφορούν κανονισμούς, ασκήσεις και προβλήματα, 

βιβλιογραφία για εκπόνηση συνθετικών εργασιών, νέες τεχνολογίες και 

βιβλιογραφικό υλικό που δεν περιέχουν τα συγγράμματα. Μαθήματα με διαδικασίες 

e-class δεν είναι γνωστό σε ποια έκταση πραγματοποιούνται. 

Τα περιεχόμενα των συγγραμμάτων καλύπτουν αρκετά έως πολύ την ύλη των 

διδασκόμενων μαθημάτων. Το περιεχόμενο των πανεπιστημιακών σημειώσεων 

καλύπτει αρκετά έως πολύ την ύλη των διδασκόμενων μαθημάτων. Η ποιότητα των 

χορηγούμενων συγγραμμάτων και βοηθημάτων είναι αρκετά έως πολύ καλή  και 

αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για το πρόσθετα χορηγούμενο υποστηρικτικό υλικό. 

Στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 50% χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. 

Μεγάλο μέρος των διαλέξεων παρουσιάζεται με ηλεκτρονικές διαφάνειες στα 

αμφιθέατρα που είναι εξοπλισμένα με βιντεοπροβολείς. Στα εργαστηριακά 

μαθήματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό υπολογιστές και σχετικές 

διαδικτυακές διαδικασίες για την εκπαίδευση των φοιτητών. Οι φοιτητές 

επικοινωνούν συχνά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τους καθηγητές του 

Τμήματος. Τα περισσότερα εργαστήρια αλλά και το Τμήμα έχουν ιστοσελίδες όπου 

είναι αναρτημένες ανακοινώσεις που αφορούν τα σχετικά μαθήματα, σημειώσεις και 

διδακτικά βοηθήματα κλπ. Η βαθμολογία επίσης εξάγεται με τεχνολογίες 

πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα. Εκτιμάται ότι πάνω από 50.000 Ευρώ έχουν 

διατεθεί συνολικά από το Τμήμα για την προμήθεια διακομιστών, υπολογιστικών 

συστημάτων, υπολογιστών, λογισμικού και σχετικού εξοπλισμού. 

 

Στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών η αναλογία 

διδασκόντων/διδασκομένων είναι 0.03 . Στα εργαστηριακά μαθήματα είναι 1 μέλος 

ΔΕΠ ανά εργαστήριο και 1 μεταπτυχιακός φοιτητής ανά εργαστηριακή άσκηση. 

Συνήθως αντιστοιχούν 8-12 φοιτητές ή λιγότεροι ανά εργαστηριακή άσκηση, κατά 

μέσο όρο. Οι διδάσκοντες δεν έχουν όλοι ανακοινώσει ώρες επισκέψεων, αλλά είναι 

γνωστό ότι όλοι δέχονται όλες τις ώρες. Δεν υπάρχει όμως σημαντική ανταπόκριση 

από τους φοιτητές. Μάλλον αξιοποιούν περισσότερο τις δυνατότητες του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα είναι μεθοδευμένη συστηματικά στο 

Τμήμα. Οι φοιτητές συμμετέχουν όμως σε ερευνητικά έργα ώστε να αποκομίσουν 
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ερευνητική εμπειρία. Μεγάλο ποσοστό των Σπουδαστικών και Διπλωματικών 

εργασιών έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα πολλών από αυτές τις 

εργασίες ανακοινώνονται σε επιστημονικά συνέδρια ή δημοσιεύονται σε 

επιστημονικά περιοδικά. 

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών συνεργάζεται σχεδόν 

με όλα τα συναφή Τμήματα και Ινστιτούτα του εσωτερικού. Οι συνεργασίες αφορούν 

μέλη ΔΕΠ και έχουν ως στόχο την προώθηση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 

έργων μέσω των συνεργασιών. 

Το Τμήμα συνεργάζεται επίσης με παρόμοιο τρόπο με πάρα πολλά συναφή 

Τμήματα εξωτερικού κυρίως Ευρωπαϊκά. Οι συγκεκριμένες συνεργασίες δεν 

αφορούν εκπαίδευση αλλά αποκλειστικά εφαρμοσμένη έρευνα. Υπάρχουν 

συνεργασίες  με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς κυρίως σε θέματα 

οργάνωσης και διαχείρισης της έρευνας. Μεταξύ αυτών είναι τοπικές επιχειρήσεις ή 

φορείς όπως η Lux, Frigoglas, Titan, αλλά και εθνικές όπως η Ολυμπιακή, Ναυπηγία,  

Δημόκριτος, ΕΜΠ, ή ευρωπαϊκές όπως Fiat, Mercedes, Airbus, κλπ. 

 

 

Η επεξεργασία των πληροφοριών που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από τους φοιτητές παρέχει τα συμπεράσματα που ακολουθούν. 

Συνολικά συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές 1411 ερωτηματολόγια. Αν υποθέσουμε 

ότι κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται κατ’ελάχιστο 50 μαθήματα του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και ο μέσος όρος των ενεργών φοιτητών 

ανά έτος είναι 150 άτομα, τότε σε ένα χρόνο έπρεπε να έχουν συμπληρωθεί 

50*150*2=15000 ερωτηματολόγια. Επομένως, τα συμπληρωθέντα ερωτηματολόγια 

περιγράφουν τις απόψεις μικρής μερίδας φοιτητών (περίπου 10%). 

 

α. Παρακολούθηση μαθημάτων 

Οι παρόντες και συμπληρώσαντες τα ερωτηματολόγια φοιτητές δηλώνουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό (4,25) ότι παρακολουθούν τα μαθήματα. 

Παρακολουθούν δε πολύ συχνά τις παραδόσεις σε βαθμό 4,22 με άριστα το 5 (σε 

επιλεγμένα όμως μαθήματα). 

Τα περιεχόμενα των μαθημάτων δεν τους ελκύουν και πολύ το ενδιαφέρον (3,75). 

Σε γενικές γραμμές θεωρούν ότι τα μαθήματα είναι χρήσιμα για τις σπουδές τους 

(3,80). 

Η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ  των μαθημάτων θεωρούν ότι είναι αρκετή (3,21). 
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Οι διαλέξεις των μαθημάτων θεωρούν ότι πραγματοποιούνται σε αρκετά κατάλληλες 

αίθουσες (3,18). 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα τους διευκολύνει αρκετά στις παρακολουθήσεις των 

διαλέξεων (3,09). 

Τα προηγούμενα συμπεράσματα είναι επισφαλή διότι τα ποσοστά δεν είναι 

σταθμισμένα με τους αριθμούς των πραγματικά και συστηματικά 

παρακολουθούντων τα μαθήματα φοιτητών. Οι φοιτητές που παρακολουθούν είναι 

κλάσμα του συνόλου των ενεργών φοιτητών. Το πλήθος τους είναι συνάρτηση του 

μαθήματος, του διδάσκοντα και του χρόνου. 

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι οι παρακολουθούντες φοιτητές έχουν αρκετά καλή έως 

πολύ καλή γνώμη για το περιεχόμενο των μαθημάτων, την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ 

των μαθημάτων, τη σπουδαιότητα των μαθημάτων αλλά και τις υποδομές 

διδασκαλίας. 

 

β. Συγγράμματα, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 

Οι φοιτητές πιστεύουν  ότι τα συγγράμματα καλύπτουν αρκετά καλά την ύλη των 

μαθημάτων (3,66), ενώ οι Πανεπιστημιακές Σημειώσεις καλύπτουν την ύλη 

καλύτερα (3,72). Τα χορηγούμενα συγγράμματα είναι καλής ποιότητας (3,42) και το 

ίδιο συμβαίνει για τις Πανεπιστημιακές Σημειώσεις (3,52). 

 Το υποστηρικτικό υλικό σε όσα μαθήματα χορηγείται είναι αρκετά καλής (3,44). Οι 

φοιτητές έχουν αρκετά έγκαιρα στη διάθεσή τους τα συγγράμματα (3,18). 

Χρησιμοποιούν δε λίγο την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (2,17). 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα συγγράμματα που διατίθενται στους φοιτητές 

του Τμήματος είναι καλής ποιότητας, με έγκυρο και πλήρες περιεχόμενο, ενώ 

διατίθενται έγκαιρα σε αυτούς. Το μειονέκτημα ευρίσκεται στη χαμηλή χρήση της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, που παρέχει πλήρεις βιβλιογραφικές 

σειρές και διευκολύνσεις. 

 

γ. Διδασκαλία 

 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν πιστεύουν ότι οι διδάσκοντες επεξηγούν τη σημασία 

και τους στόχους των μαθημάτων αρκετά καλά (3,76) και είναι πολύ κατανοητοί στις 

παραδόσεις (3,74) 
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Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι φοιτητές πιστεύουν πως  η διδασκαλία σε 

πολύ μεγάλο βαθμό διεξάγεται ικανοποιητικά. Οι διδάσκοντες είναι συνεπείς, 

κατανοητοί, επικοινωνούν και συνεργάζονται με τους φοιτητές. 

 

Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους (περίπου 

10%) θεωρούν ότι όχι μόνο οι διδάσκοντες είναι συνεπείς αλλά ότι και το 

προπτυχιακό πρόγραμμα διεξάγεται ικανοποιητικά. Είναι σαφές ότι το δείγμα είναι 

πολύ μικρό και ότι υπάρχει ανάγκη για συλλογή περισσότερων στοιχείων. Ίσως στο 

συμπέρασμα αυτό να συμβάλουν η δυσκολία κατανόησης των στόχων των 

μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος, αλλά και της σημασίας και 

αλληλοσυσχέτισης μεταξύ τους. Η σημαντική αύξηση του ποσοστού 

παρακολούθησης των μαθημάτων αναμένεται να δώσει περισσότερο ξεκάθαρες 

απαντήσεις.  

 

Η επεξεργασία των πληροφοριών που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών κατέληξε στα σχόλια και συμπεράσματα που εκτίθενται παρακάτω. 

Συνολικά, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια 25 μέλη ΔΕΠ δηλαδή περίπου το 

50%. Τα μέλη ΔΕΠ πιστεύουν ότι η ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει έκαστος  

εξ αυτών (Τμήμα, Τομέας, Εργαστήριο) δεν έχει καθόλου τεκμηριωμένους 

ακαδημαϊκούς στόχους. Πιστεύουν επίσης ότι τα μαθήματα που διδάσκουν δεν έχουν 

ικανοποιητική στοχοθέτηση. Η σπουδαιότητα όμως των μαθημάτων, η ειδική 

βαρύτητα αυτών, η θέση τους στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αλλά και η 

εισαγωγή τουλάχιστο των μαθημάτων επιλογής στο πρόγραμμα σπουδών έγινε από 

τα μέλη ΔΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι η ερώτηση όπως τέθηκε δεν έγινε πλήρως 

κατανοητή και επομένως η απάντηση είναι ασαφής. Παρόλα αυτά, αυτές οι 

διαπιστώσεις έρχονται σε αντίθεση με την εμπειρία που προκύπτει από τις 

απαντήσεις των φοιτητών, οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχουν στόχοι και ότι οι στόχοι 

αυτοί εκπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά τα προγράμματα σπουδών 

προχωρούν, οι φοιτητές τελειώνουν τις σπουδές τους και προχωρούν για 

απασχόληση ή συνέχεια σπουδών. 

Οι διδάσκοντες δηλώνουν ότι οι συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς είναι 

ανύπαρκτες. Επομένως, φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές τα μέλη ΔΕΠ δεν παρέχουν 

διαλέξεις, ομιλίες, κοινωνική προσφορά κλπ.) 

Ο τρόπος αποτίμησης  της βαθμολόγησης των γνώσεων που αποκτούν οι 

φοιτητές στο μάθημα που διδάσκει έκαστο μέλος ΔΕΠ θεωρείται ότι δεν είναι 
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καθόλου ικανοποιητικός. Δεν είναι κατανοητό όμως γιατί τα μέλη ΔΕΠ δεν αλλάζουν 

αυτούς τους τρόπους ώστε να είναι αποδοτικότεροι. Οι τρόποι βαθμολόγησης είναι 

όμως αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων. Αυτό σημαίνει ότι ή δεν κατανόησαν 

την ερώτηση και απάντησαν λάθος ή πραγματικά ο τρόπος βαθμολόγησης είναι 

ανεπαρκής. 

Τα ίδια ακριβώς σχόλια ισχύουν και για τον τρόπο αποτίμησης και 

βαθμολόγησης των δεξιοτήτων/ικανοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές στα μαθήματα 

που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ όταν συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια.  

Τα μέλη ΔΕΠ θεωρούν ότι οι υποδομές που έχουν διαθέσιμες για το ερευνητικό 

και εκπαιδευτικό τους έργο είναι λίγο έως αρκετά ικανοποιητικές. Έχουν δε στη 

διάθεσή τους λίγο έως καθόλου βοηθητικό και επικουρικό προσωπικό για την 

διεξαγωγή του διδακτικού τους έργου. Όμοια, διαθέτουν λίγο βοηθητικό προσωπικό 

για τη διεξαγωγή των ερευνών τους. 

Τα μέλη ΔΕΠ πιστεύουν ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν αρκετά 

ενεργητικά στις παραδόσεις των μαθημάτων και ενδιαφέρονται αρκετά για να 

εμβαθύνουν στα περιεχόμενα των διδασκόμενων μαθημάτων. Έρχονται δε συχνά σε 

επαφή με τα μέλη ΔΕΠ για θέματα που αφορούν τα μαθήματα. 

Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν  σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογίες της 

πληροφορικής στη διεξαγωγή των μαθημάτων. Ενθαρρύνουν δε όσο μπορούν τους 

φοιτητές να αναζητούν βιβλιογραφία στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο διαδίκτυο. 

Ενημερώνουν τα μέλη ΔΕΠ πολύ τακτικά τους προπτυχιακούς φοιτητές για τα 

περιεχόμενα και τους στόχους των μαθημάτων που διδάσκουν. Αυτή η διατύπωση 

έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη, σύμφωνα με την οποία δεν γνωρίζουν τους 

ακαδημαϊκούς στόχους. 

Δηλώνουν δε ότι ενημερώνουν πολύ συστηματικά τους προπτυχιακούς φοιτητές 

για τους απαιτούμενους χρόνους μελέτης των γνωστικών αντικειμένων που 

διδάσκουν. Οι φοιτητές εκπονούν σε αρκετά μαθήματα εργαστηριακές ασκήσεις ή 

έχουν ομαδικές δραστηριότητες. Η συμμετοχή τους κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 

Οι διδάσκοντες δεν ορίζουν την κλίμακα επιτυχούς βαθμολογίας στα μαθήματα 

που διδάσκουν. Αυτό μάλλον οφείλεται σε μη κατανόηση της σχετικής ερώτησης. Δεν 

προτείνουν όμως βελτίωση στη λειτουργία των ακαδημαϊκών οργάνων και δεν έχουν 

κάνει γενικά σχόλια ή παρατηρήσεις. 
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5. Ερευνητικό – Επιστημονικό έργο 
 

 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική στο Τμήμα και επομένως δεν 

παρακολουθείται συστηματικά αυτό το θέμα. Δεν δημοσιοποιούνται τα 

αποτελέσματα παρά μόνο στους καταλόγους που εκδίδει η Επιτροπή Ερευνών σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν παρέχονται κίνητρα για την διεξαγωγή της έρευνας. 

Σε κάποιο βαθμό οι προαγωγές των μελών ΔΕΠ είναι κίνητρα για παραγωγή 

ερευνητικού έργου. Υπάρχει πλήρης υποδομή για τη δημοσίευση των κλήσεων 

χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Επιπλέον, κοινοποιούνται 

σχετικές ανακοινώσεις στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η 

ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται με τους πόρους του Τμήματος (Τ.Π. και 

ΤΣΜΕΔΕ), με χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών φορέων. Δεν 

διατίθενται στο Τμήμα θεσμοθετημένες υποτροφίες έρευνας. Τα αποτελέσματα των 

ερευνητικών έργων δεν διαχέονται στο εσωτερικό του Τμήματος. Τα αποτελέσματα 

της βασικής έρευνας όμως είναι γνωστά σε όλους μέσω των διαδικτυακών εργαλείων 

(ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, SCOPUS, κλπ.). Η συμμετοχή όμως των μελών ΔΕΠ σε 

τοπικά ή εθνικά φόρα προκαλεί μερική διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Στα ερευνητικά προγράμματα εμπλέκεται το σύνολο του προσωπικού ΔΕΠ του 

Τμήματος. Μέλη ΔΕΠ, τεχνικού προσωπικού και ΙΔΑΧ συμμετέχουν κατά 

περίπτωση. Στα έργα αυτά συμμετέχουν εξωτερικοί ερευνητές και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές. 

Για το οικονομικό έτος 2011 το μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έλαβαν 

χρηματοδοτήσεις για εκπόνηση 28 νέων ανταγωνιστικών ή μη έργων. Η συνολική 

χρηματοδότηση για την εκπόνησης εφαρμοσμένης έρευνας από ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς κατά το έτος αυτό ανήλθε στο ποσό των 2.965.892 Ευρώ συνολικά. 

Στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια. Σε όλα όμως τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, 

ακόμη και σε αυτά που δεν είναι θεσμοθετημένα υπάρχουν ερευνητικές 

εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή της έρευνας, την προώθηση των ερευνητικών έργων 

αλλά και την εκπόνηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών. Ο τρόπος 

και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτών των εργαστηριακών δομών αυτόματα σημαίνει 

ότι η επάρκεια είναι χαμηλή, όλως επίσης η καταλληλότητα. Το παρεχόμενο όμως 

έργο είναι υψηλών προδιαγραφών. Το Τμήμα διαθέτει 3-4 εργαστήρια τα οποία είναι 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. Τα εργαστήρια αυτά έχουν τη 

δυνατότητα παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών υψηλής στάθμης, σύμφωνα με τις 
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προδιαγραφές. Οι διαθέσιμες υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής 

διαδικασίας. Πάντα όμως υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού, κατασκευής και 

συγκρότησης ερευνητικών διατάξεων και αλληλοσυμπλήρωσης αυτών με 

υπάρχουσες υποδομές. Τα ερευνητικά αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις 

διαθέσιμες υποδομές αφορούν κυρίως την αεροναυπηγική. Οι ανάγκες και η 

επάρκεια δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν ούτε να προβλεφθούν γιατί πάντοτε 

εξαρτώνται από τα «στιγμιαία» ερευνητικά αντικείμενα. Οι ερευνητικές υποδομές 

χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ερευνητικές ανάγκες και τους προγραμματισμούς 

των έργων. Η ανανέωση αυτών των υποδομών δεν είναι συχνή γιατί έχουν υψηλό 

κόστος προμήθειας. Σε μερικές διατάξεις η ηλικία μπορεί να είναι πάνω από 25-30 

έτη. Αρκετά μηχανήματα έχουν ανάγκη επικαιροποίησης ή ανανέωσης και άλλα 

παρουσιάζουν βλάβες. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια, συντήρηση και 

ανανέωση αυτού του εξοπλισμού γίνεται από το κράτος κυρίως αλλά και μέσω των 

προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που προβλέπουν προμήθεια εξοπλισμού. 

Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος με όλα τα Τμήματα του ιδρύματος. 

Επίσης υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού 

(ΕΙΧΗΜΗΘ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, κλπ). Τέλος υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες του 

Τμήματος με Πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(University of Stuttgart, University of Liverpool, University of Bristol, Polish 

Academy of Sciences, DLR, EADS-IW, ESA, University of Milano, University of 

Salerno, VZLU, NLR). 

 

Μικρό μέρος των προπτυχιακών φοιτητών συμμετέχει στην έρευνα. Αυτό γίνεται 

συνήθως μέσα από τις Σπουδαστικές και Διπλωματικές τους εργασίες. Στο Τμήμα 

υπάρχουν περίπου 200 μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή. 
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6. Υπηρεσίες και υποδομές  
 

 
Η γραμματεία του Τμήματος αποτελείται από 6 υπαλλήλους και έναν κλητήρα. 

Από τους 6 υπαλλήλους ένας είναι ο προϊστάμενος και εκτελών χρέη γραμματέα, μια 

υπάλληλος υπεύθυνη για τη βαθμολογία και το προπτυχιακό και ωρολόγιο 

προγράμματα σπουδών, ένας υπάλληλος υπεύθυνος για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών,  μια υπάλληλος υπεύθυνη για τα συγγράμματα, μια υπάλληλος υπεύθυνη 

για τα πρακτικά και μια υπάλληλος υπεύθυνη για τη θυρίδα που είναι καθημερινά 

ανοικτή για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Οι Τομείς δεν διαθέτουν γραμματείς. Οι 

γραμματείες των Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων έχουν αποχωρήσει με 

συνταξιοδοτήσεις. Επομένως, δεν διατίθενται γραμματείες. Η έλλειψη αυτή 

δημιουργεί τεράστια προβλήματα καθώς αναγκάζει την ακαδημαϊκή κοινότητα του 

Τμήματος να απασχολείται και με γραμματειακό έργο (έκδοση επιστολών, 

βεβαιώσεων, τήρηση βαθμολογίας, οικονομικά κλπ.). Οι υπηρεσίες της κεντρικής 

Γραμματείας του Τμήματος είναι ικανοποιητικές. Παρατηρείται καθυστέρηση μόνο 

στην έκδοση και συγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων. Οι υπηρεσίες των 

υπολοίπων γραμματειών δεν σχολιάζονται. 

Η συνεργασία μεταξύ τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών είναι άριστη. Το 

ωράριο και η οργάνωση της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι άψογα. Οι υπηρεσίες 

πληροφόρησης και τηλεματικής είναι στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης. Οι μέχρι 

τώρα παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πολύ ικανοποιητικές. 

Τα περισσότερα Εργαστήρια και Σπουδαστήρια του Τμήματος έχουν τεράστια 

έλλειψη προσωπικού. Παρ’όλα αυτά, η λειτουργία τους είναι πολύ καλή λόγω των 

υπεράνθρωπων προσπαθειών των υπεύθυνων μελών ΔΕΠ και των αρμόδιων 

μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής  και τηλεματικής του Τμήματος 

υποστηρίζονται από ένα μόνιμο διοικητικό υπάλληλο έναν τεχνικό με σύμβαση και 

φοιτητές. Οι υπηρεσίες είναι προσιτές σε όλους, άριστες, λειτουργούν πολύ καλά, 

ενημερώνονται συνεχώς και παρέχουν πληροφορίες για όλες τις δράσεις του 

Τμήματος. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες ευρίσκονται στην αρμοδιότητα της κεντρικής 

διοίκησης, είναι ψηφιακές και πολύ καλές. 

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή εφαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τη νομοθεσία. Συνήθως, τον επιλέγουν οι φοιτητές, αλλά σε ελάχιστες 

περιπτώσεις ο θεσμός έχει ουσιαστική υπόσταση. Όλα τα μέλη (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, 

Μεταπτυχιακοί, προπτυχιακοί φοιτητές και προσωπικό έχουν συνεχή και άμεση 

πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφορικής, τηλεματικής, διαδικτύου, ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου, κλπ. Οι υπηρεσίες είναι άψογες και λειτουργούν άριστα. Το Τμήμα 

δεν διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης εργαζομένων φοιτητών. Η υπηρεσία αυτή 

παρέχεται περιστασιακά από τα αρμόδια μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα δεν παρέχει από μόνο 

του υποτροφίες διότι δεν διαθέτει κατάλληλο προϋπολογισμό ή χρηματοδότηση. 

Συνήθως γίνεται τελετή υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών έκαστη 

ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και έντυπο 

υλικό για το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα, τις Σπουδές, την απασχόληση κλπ. η 

διαδικασία αυτή είναι αποτελεσματική και χρήσιμη. Οι φοιτητές συμμετέχουν στους 

φοιτητικούς συλλόγους και μέσω αυτών εκπροσωπούνται με δικαίωμα ψήφου σε όλα 

τα όργανα λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, συμμετέχουν σε διάφορες χορευτικές, 

θεατρικές ή άλλες καλλιτεχνικές ομάδες. Στο Τμήμα συμμετέχουν στις διάφορες 

ομάδες εργασίας που εκπονούν projects όπως κατασκευές οχημάτων, αεροχημάτων, 

κλπ. Οι αλλοδαποί φοιτητές υποστηρίζονται εφόσον το δικαιούνται, όπως και οι 

ημεδαποί φοιτητές. 

Η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι πλήρως οργανωμένη και 

εξυπηρετική. Υπάρχουν όμως προβλήματα χρηματοδότησης των δράσεων που 

κυρίως οφείλονται στο Υπουργείο Παιδείας. Ο κοινόχρηστος εξοπλισμός είναι 

επαρκής και υψηλής ποιότητας.  Το ίδιο οι χώροι και ο εξοπλισμός. 

Οι χώροι της γραμματείας του Τμήματος είναι επαρκείς και υψηλής ποιότητας. Το 

ίδιο και οι χώροι συνεδριάσεων του Τμήματος. Άλλους χώρους δεν διαθέτει το 

Τμήμα. Οι  υποδομές ΑΜΕΑ δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένες. Οι ΑΜΕΑ έχουν όμως 

πρόσβαση σε όλους σχεδόν τους χώρους του Τμήματος. Τα Εργαστήρια όμως δεν 

κρίνονται ασφαλή για ΑΜΕΑ επειδή απαιτούν συγκεκριμένες ικανότητες και 

δεξιότητες που προς το παρόν δεν είναι προσιτές σε ΑΜΕΑ. Όλα τα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν πρόσβαση παντού σε όλες τις επιτρεπόμενες ώρες 

και ημέρες. 

Όλες οι λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται με τεχνολογίες 

πληροφορικής. Οι φοιτητές έχουν και αυτοί δικούς τους προσωπικούς λογαριασμούς 

και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τα 

μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος. Τα περισσότερα 

μέλη ΔΕΠ, εργαστήρια και σπουδαστήρια έχουν προσωπικές ιστοσελίδες που 

συνεχώς ανανεώνονται. Όσοι δεν έχουν ιστοσελίδες ήδη τις αναπτύσσουν. Ο 

ιστότοπος του Τμήματος ανανεώνεται καθημερινά. Το ίδιο και οι υπόλοιποι 

ιστότοποι. 
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7. Σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς & άλλους φορείς 
 
 

Κατά τα τελευταία έτη δεν εκτελέσθηκαν έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς. 

Αυτό είναι αρνητικό σημείο γιατί δείχνει ότι δεν υπάρχει προσέγγιση με ΚΠΠ φορείς 

ή ότι οι φορείς αυτοί δεν ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν σχετικά έργα, αφού 

πάντοτε τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επιδιώκουν να αναλάβουν έργα εφαρμοσμένης 

έρευνας. Οι συνεργασίες που υπάρχουν είναι σε διμερές συνήθως επίπεδο ημερίδων, 

συνεδρίων ή εκδηλώσεων. Σε αυτές συμμετέχουν τα αρμόδια κάθε φορά μέλη ΔΕΠ 

με ανακοινώσεις, ομιλίες κλπ. Με τον ίδιο τρόπο συμμετέχουν και οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές του Τμήματος. Οι εκδηλώσεις αυτές δημοσιοποιούνται στα έντυπα και 

ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σε διαδικτυακές πηγές με αφίσες, προσκλήσεις, κλπ. 

Δεν υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες ανάπτυξης συνεργασιών. Οι δράσεις 

πραγματοποιούνται μεταξύ των ενδιαφερόμενων προσώπων και από τις δύο 

πλευρές. Αυτό είναι ένα αρνητικό σημείο γιατί η οργάνωση της ανάπτυξης 

συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς θα μπορούσε να επιφέρει μεγάλο όφελος για την 

τοπική κοινωνία. Τα μέλη ΔΕ βλέπουν θετικά την ανάπτυξη παρόμοιων 

συνεργασιών. Το πρόβλημα είναι συνήθως στους ΚΠΠ φορείς που δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτής της δράσης. Το Τμήμα διαθέτει πιστοποιημένα 

εργαστήρια παροχής υπηρεσιών. Τα εργαστήρια αυτά αλλά και όλες οι υποδομές του 

Τμήματος είναι στη διάθεση των ΚΠΠ φορέων και αξιοποιούνται όποτε ζητηθεί.  

 

Τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς ανακοινώνονται στα 

ειδικά περιοδικά (π.χ. Τεχνικά Χρονικά) και μερικές φορές δημοσιοποιούνται στα 

έντυπα μέσα. Το Τμήμα συνήθως συμμετέχει σε εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό την 

ενημέρωση των ΚΠΠ φορέων. Υπάρχει επαφή με όλους τους απόφοιτους του 

Τμήματος που είναι στελέχη ΚΠΠ φορέων. 

Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών του Τμήματος σε 

χώρους ΚΠΠ φορέων κυρίως στα πλαίσια της θερινής απασχόλησης. Μερικές φορές 

πραγματοποιούνται ομιλίες στελεχών ΚΠΠ φορέων. Ένα στέλεχος ΚΠΠ φορέα 

απασχολείται ως διδάσκοντας. 

Οι υπάρχουσες συνεργασίες είναι βιώσιμες μεν αλλά όχι συστηματικές και 

κεντρικά οργανωμένες. Δεν συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας 

μεταξύ του Τμήματος και ΚΠΠ φορέων. Το Τμήμα εκπροσωπείται σε κάποιους 

περιφερειακούς οργανισμούς. Το Τμήμα δεν συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση 

τοπικών/περιφερειακών έργων ανάπτυξης. Υπάρχει διάδραση και συνεργασία του 
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Τμήματος όχι μόνο με αντίστοιχα αλλά και με συναφή Τμήματα όλων των Ιδρυμάτων 

της ανώτατης εκπαίδευσης. Το Τμήμα δεν αναπτύσσει ούτε διατηρεί σχέσεις με 

τοπική και περιφερειακή κοινωνία καθώς και με την τοπική, περιφερειακή και εθνική 

οικονομική υποδομή. Το Τμήμα συμμετέχει στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και 

διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα κατά μόνας. Το Τμήμα δεν διοργανώνει 

αλλά συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του άμεσου κοινωνικού 

περιβάλλοντος. 
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8. Συμπεράσματα & Σχέδια Βελτίωσης 
 

 
Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών είναι ένα από τα 

καλύτερα Τμήματα της  Πολυτεχνικής Σχολής και επομένως  είναι από τα πλέον 

σημαντικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Τμήμα ευρίσκεται εντός της 

πανεπιστημιούπολης και εξυπηρετεί από μόνο του στο μέγιστο βαθμό τις διδακτικές 

και ερευνητικές λειτουργίες του. Είναι μακριά από την πρωτεύουσα Αθήνα αλλά και 

σχετικά κοντά. Για το λόγο αυτό προσελκύει φοιτητές τόσο από την ευρύτερη 

περιοχή της Πάτρας αλλά και από όλη την Ελλάδα. Το Τμήμα παρουσιάζει κάποιο 

βαθμό εσωστρέφειας και μη ικανοποιητικής οργάνωσης και σχεδιασμού των 

διοικητικών δομών και της ανάπτυξης αυτών (αξιολόγηση, δείκτες παρακολούθησης 

δράσεων, εξωστρεφής ανάπτυξη κλπ). 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δεν παρακολουθείται συστηματικά και 

με διαδραστικό τρόπο. Δεν υπάρχουν δείκτες παρακολούθησης του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών ώστε να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Το πρόγραμμα αυτό δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της 

κοινωνίας. Δεν είναι δε «ανοικτό» στην τοπική κοινωνία αλλά και στο διεθνές 

περιβάλλον με συστηματικό τρόπο. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αφορά αποκλειστικά έρευνα 

διδακτορικού επιπέδου και έχει στόχο την παροχή διδακτορικών διατριβών. Τα 

τελευταία έτη έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα αυτό πολλές διδακτορικές διατριβές 

υψηλής στάθμης. Οι κάτοχοι διδακτορικών διατριβών από το Τμήμα βρίσκουν 

εύκολα εργασία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Είναι σαφές ότι το Τμήμα πρέπει να 

προχωρήσει σε ίδρυση δικού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 

επίπεδο παροχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οργάνωση αντίστοιχου 

προγράμματος σπουδών και συστηματική παρακολούθηση, αποτίμηση και ανάπτυξη 

αυτού του Προγράμματος. 

Το Τμήμα παρέχει υψηλής στάθμης διδακτικό έργο στο Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών. Για το Πρόγραμμα αυτό δεν υπάρχουν σε μόνιμη βάση 

μέτρα παρακολούθησης, αποτίμησης και οφέλους. Η διαδικασία διανομής 

συγγραμμάτων αν και αυτοματοποιημένη είναι πολύπλοκη. Υπάρχει  μεγάλη ανάγκη 

αιθουσών διδασκαλίας και εξετάσεων με κατάλληλη χωρητικότητα. Ο αριθμός των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών πρέπει να μειωθεί δραστικά για λόγους παιδαγωγικούς, 

χωρητικότητας, μελλοντικής απασχόλησης, ποιότητας σπουδών, κλπ. Τα Εργαστήρια 

έχουν κανονική χωρητικότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ο μεγάλος όμως 

πληθυσμός φοιτητών προκαλεί εκπαιδευτικά προβλήματα υπεραπασχόλησης του 
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προσωπικού, τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες, κ.ο.κ. Μόνιμο τεχνικό και 

διοικητικό προσωπικό στις διάφορες μονάδες του Τμήματος, στα Εργαστήρια, 

Σπουδαστήρια κλπ. είναι ανύπαρκτο. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται σημαντικά οι 

δυσλειτουργίες. Όλες οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεματικής 

εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται παντού, από όλες και σε όλες τις λειτουργίες του 

Τμήματος. 

Αν και ο πληθυσμός των φοιτητών είναι μεγάλος συγκριτικά με τα ομογενή 

Τμήματα αλλά και τα διεθνή πρότυπα και αναλογικά με τον αριθμό  του 

ακαδημαϊκού προσωπικού, η παρακολούθηση είναι χαμηλή. Η κινητικότητα του 

διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών είναι σχετικά μικρή. Αυτό οφείλεται 

αφενός στην εσωστρέφεια του Τμήματος και αφετέρου στην έλλειψη σχετικών 

χρηματοδοτήσεων. 

Η παραγωγή ερευνητικού έργου στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 

Μηχανικών είναι από τις μεγαλύτερες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τόσο στην 

εφαρμοσμένη όσο και στη βασική έρευνα. Η βασική έρευνα που παράγει το 

ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος είναι πολύ υψηλής στάθμης, τυγχάνει υψηλής 

αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και χρηματοδοτείται ελάχιστα. 

Μερικά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος εκτελούν ερευνητικά έργα χρηματοδοτημένης 

έρευνας. Το ύψος των χρηματοδοτήσεων στα ανταγωνιστικά προγράμματα είναι από 

τα μεγαλύτερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις 

προέρχονται κυρίως από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπόλοιπες 

προέρχονται κατά το μέγιστο από δημόσιους φορείς και κατ’ελάχιστο από ιδιώτες. 

Στις έρευνες αυτές συμμετέχουν μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί ερευνητές που 

αμείβονται από τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.  

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών δεν διαθέτει 

συγκροτημένο σύστημα σχεδιασμού αναπτυξιακής στρατηγικής. Διαθέτει μόνο 

επιτροπές που συνεδριάζουν, μελετούν τα σχετικά θέματα και εισηγούνται στο 

Τμήμα διαθέτει πλήρως οργανωμένη Γραμματεία, τα Εργαστήρια έχουν σημαντικά 

προβλήματα έλλειψης διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Αυτό οφείλεται στις 

εθελούσιες συνταξιοδοτήσεις του προσωπικού και στην μη αντικατάσταση των 

αποχωρούντων ή έστω σχεδιασμού κεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης αυτών των 

αναγκών. Το Τμήμα διαθέτει επαρκείς χώρους με τους οποίους καλύπτονται οι 

ανάγκες κυρίως της Μηχανολογίας. Για την κάλυψη των αναγκών της 

Αεροναυπηγικής έχει ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο η κατασκευή νέου κτιρίου για το 

οποίο έχει ήδη προχωρήσει σε μελέτες. Το Τμήμα διαθέτει δικό του υπολογιστικό 

κέντρο και πλήρεις υποδομές πληροφορικής και τηλεματικής που είναι προσβάσιμες 
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και διαθέσιμες σε όλους. Η φοιτητική μέριμνα ανήκει κυρίως στην κεντρική διοίκηση 

του Πανεπιστημίου και για το λόγο αυτό ελάχιστα απασχολεί το Τμήμα. Οι κρατικές 

χρηματοδοτήσεις που αφορούν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, αλλά και οι χορηγήσεις 

του ΤΣΜΕΔΕ διανέμονται σε όλες τις μονάδες αλλά και το ακαδημαϊκό προσωπικό με 

πάγιους αλγόριθμους που στηρίζονται σε αξιοκρατικούς δείκτες. 

Η παραγωγή ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης θα μπορούσε να προσελκύσει 

μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, ανάπτυξη  συνεργασιών με συναφή Τμήματα του 

εξωτερικού αλλά και προσέλκυση επιστημονικού προσωπικού υψηλής στάθμης. 

Ο μεγάλος αριθμός νεοεισερχόμενων φοιτητών, επί μακρόν, πιθανόν να 

δημιουργήσει προβλήματα υποβάθμισης του επιπέδου των σπουδών. 

Η σημαντική μείωση των δημοσίων χρηματοδοτήσεων δημιουργεί προβλήματα 

ανανέωσης του εξοπλισμού αλλά και προβλήματα συντήρησης του διατιθέμενου 

εξοπλισμού. 

Η εσωστρέφεια, ο δημόσιος χαρακτήρας και ο κρατικός εναγκαλισμός με πολύ 

σφιχτό νομικό πλαίσιο είναι πιθανό να προκαλέσουν στασιμότητα και μελλοντικά 

υποβάθμιση του Τμήματος. 

 
Τα άμεσα μέτρα που προτείνονται για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

είναι: 

 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού (αφού εξευρεθούν οι αντίστοιχοι πόροι) 

 Αύξηση επικουρικού προσωπικού για εκπαίδευση στις εργαστηριακές ασκήσεις 

(μέσω πρόσληψης τουλάχιστον προσωπικού με συμβάσεις) 

 Προγραμματισμός  προμήθειας ανανέωσης, συμπλήρωσης και συντήρησης των 

εργαστηριακών οργάνων και συσκευών ώστε οι φοιτητές να εκπαιδεύονται σε 

σύγχρονο και λειτουργικό εξοπλισμό. 

 

Από  την άλλη πλευρά για να λυθεί προσωρινά το πρόβλημα του μεγάλου 

αριθμού φοιτητών γίνεται προσπάθεια αύξησης του επικουρικού προσωπικού που 

απασχολείται με τα εργαστήρια καθώς και αύξηση του χρόνου απασχόλησης αυτών. 

Στις μεσοπρόθεσμες δράσεις βελτίωσης των παροχών που παρέχει το Τμήμα (και 

επομένως μείωση των μειονεκτημάτων του) παρέχονται τα ακόλουθα: 

 Προγραμματισμός πρόσληψης νέων θέσεων ΔΕΠ 

 Κτιριολογική ανάπτυξη Τμήματος  
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 Εξεύρεση κονδυλίων από ανταγωνιστικά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας 

και ΕΣΠΑ 

 Συστηματική μείωση αριθμού προπτυχιακών φοιτητών 

 

Δηλαδή προτείνεται η στελέχωση του Τμήματος με ΔΕΠ αυξημένων προσόντων 

διότι λόγω συνταξιοδοτήσεων τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει έλλειψη Καθηγητών. Ο 

όγκος των δραστηριοτήτων του Τμήματος απαιτεί εξεύρεση νέων χώρων. Για το λόγο 

αυτό έγινε ήδη μελέτη για νέο κτίριο, την οικοδόμηση του οποίου πρέπει να αναλάβει 

το Πανεπιστήμιο. Είναι φανερό ότι η δραστική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων 

και οι προηγούμενες δράσεις απαιτούν νέες πηγές χρηματοδότησης οι οποίες 

διερευνώνται ήδη. Η σημαντική μείωση όμως των εισερχόμενων προπτυχιακών 

φοιτητών θα επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ένας μεσοπρόθεσμος στόχος που 

ήδη έχει δρομολογηθεί και ευρίσκεται στο στάδιο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός και 

η ανάπτυξη ενός οργανωμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα 

δώσει καινούρια δυναμική στο Τμήμα και θα προσελκύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές 

από άλλα Τμήματα ή το εξωτερικό. Βασικός όμως στόχος παραμένει ο 

επαναπροσδιορισμός των στόχων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών η 

επικαιροποίηση αυτού αλλά και η διασύνδεσή του με το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον. 

 

Ανάμεσα σε άλλες, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις: 

 

 Συστηματική προσπάθεια μείωσης προπτυχιακών φοιτητών 

 Υποστήριξη Τμήματος με κονδύλια από Διοίκηση 

 Συντήρηση εγκαταστάσεων και επίλυση κτιριολογικών προβλημάτων 

 

Δηλαδή το Πανεπιστήμιο πρέπει να συνδράμει το Τμήμα στην ανάγκη μείωσης 

των εισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών, να υποστηρίζει το Τμήμα με αυξημένες 

χρηματοδοτήσεις (τροποποίηση των σχετικών αλγόριθμων) και να βοηθήσει ως προς 

τη συντήρηση των αιθουσών, υποδομών και χώρων ώστε οι εγκαταστάσεις του 

Τμήματος να δείχνουν ένα σύγχρονο και πολιτισμένο χώρο στον οποίο διεξάγεται 

άνετα και ευχάριστα εκπαίδευση και έρευνα. 
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Ορισμένες προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία είναι: 

 

 Η σημαντική μείωση του αριθμού των εισακτέων παραμένει το υπ’αριθμόν ένα 

πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Πολιτεία. 

 Η δημιουργία ενός ελαστικού οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου (κανονισμού 

λειτουργίας) θα βοηθούσε πολύ στην υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος. 

 Η αξιοκρατική αύξηση της χρηματοδότησης και η προκήρυξη χρηματοδοτήσεων 

ερευνητικών έργων θα βοηθούσε επίσης σημαντικά. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



 

 

 

 

 

 

 

Δείγμα ερωτηματολογίου μαθημάτων  

και συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
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Δείγμα ερωτηματολογίου μελών ΔΕΠ  

και συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

 



 
 

Ερωτηματολόγιο Μελών ΔΕΠ. 

Email:        

Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 

Επώνυμο:       

Όνομα:       

Πατρώνυμο:       

Βαθμίδα: ------------------------ 

Σχολή – Τμήμα: ------------------------ 

1.Στόχοι της ακαδημαικής μονάδας στην οποία ανήκετε (Τομέας,Εργαστήριο) 

      

 

 

 

 

 

2.Στόχοι των μαθημάτων σας. 

      

 

 

 

 

 



3. Συνεργασίες σας με κοινωνικούς φορείς (διαλέξεις, ομιλίες, κοινωνική προσφορά, προβολή 

του παραγόμενου έργου...). 

      

 

 

 

 

4.Τρόπος αποτίμησης και βαθμολόγησης των γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές/τριες στο 

μάθημά σας. 

      

 

 

 

 

 

5. Τρόπος αποτίμησης και βαθμολόγησης των δεξιοτήτων/ικανοτήτων που απέκτησαν οι 

φοιτητές/τριες στο μάθημά σας. 

      

 

 

 

 

6. Οι διαθέσιμες υποδομές για το ερευνητικό σας έργο πόσο ικανοποιητικές είναι ?  

--------- 

 



7. Οι διαθέσιμες υποδομές για το εκπαιδευτικό σας έργο πόσο ικανοποιητικές είναι ? 

--------- 

 

8. Διαθέτετε επαρκές βοηθητικό και επικουρικό προσωπικό για την διεξαγωγή του 

διδακτικού σας έργου ? 

--------- 

 

9. Διαθέτετε επαρκές βοηθητικό και επικουρικό προσωπικό για την διεξαγωγή έρευνας ? 

--------- 

 

 

10. Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμμετέχουν ενεργητικά στις παραδόσεις των μαθημάτων 

σας ? 

--------- 

 

 

11. Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο των 

μαθημάτων σας ? 

--------- 

 

 

12. Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιζητούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για επιστημονικά 

θέματα που αφορούν τα μαθήματά σας ? 

--------- 

 



13. Προωθείτε τη χρήση Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους 

προπτυχιακούς φοιτητές/τριες στο πλαίσιο των μαθημάτων σας ? 

--------- 

 

 

 

14. Ενθαρρύνετε τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να αναζητούν σχετική βιβλιογραφία σε 

βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο, σε e-classes ? 

--------- 

 

 

15. Ενημερώνετε συστηματικά τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για το περιέχομενο και 

τους στόχους των μαθημάτων σας ? 

--------- 

 

 

16. Ενημερώνετε συστηματικά τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες για το χρόνο που απαιτεί η 

μελέτη του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού (συγγράματα ή και σημειώσεων) ? 

--------- 

 

 

17. Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες σας κάνουν εργαστηριακές ασκήσεις ή σχέδια δράσης ή 

μελέτες περίπτωσης ή ομαδικές δραστηριότητες ή συμμετέχουν σε έρευνες ? 

--------- 

 



18. Αν ναι σε ποιό βαθμό εσείς κρίνεται τη συμμετοχή τους ικανοποιητική ? 

--------- 

 

 

19. Ποιά είναι η κλίμακα επιτυχούς βαθμολογίας στα μαθήματά σας ? 

-------------- 

 

 

20. Ποιές βελτιώσεις προτείνετε στη λειτουργία του Τμήματος σας και του Πανεπιστημίου ? 

     

 

 

 

 

 

21. Σχόλια - Παρατηρήσεις. 

      

 

 

 

 

 

 

Για το τμήμα Μηχανοργάνωσης. 

http://www.ddm.upatras.gr 



Αποτίμηση Ακαδημαϊκού Έργου Πανεπιστημίου Πατρών
Ερωτηματολόγιο μελών ΔΕΠ

Πλήθος ερωτηματολογίων 24 24 24 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 16

Συμμετοχή στο ερώτημα 24 24 23 25 24 24 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 24 23 25 22 8

Ποσοστό Συμμετοχής στο ερώτημα % 100% 100% 96% 100% 100% 96% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 92% 100% 96% 50%

Μέσος Όρος 3,2 2,9 1,7 2,0 3,3 3,6 3,5 3,8 4,0 4,5 4,3 3,7 3,2

Μέση Απόκλιση* 0,7 0,4 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5
Ερωτήσεις**

Ον/μο ΔΕΠ Ερ 1 Ερ2 Ερ 3 Ερ 4 Ερ 5 Ερ 6 Ερ 7 Ερ 8 Ερ 9 Ερ 10 Ερ 11 Ερ 12 Ερ 13 Ερ 14 Ερ 15 Ερ 16 Ερ 17 Ερ 18 Ερ 19 Ερ 20 Ερ 21
1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 4 3 5 5 5 3 3 1 1 1
1 1 1 1 1 3 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 1 1 1
1 1 1 1 1 4 3 2 2 5 5 4 4 4 5 5 4 4 1 1
1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 1 1
1 1 1 1 1 5 2 1 2 3 3 2 5 2 4 5 5 4 1 1
1 1 1 1 1 5 3 3 2 4 3 4 5 5 5 5 5 4 1 1
1 1 1 1 1 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 1
1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 3 5 5 4 4 3 3 1 1
1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 4 4 5 5 5 3 3 1 1
1 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 3 2 1 1
1 1 1 1 1 3 3 1 2 3 5 4 3 4 5 4 3 3 1 1  
1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 1 1  
1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 4 5 3 4 5 4 3 3 1 1 1
1 1 1 1 1 4 3 2 2 5 5 4 4 4 5 5 4 4 1 1  
1 1 1 1 1   1 1   2 3 3 5 5 3 3     1 1 1
1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 4 4 5 4 4 3 3 1 1  
1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 4 5 4 5 4 5 4 1 1 1
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5   1 1  
1 1   1 1 4 2 3 3 3 2 3 4 5 5 4 3 3 1 1  
1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 1 1  
1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 5 3 3 3 5 5 5 3 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 4 4 4 5 4 2 3 3 1 1 1
1 1 1 1 1 5 5 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1
1 1 1 1 1 3 3 1 2 4 3 3 3 3 4 5 2 2 1    

1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 1 3 1

*Μέσος όρος των απόλυτων αποκλίσεων των δεδομένων από το μέσο όρο τους
**Στις ερωτήσεις 1‐5 και 19‐21 δηλώνεται με 1 αν υπάρχει απάντηση και κενό στην περίπτωση που δεν υπάρχει
**Στις ερωτήσεις 6‐18 δηλώνεται με : 1 "Καθόλου", 2 "Λίγο", 3 "Αρκετά", 4 "Πολύ", 5 "Πάρα πολύ"



 

 

 

 

 

 

 

Έντυπο αξιολόγησης απόδοσης πρακτικής άσκησης φορέα  

 

 



 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ:

 
ΤΜΗΜΑ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

 
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:  

ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ:
 

 

 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- : ∆εν κρίθηκε       0 :       Μη αποδεκτός / ή     3 :       Πολύ αποδεκτός / ή   
1 :       Λίγο αποδεκτός / ή  4 :       Πάρα πολύ αποδεκτός / ή 

  2 :       Αποδεκτός / ή    
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - 0 1 2 3 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
Ευγενικός, με καλή διάθεση, ευπρεπής. 

2. ΑΝΤΙΛΗΨΗ   Κατανόησε αμέσως τις απαιτήσεις της εργασίας του και 
την χρήση των εργαλείων της (SAP). 

3. ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   Εκτέλεσε πάντα με προθυμία και επαγγελματισμό  τις 
εργασίες του  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ∆εν έγιναν λάθη, ήταν προσεκτικός στην εκτέλεση της 
εργασίας του 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   Οι απαιτούμενες εργασίες ολοκληρώνονταν στον 
καθορισμένο χρόνο 

6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑΝΟΤΗΤΑ   Οι απαιτούμενες εργασίες ολοκληρώνονταν με την σωστό  
τρόπο  

7. ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ   Επέδειξε μεγάλο ενθουσιασμό στο να αναλάβει 
δραστηριότητες στον τομέα που εργάστηκε. 

8. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   Επικοινωνία σαφής, με ακρίβεια στο λόγο 

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ   Άριστη σχέση με εξαιρετική συνεργασία και προθυμία με  
προϊσταμένους και λοιπούς εργαζόμενους  

10. ΕΥΕΛΙΞΙΑ   Σε πολύ καλό επίπεδο  

11. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   ∆εν δίστασε να αναλάβει την επίλυση των θεμάτων που 
παρουσιάστηκαν 

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ   Επέδειξε επαγγελματισμό και ωριμότητα  

    
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   

1. MS OFFICE   Συγκριτικά με  το επίπεδο που χρειάστηκε για την 
εκτέλεση της εργασίας του 

2. WORD - EXCEL   Συγκριτικά με  το επίπεδο που χρειάστηκε για την 
εκτέλεση της εργασίας του 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ   Συγκριτικά με  το επίπεδο που χρειάστηκε για την 
εκτέλεση της εργασίας του 

4. ΣΧΕ∆ΙΟ   Συγκριτικά με  το επίπεδο που χρειάστηκε για την 
εκτέλεση της εργασίας του 

5. AΓΓΛΙΚΑ   Συγκριτικά με  το επίπεδο που χρειάστηκε για την 
εκτέλεση της εργασίας του 

6. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (σημειώστε): 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ 
 
Ποια είναι η εντύπωσή σας για τον/την ασκούμενο/η ;  
 

 
 
 
 
 
Θα ήταν κατάλληλος/η για μελλοντική πρόσληψη στο συγκεκριμένο Τμήμα/∆ιεύθυνση;  
 

 
 
 
 
Θα ήταν κατάλληλος/η για μελλοντική πρόσληψη σε άλλο Τμήμα/∆ιεύθυνση;  
 

 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ :     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  
 



 

 

 

 

 

 

 

Έντυπο αξιολόγησης πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενου 

 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Όνομα Εκπαιδευόμενου: 

Εταιρεία Εκπαίδευσης: 

    ΝΑΙ/ΟΧΙ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.  Ήταν η Πρακτική Άσκηση σχετική 

με το αντικείμενο του 
Μηχανολόγου Μηχανικού; 

   

2.  Υπήρξε ενασχόληση του 
Επιστημονικού Προσωπικού της 
Εταιρείας με τον Εκπαιδευόμενο; 

   

3.  Υπήρξε Πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης του Εκπαιδευόμενου 
κατά τη διάρκεια της παρουσίας 
του στην Εταιρεία; 

   

4  Ακολουθήθηκε το Πρόγραμμα της 
Πρακτικής Άσκησης; 

   

5  Υπήρξε η παρουσία του 
Εκπαιδευόμενου συνεχής και 
χωρίς προβλήματα στο χώρο της 
Πρακτικής Άσκησης; 

   

6  Η υποβληθείσα Έκθεση Πρακτικής 
Άσκησης είναι τεχνικά επαρκής; 

   

 



 

 

 

 

 

 

Πίνακες (στοιχεία & δείκτες λειτουργίας του Τμήματος) 

 

 

 



ΙΔΡΥΜΑ: 
ΤΜΗΜΑ :

Σχετικός 
πίνακας

Ακαδημαϊκό έτος
2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

# 1 Συνολικός αριθμός 
μελών ΔΕΠ

45 43 42 43 41 44

# 1 Λοιπό προσωπικό 20 21 28 30 30 30
# 2 Συνολικός αριθμός 

προπτυχιακών φοιτητών 
σε κανονικά έτη 
φοίτησης (ν Χ 2)

1334 1425 1448 1474 1443 1461

# 3 Προσφερόμενες από το 
Τμήμα θέσεις  στις 
πανελλαδικές

153 162 162 163 151 150

# 3 Συνολικός αριθμός 
νεοεισερχομένων 
φοιτητών 

154 152 147 153 151 134

# 7 Αριθμός αποφοίτων 131 135 172 134 129 132
# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 7,36 7,29 7,3 7,26 7,28 7,43
# 4 Προσφερόμενες από το 

Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ**
# 4 Αριθμός αιτήσεων  για 

ΠΜΣ**
# 12.1 Συνολικός αριθμός 

μαθημάτων για την 
απόκτηση πτυχίου

64 64 64 64 64 64

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών 
μαθημάτων (Υ)

36 36 36 36 36 36

# 12 1 Συνολικός αριθμός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

*

*

# 12.1 Συνολικός αριθμός 
προσφερόμενων 
μαθημάτων επιλογής

28 28 28 28 28 28

# 15 Συνολικός αριθμός 
δημοσιεύσεων ΔΕΠ

173 147 107 133 131  -

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού 
έργου (σύνολο) 693 605 517 450 393  -

# 17 Διεθνείς συμμετοχές 19 14 16 11 15 16

*Το Τμήμα δεν παρέχει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Εξειδίκευσης, αλλά μόνο ∆ιδακτορικό τίτλο.



Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Σύνολο 14 14 13 13 12 12

Από εξέλιξη 1 1
Νέες προσλήψεις
Συνταξιοδοτήσεις 1

Παραιτήσεις

Σύνολο 10 2 8 2 9 2 10 1 7 1 9 1

Από εξέλιξη 2 1 3 1

Νέες προσλήψεις

Συνταξιοδοτήσεις 1 1

Παραιτήσεις

Σύνολο 10 1 12 1 10 1 8 2 11 2 12 2

Από εξέλιξη 1 2
Νέες προσλήψεις

Πίνακας 1.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος
2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009

Καθηγητές

Αναπληρωτές 
Καθηγητές

Επίκουροι 
Καθηγητές

2007-2008 2006-2007

Συνταξιοδοτήσεις
Παραιτήσεις

Σύνολο 8 6 7 9 8 8

Νέες προσλήψεις 1
Συνταξιοδοτήσεις

Παραιτήσεις

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2

Διδάσκοντες επί 
συμβάσει* Σύνολο

Τεχνικό προσωπικό 
εργαστηρίων Σύνολο 4 6 5 6 6 10 6 12 6 12 6 12

Διοικητικό 
προσωπικό Σύνολο 2 4 2 4 2 4 2 4 1 5 6

Λέκτορες



2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

Προπτυχιακοί 1334 1425 1448 1474 1443 1461

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ)  -  -  -  -  -  - 

Διδακτορικοί 171 194 169 139 123 113

* Το Τμήμα δεν παρέχει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Εξειδίκευσης, αλλά μόνο ∆ιδακτορικό τίτλο.

Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών



Εισαχθέντες με: 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

Εισαγωγικές εξετάσεις 153 162 162 163 151 150

Μετεγγραφές (εισροές προς το 
Τμήμα) 0 14 3 8 13 9

Μετεγγραφές (εκροές προς 
άλλα Τμήματα) 15 38 39 34 28 43

Κατατακτήριες εξετάσεις 
(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 3 2 0 0 2 3

Άλλες κατηγορίες 13 12 21 16 13 15

Σύνολο 154 152 147 153 151 134

Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός 
προγραμμάτων ανταλλαγών) 6 1 2 0 0 1

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος



2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007

31 29 34 24 19 32

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 17 15 26 19 12 18

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 14 14 8 5 7 14

52 44 61 51 40 62

20 25 28 20 17 26

6 9 14 24 12 3

  

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β)

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων

Απόφοιτοι



Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο 
σύνολο των αποφοίτων)

Αριθμός Ποσοστό% Αριθμός Ποσοστό% Αριθμός Ποσοστό% Αριθμός Ποσοστό%

2006-2007 132 0 0,00 18 13,64 111 84,09 3 2,27 7,43

2007-2008 129 0 0,00 27 20,93 101 78,29 1 0,78 7,28

2008-2009 134 0 0,00 21 15,67 113 84,33 0 0,00 7,26

2009-2010 172 0 0,00 29 16,86 142 82,56 1 0,58 7,3

2010-2011 135 0 0,00 18 13,33 116 85,93 1 0,74 7,29

2011-2012 130 0 0,00 15 11,54 113 86,92 2 1,54 7,36

Σύνολο 832 0 0,00 128 15,38 696 83,65 8 0,96

8.5-10.0
Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων

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

5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4



2005-2006 44 47 25 6 5 1 6  - 134

2006-2007 26 64 25 1 4 4 8  - 132

2007-2008 19 37 25 25 7 6 10  - 129

2008-2009 15 49 28 17 13 5 7 972 1106

2009-2010 17 51 37 29 15 8 15 900 1072

2010-2011 13 36 25 16 18 12 15 856 991

2011-2012 18 45 18 15 12 10 12 854 985

8 9 105Έτος Αναφοράς

Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών

Αποφοιτήσαντες
Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)

>=11 Δεν έχουν 
αποφοιτήσει Σύνολο6 7



Έτος Αποφοίτησης 6 12 24 Μη ενταχθέντες – συνέχεια σπουδών

2006-2007 132 9 2

2007-2008 129 3 1 7

2008-2009 134 3 2 7

2009-2010 172 3 1 4

2010-2011 135 5

2011-2012 130

Σύνολο 832 18 3 1 25

*Τα στοιχεία για τον πίνακα αυτό βρέθηκαν από την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων
Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (μήνες)[1]

Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών[1]



Πίνακας 9. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Σύνολο
0

Ευρ.** 2 3 4 4 3 0 16
Άλλα 0

0
10 5 5 2 3 25

0
0
0
0
0
0
0

Σύνολο 0

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

Εξωτερικού

Εσωτερικού

Εξωτερικού

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

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

Εσωτερικού
Ευρ.**
Άλλα

Εσωτερικού
Ευρ.**
Άλλα

Εξωτερικού

Εξωτερικού

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

Εσωτερικού
Ευρ.**
Άλλα

Τα στοιχεία για τον πίνακα αυτό βρέθηκαν από το γραφείο διεθνών σχέσεων του ΠανεπιστημίουΤα στοιχεία για τον πίνακα αυτό βρέθηκαν από το γραφείο διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου



Έτος Αποφοίτησης 6 12 24 Μη ενταχθέντες – συνέχεια σπουδών

2006-2007 3

2007-2008 12

2008-2009 24

2009-2010 14

2010-2011 9

2011-2012 6

Σύνολο 68 0 0 0 0

∆εν διατίθενται υπόλοιπα στοιχεία

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων ΠΜΣ

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (μήνες)[1]

Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών



Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Σύνολο

0
Ευρ.** 1 0 0 0 2 0 3
Άλλα 0

0
3 3

0
0
0
0
0
0
0

Σύνολο 0

Τα στοιχεία για τον πίνακα αυτό βρέθηκαν από το γραφείο διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου

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

Εσωτερικού

Εξωτερικού

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

Εσωτερικού

Εξωτερικού Ευρ.**
Άλλα

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

Εσωτερικού

Εξωτερικού Ευρ.**
Άλλα

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

Εσωτερικού

Εξωτερικού Ευρ.**
Άλλα

χ γ βρ η γρ φ χ ημ



Εξάμηνο 
σπουδών

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών (ανά 
εξάμηνο)

Κω
δι
κό

ς 
Μ
α
θή

μα
το
ς

Π
ισ
τ.
 Μ

ον
ά
δε

ς 
EC

TS

Κα
τη
γο

ρί
α
 

μα
θή

μα
το
ς

Υποβάθρου (Υ), 
Επιστ. Περιοχής 
(ΕΠ), Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ), 
Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ω
ρε

ς 
δι
δα

σκ
α
λί
α
ς 

α
νά

 ε
βδ

ομ
ά
δα Σε ποιο εξάμηνο 

σπουδών 
αντιστοιχεί; (1ο, 

2ο κλπ.)

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα
Ιστότοπος

Σελίδα 
Οδηγού 
Σπουδών

1ο 24111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 24111 Υ 6 1ο www.mead.upatras.gr 37

1ο 24113 ΧΗΜΕΙΑ 24113 Y 4 1ο www.mead.upatras.gr 37

1ο 24114 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι 24114 Y 4 1ο www.mead.upatras.gr 37

1ο 24115 ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι 24115 Y 8 1ο www.mead.upatras.gr 37

1ο 24128 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 24128 Y 4 1ο www.mead.upatras.gr 38

1ο 24129 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 24129 Y 4 1ο www.mead.upatras.gr 38

1ο 24Π111 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  24Π111 Y 3 1ο www.mead.upatras.gr 38

1ο 24Π114 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Ι 24Π114 Y 3 1ο www.mead.upatras.gr 39

1ο 24Π125 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι  24Π125 Y 3 1ο www.mead.upatras.gr 39

1 24Π128 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 24Π128 Y 3 1 d t 39

Πίνακας  12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
Ακαδημ. Έτος: 2011‐2012

1ο 24Π128 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 24Π128 Y 3 1ο www.mead.upatras.gr 39

1ο 24Ξ111 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 24Ξ111 Ε 3 1ο www.mead.upatras.gr 40

1ο 24Ξ112 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 24Ξ112 Ε 3 1ο www.mead.upatras.gr 40

1ο 24Ξ113 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 24Ξ113 E 3 1ο www.mead.upatras.gr 40

1ο 24Ξ115 ΡΩΣΣΙΚΑ 24Ξ115 E 3 1ο www.mead.upatras.gr 40

2ο 24121 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI 24121 Y 6 2ο www.mead.upatras.gr 40

2ο 24123 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙI (METΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ) 24123 Y 6 2ο www.mead.upatras.gr 40

2ο 24124 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ) 24124 Y 6 2ο www.mead.upatras.gr 41

2ο 24126 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 24126 Y 3 2ο www.mead.upatras.gr 41

2ο 24127 ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΙ 24127 Y 8 2ο www.mead.upatras.gr 41

2ο 24130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 24130 Y 4 2ο www.mead.upatras.gr 41

2ο 24Π124 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 24Π124 Y 3 2ο www.mead.upatras.gr 42

2ο 24Π127 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   24Π127 Y 3 2ο www.mead.upatras.gr 42

2ο 24Π129 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ 24Π129 Y 3 2ο www.mead.upatras.gr 42

2ο 24Ξ121 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 24Ξ121 E 3 2ο www.mead.upatras.gr 44

http://www.mead.upatras.gr/�


2ο 24Ξ122 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 24Ξ122 E 3 2ο www.mead.upatras.gr 44

2ο 24Ξ123 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 24Ξ123 E 3 2ο www.mead.upatras.gr 44

2ο 24Ξ125 ΡΩΣΣΙΚΑ 24Ξ125 E 3 2ο www.mead.upatras.gr 44

3ο 24211 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ 24211 Y 4 3ο www.mead.upatras.gr 42

3ο 24213 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ) 24213 Y 5 3ο www.mead.upatras.gr 43

3ο 24214 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι 24214 Y 7 3ο www.mead.upatras.gr 43

3ο 24215 ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 24215 Y 7 3ο www.mead.upatras.gr 43

3ο 24218 ΜΗΧ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι 24218 Y 4 3ο www.mead.upatras.gr 43

3ο 24229 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24229 Y 3 3ο www.mead.upatras.gr 44

3ο 24Ξ211 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 24Ξ211 E 3 3ο www.mead.upatras.gr

3ο 24Ξ212 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ 24Ξ212 E 3 3ο www.mead.upatras.gr

3ο 24Ξ213 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 24Ξ213 E 3 3ο www.mead.upatras.gr

3ο 24Ξ215 ΡΩΣΣΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 24Ξ215 E 3 3ο www.mead.upatras.gr

4ο 24217 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 24217 Y 6 4ο www.mead.upatras.gr 44

4ο 24222 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ) 24222 Y 4 4ο www.mead.upatras.gr 44

4ο 24223 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ 24223 Y 7 4ο www.mead.upatras.gr 45

4ο 24224 ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ 24224 Y 5 4ο www.mead.upatras.gr 45

4ο 24225 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ 24225 Y 4 4ο www.mead.upatras.gr 45

4ο 24227 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24227 Y 4 4ο www.mead.upatras.gr 46

4ο 24Ξ221 ΑΓΓΛΙΚΑ IV 24Ξ221 Ε 3 4ο www.mead.upatras.gr

4ο 24Ξ222 ΓΑΛΛΙΚΑ IV 24Ξ222 Ε 3 4ο www.mead.upatras.gr

4ο 24Ξ223 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 24Ξ223 Ε 3 4ο www.mead.upatras.gr

4ο 24Ξ225 ΡΩΣΣΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 24Ξ225 Ε 3 4ο www.mead.upatras.gr

5ο 24312 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 24312 Υ 6 5ο www.mead.upatras.gr 46

5ο 24313 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 24313 Υ 6 5ο www.mead.upatras.gr 46

5ο 24314 ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 24314 Υ 5 5ο www.mead.upatras.gr 46

5ο 24316 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ 24316 Υ 4 5ο www.mead.upatras.gr 47

5ο 24318 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι 24318 Υ 3 5ο www.mead.upatras.gr 47

5ο 24328 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 24328 Υ 4 5ο www.mead.upatras.gr 47

6ο 24ΔΥ1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι 24ΔΥ1 Υ 3 6ο www.mead.upatras.gr 48

6ο 24319 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 24319 Υ 4 6ο www.mead.upatras.gr 48

6ο 24321 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ 24321 Υ 6 6ο www.mead.upatras.gr 48



6ο 24322 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 24322 Υ 6 6ο www.mead.upatras.gr 48

6ο 24324 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 24324 Υ 5 6ο www.mead.upatras.gr 48

6ο 24327 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ 24327 Υ 5 6ο www.mead.upatras.gr 49

7ο 24411 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  24411 Υ 5 7ο www.mead.upatras.gr 49

7ο 24415 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  24415 Υ 5 7ο www.mead.upatras.gr 49

7ο 24416 ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  24416 Υ 6 7ο www.mead.upatras.gr 50

7ο 24417 ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 24417 Υ 6 7ο www.mead.upatras.gr 50

7ο 24418 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι 24418 Υ 5 7ο www.mead.upatras.gr 50

7ο 24ΜΥ1 Θεωρία Ελαστικότητας 24ΜΥ1 Ε 3 7ο www.mead.upatras.gr 51

7ο 24ΜΕ4 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών 24ΜΕ4 Ε 3 7ο www.mead.upatras.gr 51

7ο 24ΜΕ5 Εμβιομηχανική Ι 24ΜΕ5 Ε 3 7ο www.mead.upatras.gr 51

7ο 24ΜΕ38 Ελαφρές Κατασκευές 24ΜΕ38 Ε 4 7ο www.mead.upatras.gr 51

7ο 24ΜΕ7 Ειδικά Θέματα Η/Υ 24ΜΕ7 Ε 3 7ο www.mead.upatras.gr 52

8ο 24ΚΥ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ 24ΚΥ2 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 52

8ο 24ΚΥ3 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 24ΚΥ3 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 52

8ο
24ΚΥ4 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24ΚΥ4 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 53

8ο 24ΚΕ5 Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων 24ΚΕ5 Ε 3 8ο www mead upatras gr 538ο 24ΚΕ5 Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων 24ΚΕ5 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 53

8ο 24ΚΕ6 Διαγνωστική‐Προγνωστική Μηχανών 24ΚΕ6 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 53

8ο 24ΚΕ22 Ηχομονώσεις 24ΚΕ22 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 53

8ο 24ΚΕ23 Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ 24ΚΕ23 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 53

8ο 24ΚΕ26 Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα 24ΚΕ26 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 54

8ο
24ΚΕ33 Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκαφών  
(Avionics) 24ΚΕ33 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 54

9ο 24ΚΥ8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24ΚΥ8 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 54

9ο 24ΚΥ9 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 24ΚΥ9 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 54

9ο 24ΚΥ10 ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 24ΚΥ10 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 55

9ο 24ΚΥ1 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης  24ΚΥ1 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 55

9ο 24ΚΕ11 Ακουστική Μηχανών‐Ηχορύπανση 24ΚΕ11 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 55

9ο 24ΚΕ15 Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής 24ΚΕ15 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 55

9ο 24ΚΕ24 Βιομηχανικός Αυτοματισμός 24ΚΕ24 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 56

9ο 24ΚΕ29 Επαγγελματική Δεοντολογία 24ΚΕ29 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 56

9ο 24ΚΕ30 Σχεδιασμός Ευφυών Μηχανών 24ΚΕ30 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 56



10ο 24ΚΥ16 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ  Η/Υ  24ΚΥ16 Y 3 10ο www.mead.upatras.gr 56

10ο 24ΚΕ12 Τριβολογία στο Σχεδιασμό Μηχανών 24ΚΕ12 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 57

10ο 24ΚΕ18 Δυναμική Ανάλυση Οχημάτων 24ΚΕ18 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 57

10ο 24ΚΕ21 Μη Συμβατικές Μέθοδοι Κατεργασιών 24ΚΕ21 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 57

10ο 24ΚΕ31 Οριακός Σχεδιασμός 24ΚΕ31 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 57

10ο 24ΚΕ38 Τεχνολογία Laser & Βιομηχανικές Εφαρμογές 24ΚΕ38 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 58

10ο
24ΚΕ44 Δυναμική Αναγνώριση και Παρακολούθηση 
της Δομικής Ακεραιότητας Κατασκευών 24ΚΕ44

Ε
3

10ο
www.mead.upatras.gr

58

8ο 24413 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ 24413 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 58

8ο 24ΕΕ4  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 24ΕΕ4 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 58

8ο 24ΕΥ1 Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως 24ΕΥ1 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 59

8ο 24ΑΜ21 Αεροακουστική & Θόρυβος Αεροχημάτων Ι 24ΑΜ21 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 59

8ο 24ΑΜ13 Αεροδυναμική 24ΑΜ13 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 59

8ο 24ΕΕ7 Τεχνολογία Φυσικού Αερίου 24ΕΕ7 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 60

8ο 24ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ16 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 60

8ο 24ΕΕ23 Θερμικός Σχεδιασμός 24ΕΕ23 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 60

8ο 24ΕΕ25 Θερμικά Δίκτυα 24ΕΕ25 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 608ο 24ΕΕ25 Θερμικά Δίκτυα 24ΕΕ25 Ε 3 8ο p g 60

8ο 24ΕΕ32 Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών 24ΕΕ32 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 61

9ο 24ΕΕ17 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 24ΕΕ17 Υ 3 9ο www.mead.upatras.gr 61

9ο 24ΕΕ13 ΚΑΥΣΗ & ΡΥΠΟΙ 24ΕΕ13 Υ 3 9ο www.mead.upatras.gr 61

9ο 24ΕΕ14 ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 24ΕΕ14 Υ 3 9ο www.mead.upatras.gr 62

9ο 24ΕΥ9 Αεριοστρόβιλοι‐Ατμοστρόβιλοι 24ΕΥ9 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 62

9ο 24ΕΥ10 Εστίες 24ΕΥ10 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 62

9ο
24ΕΕ5 Ειδικά Κεφάλαια  Μεταφοράς Μάζας και 
Θερμότητας 24ΕΕ5 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 63

9ο 24EE9 Πυρηνική Τεχνολογία: Σχάση και Σύντηξη 24EE9 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 63

9ο 24ΕΕ11 Πειραματική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ37 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 63

9ο 24ΕΕ37 Συμπιεστή Ροή 24ΕΕ11 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 64

9ο 24ΕΕ39 Τυρβώδη Οριακά Στρώματα 24ΕΕ39 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 64

9ο 24ΕΕ48 Πειραματική Αεροακουστική 24ΕΕ48 Ε 4 9ο www.mead.upatras.gr 64

9ο
24ΕΕ50 Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών 
Διαφορικών Εξισώσεων 24ΕΕ50 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 64

9ο
24ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων 
ΙΙ 24ΑΜ24 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 64

10ο
24ΕΥ18 Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός 
Κτηρίων 24ΕΥ18 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 65



10ο 24ΕΕ21 Λέβητες 24ΕΕ21 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 65

10ο 24ΕΕ35 Θεωρία και Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών 24ΕΕ35 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 65

10ο
24ΕΕ36 Ασταθείς και Δευτερογενείς Ροές στους 
Θερμοκινητήρες 24ΕΕ36 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 65

10ο 24ΕΕ46 Συστήματα Αιολικής Ενέργειας 24ΕΕ46 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 65

10ο 24ΕΕ49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα 24ΕΕ49 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 66

10ο
24ΕΕ33 Ηλεκτρομαγνητικά και Θερμικά Προβλήματα 
σε Ενεργειακά Συστήματα  24ΕΕ33 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 66

10ο 24ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών 24ΑΜ17 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 67

8ο 24ΜΥ2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ  24ΜΥ2 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 67

8ο
24ΜΕ6 ΜΕΘΟΔ. ΠΕΠΕΡΑΣΜ. ΣΤΟΙΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 24ΜΕ6 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 68

8ο 24ΜΕ10 Εμβιομηχανική ΙΙ 24ΜΕ10 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 68

8ο 24ΜΕ16 Ανώτερη Αντοχή Υλικών 24ΜΕ16 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 68

8ο
24ΜΕ17 Τεχνολογίες Παραγωγής Πολυμερών & 
Συνθέτων Υλικών 24ΜΕ17 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 68

8ο 24ΜΕ18 Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων 24ΜΕ18 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 69

8ο 24ΜΕ19 Αεροναυπηγικά Υλικά  24ΜΕ19 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 69

8ο 24ΜΕ20 Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών 24ΜΕ20 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 69

8ο 24ΜΕ21 Φυσική & Χημεία Πολυμερών 24ΜΕ21 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 69

8ο 24ΜΕ39 Θεωρία Βισκοελαστικότητας 24ΜΕ39 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 708ο 24ΜΕ39 Θεωρία Βισκοελαστικότητας 24ΜΕ39 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 70

8ο 24ΜΕ8 Μηχανική με Προηγμένους Η/Υ 24ΜΕ8 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 71

9ο 24ΜΥ3   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 24ΜΥ3 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 71

9ο 24ΜΥ22 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 24ΜΥ22 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 71

9ο 24ΜΥ13 Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική 24ΜΥ13 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 72

9ο 24ΜΕ14 Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι 24ΜΕ14 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 72

9ο 24ΜΕ26 Ανάλυση Οριακής Φόρτισης 24ΜΕ26 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 72

9ο 24ΜΕ27 Βιοϋλικά 24ΜΕ27 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 72

9ο 24ΜΕ40 Δυναμική Κατασκευών 24ΜΕ40 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 73

10ο 24ΜΥ12 Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά 24ΜΥ12 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 73

10ο
24ΜΕ31 Ανάλυση Σημάτων ‐ Αισθητήρες‐Εφαρμογές 
ΜΚΕ 24ΜΕ31 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 74

10ο 24ΜΕ32 Κόπωση Αεροναυπηγικών Κατασκευών 24ΜΕ32 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 74

10ο 24ΜΕ33 Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης 24ΜΕ33 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 74

10ο 24ΜΕ34 Τεχνητά Όργανα 24ΜΕ34 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 75

8ο 24ΔΥ2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι 24ΔΥ2 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 75

8ο 24ΔΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι 24ΔΕ6 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 75

8ο 24ΔΕ7 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 24ΔΕ15 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 75



8ο 24ΔΕ15 Εφοδιαστική 24ΔΕ15 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 76

8ο 24ΔΕ14 Βιομηχανική Κοινωνιολογία 24ΔΕ14 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 76

8ο 24ΚΕ6 Διαγνωστική‐Προγνωστική Μηχανών 24ΚΕ6 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 76

9ο 24326 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 24326 Υ 3 9ο www.mead.upatras.gr 76

9ο 24ΔΥ5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ 24ΔΥ5 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 78

9ο 24ΔΕ10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙ 24ΔΕ10 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 78

9ο 24ΔΥ9 Οικονομία‐Δίκαιο 24ΔΥ9 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 78

9ο 24ΔΕ3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανίας 24ΚΥ1 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 78

9ο 24ΚΥ1 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης 24ΚΥ1 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 79

9ο 24ΚΥ10 Μηχανές Διακίνησης Υλικών 24ΚΥ10 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 79

9ο 24ΚΕ11 Ακουστική Μηχανών‐Ηχορύπανση 24ΚΕ11 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 79

9ο 24ΚΕ15 Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής 24ΚΕ15 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 79

10ο 24ΔΥ4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ 24ΔΥ4 Y 3 10ο www.mead.upatras.gr 80

10ο 24ΔΥ14 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 24ΔΥ14 Y 3 10ο www.mead.upatras.gr 80

10ο
24ΔΥ8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 24ΔΥ8 Y 3 10ο www.mead.upatras.gr 80

10ο 24ΔΕ11 Υγιεινή‐Ασφάλεια Εργασίας 24ΔΕ11 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 80

7ο 24ΑΜ11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ 24ΑΜ11 Υ 6 7ο www.mead.upatras.gr 81

7ο 24ΑΜ12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι 24ΑΜ12 Y 4 7ο www.mead.upatras.gr 82

d t7ο 24ΕΕ37 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΡΟΗ  24ΕΕ37 Y 3 7ο www.mead.upatras.gr 82

7ο 24ΑΜ15 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 24ΑΜ15 Y 5 7ο www.mead.upatras.gr 82

7ο 24418  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι 24418 Y 5 7ο www.mead.upatras.gr 82

8ο 24ΑΜ14 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ Ι 24ΑΜ14 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 83

8ο 24ΑΜ16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ 24ΑΜ16 Y 4 8ο www.mead.upatras.gr 83

8ο 24ΑΜ20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 24ΑΜ20 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 83

8ο
24ΑΜ21 ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ 
ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι 24ΑΜ21 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 84

8ο 24ΑΜ13 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  24ΑΜ13 Y 3 8ο www.mead.upatras.gr 84

8ο 24ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ16 Ε 3 8ο www.mead.upatras.gr 84

9ο 24ΑΜ19 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ  ΙΙ 24ΑΜ19 Y 3 9ο www.mead.upatras.gr 84

9ο 24ΕΕ11 Πειραματική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ11 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 85

9ο 24ΕΕ39 Τυρβώδη Οριακά Στρώματα 24ΕΕ39 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 85

9ο 24ΕΕ48 Πειραματική Αεροακουστική 24ΕΕ48 Ε 4 9ο www.mead.upatras.gr 85

9ο
24ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων 
ΙΙ 24ΑΜ24 Ε 3 9ο www.mead.upatras.gr 85



10ο
24ΑΜ23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 24ΑΜ23 Y 3 10ο www.mead.upatras.gr 86

10ο 24ΕΕ49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα 24ΕΕ49 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 86

10ο 24ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών 24ΑΜ17 Ε 3 10ο www.mead.upatras.gr 86

 

*Το Τμήμα βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης του οδηγού ECTS και οι μονάδες θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση του ακαδημαϊκού έτους 2012‐2013.



Δ Φ Ε

Εξάμη
νο 

σπουδ
ών.

Μαθήματα[1] Προγράμματος Σπουδών 
(ανά εξάμηνο)

Κω
δι
κό

ς 
Μ
α
θή

μα
το
ς

Υπεύθυνος Διδάσκων και 
Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα)

Πολλαπλή 
Βιβλιογραφ

ία 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι)

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικ
ών Μέσων 
(Ναι/Όχι)

Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 
(το χρωστούν)

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετείχαν 

στις 
εξετάσεις

Αριθμός 
Φοιτητών που 

πέρασε 
επιτυχώς στην 
κανονική ή 

επαναληπτική 
εξέταση

Αξιολογήθηκε 
από τους 
Φοιτητές;

1ο 24111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 24111
Βαφέας Παναγιώτης, 
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος

4 2 407 361 140

1ο 24113 ΧΗΜΕΙΑ 24113 Μισιρλής, Μαυρίλας 4 423 324 139 23

1ο 24114 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι 24114 Παντελάκης 3 1 368 257 148 13

1ο 24115 ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ι 24115
Χρυσολούρης, Καράμπελας, 
Π.Δ. 407(Κατσαρέας)

4 2 2 305 175 175 184

1ο
24128 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

24128 Παπανικολάου 3 1 483 409 177 54

1ο 24129 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 24129 Σαραβάνος 2 2 299 228 124 30

1 24Π111 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 24Π111 Π λύζ 3 2 0 0

Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Ακαδημ. Έτος: 2011‐2012

Διαλέξεις (Δ), 
Φροντιστήριο 

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

1ο 24Π111 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  24Π111 Πολύζος 3 2 0 0

1ο 24Π114 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Ι 24Π114 Χόνδρος 3 170 137 137 23

1ο 24Π125 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι  24Π125 Γεωργίου Ελ. 3 12 5 5

1ο 24Π128 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 24Π128 Πόρποδας Κωνσταντίνος 3 14 4 1

1ο 24Ξ111 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 24Ξ111 Δελλή Βασιλική 3 251 116 81

1ο 24Ξ112 ΓΑΛΛΙΚΑ Ι 24Ξ112
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

1ο 24Ξ113 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι 24Ξ113 Σάββα Φρειδερίκη 3 9 5 4

1ο 24Ξ115 ΡΩΣΣΙΚΑ 24Ξ115 Ιωαννίδου Νούλα 3 1 0 0

2ο 24121 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI 24121
Βαφέας Παναγιώτης, 
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος

4 2 544 290 124

2ο
24123 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙI 
(METΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ)

24123 Παντελάκης 3 1 2 431 354 151

2ο 24124 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΣΤΑΤΙΚΗ) 24124 Φιλιππίδης 4 2 577 423 138

2ο 24126 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 24126 Ανυφαντής, Νικολακόπουλος 2 1 306 182 163 34

2ο
24127 ΜΗΧ/ΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ & 
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΙΙ

24127
Χρυσολούρης, Καράμπελας, 
Π.Δ. 407

4 2 2 364 181 158 68

2ο 24130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 24130 Καρακαπιλίδης, Σαραβάνος 2 2 357 239 138

2ο 24Π124 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 24Π124 Χόνδρος 3 250 211 2102ο 24Π124 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 24Π124 Χόνδρος 3 250 211 210



2ο 24Π127 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ   24Π127 Πολύζος 3 0 0

2ο 24Π129 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ 24Π129 Γεωργίου Ελευθέριος 3 4 2 2

2ο 24Ξ121 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 24Ξ121 Δελλή Βασιλική 3 227 129 65

2ο 24Ξ122 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ 24Ξ122
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

2ο 24Ξ123 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ 24Ξ123 Σάββα Φρειδερίκη 3 11 4 4

2ο 24Ξ125 ΡΩΣΣΙΚΑ 24Ξ125 Ιωαννίδου Νούλα 3 1 1 1

3ο 24211 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ 24211 Μανατάκης 4 470 308 186 30

3ο 24213 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ) 24213 Κωστόπουλος 3 2 610 208 112 29

3ο 24214 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι 24214
Τσερπές, Αποστολόπουλος, 
Λαμπέας

3 2 2 529 329 133 63

3ο 24215 ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 24215 Περράκης 3 4 565 318 99 40

3ο 24218 ΜΗΧ/ΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι 24218 Χρυσολούρης, Μούρτζης 2 1 1 250 186 115 61

3ο
24229 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

24229
Μεγαλοκονόμος, Γούτσος, 
Αδαμίδης, Καρακαπιλίδης

3 586 402 232 53

3ο 24Ξ211 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 24Ξ211 Δελλή Βασιλική 3 216 106 59

3ο 24Ξ212 ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ 24Ξ212
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3ο 24Ξ213 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ 24Ξ213 Σάββα Φρειδερίκη 3 6 1 1

3ο 24Ξ215 ΡΩΣΣΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 24Ξ215 Ιωαννίδου Νούλα 3 1 0 0

4ο
24217 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ

24217 Ασπράγκαθος 4 1 1 592 343 139

4ο 24222 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ) 24222 Πολύζος 3 1 480 330 132

4ο 24223 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ 24223
Τσερπές, Αποστολόπουλος, 
Λαμπέας

3 2 2 520 250 90 27

4ο 24224 ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ 24224 Περράκης 3 2 552 300 123

4ο
24225 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ

24225 Χρυσολούρης, Μούρτζης 2 1 1 290 241 140 20

4ο 24227 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 24227 Μανατάκης 4 496 347 184

4ο 24Ξ221 ΑΓΓΛΙΚΑ IV 24Ξ221 Δελλή Βασιλική 3 222 111 75

4ο 24Ξ222 ΓΑΛΛΙΚΑ IV 24Ξ222
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

4ο 24Ξ223 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ IV 24Ξ223 Σάββα Φρειδερίκη 3 8 1 1

4ο 24Ξ225 ΡΩΣΣΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 24Ξ225 Ιωαννίδου Νούλα 3 1 0 0

5ο 24312 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 24312
Παπαδόπουλος, Παντελιού, 
Ανυφαντής, Νικολακόπουλος

2 2 2 425 244 106 61



5ο 24313 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 24313 Μάργαρης 3 1 2 269 207 133 25

5ο 24314 ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 24314 Φασόης, Ευσταθίου 3 1 1 509 206 49 34

5ο 24316 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ   24316 Αδαμίδης  3 1 530 194 131 6

5ο 24318 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι 24318 Γεωργίου Ελ. 3 299 226 225 5

5ο 24328 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 24328
Αικατερινάρης, Περδίος 
Ευστάθιος

4 382 369 217 34

6ο 24ΔΥ1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι 24ΔΥ1 Μεγαλοκονόμος 3 365 359 194

6ο 24319 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 24319 Μανατάκης 2 2 341 338 158

6ο 24321 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ 24321
Παπαδόπουλος, Παντελιού, 
Ανυφαντής, Νικολακόπουλος

2 2 2 406 229 95 24

6ο 24322 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 24322 Μάργαρης 3 1 2 257 155 118 15

6ο
24324 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

24324 Χόνδρος 3 2 186 146 146 13

6ο 24327 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΙΙ 24327 Πανίδης 3 2 356 319 196 10

7ο
24411 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ & 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 

24411 Χόνδρος 3 2 160 133 133 2

7ο
24415 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

24415 Σαραβάνος 3 1 1 361 197 90 35

7ο 24416 ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  24416 Γεωργίου Δημ. 3 3 264 226 106 9

7ο 24417 ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 24417 Μάργαρης  3 1 2 240 192 120 20

7ο
24418 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ Ι

24418 Φασόης 3 1 1 420 286 88 48

7ο 24ΜΥ1 Θεωρία Ελαστικότητας 24ΜΥ1 Παπανικολάου 3 47 30 19

7ο 24ΜΕ4 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών 24ΜΕ4 Παντελάκης 3 166 131 37 7

7ο 24ΜΕ5 Εμβιομηχανική Ι 24ΜΕ5
Μισιρλής, Αθανασίου, 
Δεληγιάννη

3 20 12 5

7ο 24ΜΕ38 Ελαφρές Κατασκευές 24ΜΕ38 Λαμπέας 4 73 52 19 7

7ο 24ΜΕ7 Ειδικά Θέματα Η/Υ 24ΜΕ7 Ζώης 2 1 2 1 1

8ο 24ΚΥ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ 24ΚΥ2
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

8ο 24ΚΥ3 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 24ΚΥ3 Ασπράγκαθος 3 38 18 11

8ο
24ΚΥ4 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

24ΚΥ4 Δέντσορας 3 38 22 7 13

8ο
24ΚΕ5 Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων 
Στοιχείων

24ΚΕ5 Ανυφαντής, Νικολακόπουλος 3 10 5 5

8ο 24ΚΕ6 Διαγνωστική‐Προγνωστική Μηχανών 24ΚΕ6 Σκαρλάτος 3 135 126 112

8ο 24ΚΕ22 Ηχομονώσεις 24ΚΕ22 Σκαρλάτος 3 149 144 129

8ο 24ΚΕ23 Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ 24ΚΕ23 Σακελλαρίου, Φασόης 3 8 6 1



8ο 24ΚΕ26 Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα 24ΚΕ26 Φασόης 3 18 12 12

8ο
24ΚΕ33 Ηλεκτρονικά Συστήματα 
Αεροσκαφών  (Avionics)

24ΚΕ33
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

9ο
24ΚΥ8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

24ΚΥ8
Ανυφαντής, Παντελιού, 
Δέντσορας

3 20 5 5 9

9ο
24ΚΥ9 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

24ΚΥ9 Μούρτζης 3 28 18 14 6

9ο 24ΚΥ10 ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 24ΚΥ10 Δέντσορας 3 29 11 7 3

9ο 24ΚΥ1 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης  24ΚΥ1 Δέντσορας 3 4 0 0

9ο 24ΚΕ11 Ακουστική Μηχανών‐Ηχορύπανση 24ΚΕ11 Σκαρλάτος 3 49 35 33

9ο
24ΚΕ15 Εισαγωγή στα Συστήματα 
Παραγωγής

24ΚΕ15 Μούρτζης 3 0 0

9ο 24ΚΕ24 Βιομηχανικός Αυτοματισμός 24ΚΕ24
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

9ο 24ΚΕ29 Επαγγελματική Δεοντολογία 24ΚΕ29 Παντελιού 3 64 51 49 16

9ο 24ΚΕ30 Σχεδιασμός Ευφυών Μηχανών 24ΚΕ30 Παπαδόπουλος 3 4 1 1 2

10ο
24ΚΥ16 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕ  Η/Υ 

24ΚΥ16 Παπαδόπουλος 3 28 19 14 24

10ο 24ΚΕ12 Τριβολογία στο Σχεδιασμό Μηχανών 24ΚΕ12
Παπαδόπουλος, 
Νικολακόπουλος

3 4 1 1ρ β γ χ μ ηχ
Νικολακόπουλος

10ο 24ΚΕ18 Δυναμική Ανάλυση Οχημάτων 24ΚΕ18 Χόνδρος 3 121 98 98 6

10ο
24ΚΕ21 Μη Συμβατικές Μέθοδοι 
Κατεργασιών

24ΚΕ21 Χρυσολούρης 3 13 4 4

10ο 24ΚΕ31 Οριακός Σχεδιασμός 24ΚΕ31 Ανυφαντής 3 1 1 1

10ο
24ΚΕ38 Τεχνολογία Laser & Βιομηχανικές 
Εφαρμογές

24ΚΕ38 Καράμπελας 3 5 1 1

10ο
24ΚΕ44 Δυναμική Αναγνώριση και 
Παρακολούθηση της Δομικής Ακεραιότητας 
Κατασκευών

24ΚΕ44 Φασόης, Σακελλαρίου 3 4 3 3

8ο 24413 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ 24413 Γεωργίου Δημ. 3 140 111 87 7

8ο
24ΕΕ4  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

24ΕΕ4 Σιακαβέλλας 3 141 149 100 6

8ο 24ΕΥ1 Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως 24ΕΥ1 Κούτμος 3 115 95 65

8ο
24ΑΜ21 Αεροακουστική & Θόρυβος 
Αεροχημάτων Ι

24ΑΜ21 Μενούνου 3 9 9 9

8ο 24ΑΜ13 Αεροδυναμική 24ΑΜ13 Καλλιντέρης 3 48 48 34 10
8ο 24ΕΕ7 Τεχνολογία Φυσικού Αερίου 24ΕΕ7 Μάργαρης  3 152 139 107 12
8ο 24ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ16 Καλλιντέρης 3 130 25 18
8ο 24ΕΕ23 Θερμικός Σχεδιασμός 24ΕΕ23 Γεωργίου Ελ. 3 14 2 2
8ο 24ΕΕ25 Θερμικά Δίκτυα 24ΕΕ25 Συρίμπεης 3 60 57 38 16

8ο 24ΕΕ32 Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών 24ΕΕ32 Μάργαρης 3 91 71 70 19



9ο 24ΕΕ17 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 24ΕΕ17 Πανίδης 3 105 109 72 7
9ο 24ΕΕ13 ΚΑΥΣΗ & ΡΥΠΟΙ 24ΕΕ13 Κούτμος 3 97 68 68 21
9ο 24ΕΕ14 ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 24ΕΕ14 Καούρης 3 101 41 41 22
9ο 24ΕΥ9 Αεριοστρόβιλοι‐Ατμοστρόβιλοι 24ΕΥ9 Κούτμος 3 13 6 6
9ο 24ΕΥ10 Εστίες 24ΕΥ10 Συρίμπεης 3 2 2 2

9ο
24ΕΕ5 Ειδικά Κεφάλαια  Μεταφοράς Μάζας 
και Θερμότητας

24ΕΕ5 Πανίδης 3 3 0 0

9ο
24EE9 Πυρηνική Τεχνολογία: Σχάση και 
Σύντηξη

24EE9 Σιακαβέλλας 3 1 0 0

9ο 24ΕΕ11 Πειραματική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ37 Μάργαρης 3 9 9 9 7
9ο 24ΕΕ37 Συμπιεστή Ροή 24ΕΕ11 Καλλιντέρης 3 17 13 11 6
9ο 24ΕΕ39 Τυρβώδη Οριακά Στρώματα 24ΕΕ39 Αικατερινάρης 3 0 0
9ο 24ΕΕ48 Πειραματική Αεροακουστική 24ΕΕ48 Μενούνου 2 2 11 9 8

9ο
24ΕΕ50 Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών 
Διαφορικών Εξισώσεων

24ΕΕ50 Χατζηκωνσταντίνου Παύλος 3 3 0 0

9ο
24ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος 
Αεροχημάτων ΙΙ

24ΑΜ24 Μενούνου 3 0 0

10ο
24ΕΥ18 Ενεργειακός Σχεδιασμός & 
Κλιματισμός Κτηρίων

24ΕΥ18 Καούρης 3 72 19 19 14

10ο 24ΕΕ21 Λέβητες 24ΕΕ21 Συρίμπεης 3 58 44 28 11

10ο
24ΕΕ35 Θεωρία και Μοντελοποίηση 
Τυρβωδών Ροών

24ΕΕ35 Κούτμος, Πανίδης 3 8 3 3

24ΕΕ36 Ασταθείς και Δευτερογενείς Ροές
10ο

24ΕΕ36 Ασταθείς και Δευτερογενείς Ροές 
στους Θερμοκινητήρες

24ΕΕ36 Γεωργίου Δημ. 3 7 4 4

10ο 24ΕΕ46 Συστήματα Αιολικής Ενέργειας 24ΕΕ46 Καούρης 3 43 19 19

10ο
24ΕΕ49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά 
Συστήματα

24ΕΕ49 Περράκης 3 12 6 6

10ο
24ΕΕ33 Ηλεκτρομαγνητικά και Θερμικά 
Προβλήματα σε Ενεργειακά Συστήματα 

24ΕΕ33 Σιακαβέλλας 3 25 22 16 9

10ο 24ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών 24ΑΜ17
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

8ο 24ΜΥ2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ  24ΜΥ2 Παπανικολάου 3 36 28 27

8ο
24ΜΕ6 ΜΕΘΟΔ. ΠΕΠΕΡΑΣΜ. ΣΤΟΙΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

24ΜΕ6 Σαραβάνος 3 32 22 21

8ο 24ΜΕ10 Εμβιομηχανική ΙΙ 24ΜΕ10 Μισιρλής, Αθανασίου 3 11 0 0

8ο 24ΜΕ16 Ανώτερη Αντοχή Υλικών 24ΜΕ16
Λαμπέας, Αποστολόπουλος, 
Τσερπές

3 4 2 2

8ο
24ΜΕ17 Τεχνολογίες Παραγωγής 
Πολυμερών & Συνθέτων Υλικών

24ΜΕ17 Παντελάκης 3 0 0

8ο 24ΜΕ18 Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων 24ΜΕ18 Κωστόπουλος, Πολύζος 3 15 12 12
8ο 24ΜΕ19 Αεροναυπηγικά Υλικά  24ΜΕ19 Παντελάκης, Κωστόπουλος 3 0 0

8ο 24ΜΕ20 Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών 24ΜΕ20 Αποστολόπουλος 3 10 8 8

8ο 24ΜΕ21 Φυσική & Χημεία Πολυμερών 24ΜΕ21 Παπανικολάου, Μαυρίλας 3 0 0



8ο 24ΜΕ39 Θεωρία Βισκοελαστικότητας 24ΜΕ39 Παπανικολάου 3 17 13 13
8ο 24ΜΕ8 Μηχανική με Προηγμένους Η/Υ 24ΜΕ8 Ζώης 2 1 1 0 0
9ο 24ΜΥ3   ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 24ΜΥ3 Φιλιππίδης 3 15 6 6

9ο
24ΜΥ22 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ 
ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

24ΜΥ22 Κωστόπουλος 3 14 14 14

9ο 24ΜΥ13 Εισαγωγή στη Θραυστομηχανική 24ΜΥ13 Λαμπέας, Παντελάκης 3 0 0

9ο
24ΜΕ14 Μη Καταστροφικές Δοκιμές και 
Έλεγχοι

24ΜΕ14 Φιλιππίδης,  3 7 4 4

9ο 24ΜΕ26 Ανάλυση Οριακής Φόρτισης 24ΜΕ26 Αποστολόπουλος 3 1 0 0

9ο 24ΜΕ27 Βιοϋλικά 24ΜΕ27
Μισιρλής, Μαυρίλας, 
Δεληγιάννη

3 7 2 2

9ο 24ΜΕ40 Δυναμική Κατασκευών 24ΜΕ40 Σαραβάνος 3 4 0 0
10ο 24ΜΥ12 Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά 24ΜΥ12 Φιλιππίδης 3 6 3 2

10ο
24ΜΕ31 Ανάλυση Σημάτων ‐ Αισθητήρες‐
Εφαρμογές ΜΚΕ

24ΜΕ31 Κωστόπουλος, 3 12 6 6

10ο
24ΜΕ32 Κόπωση Αεροναυπηγικών 
Κατασκευών

24ΜΕ32 Παντελάκης 3 0 0

10ο 24ΜΕ33 Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης 24ΜΕ33 Κωστόπουλος 3 2 0 0

10ο 24ΜΕ34 Τεχνητά Όργανα 24ΜΕ34
Μαυρίλας, Αθανασίου, 
Δεληγιάννη, Μισιρλής

3 5 1 1

8ο 24ΔΥ2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι 24ΔΥ2 Γούτσος 3 56 45 45

8ο
24ΔΕ6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι

24ΔΕ6 Καρακαπιλίδης 2 1 28 21 19
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι

8ο 24ΔΕ7 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 24ΔΕ15 Αθανασίου 2 1 43 37 27

8ο 24ΔΕ14 Βιομηχανική Κοινωνιολογία 24ΔΕ14
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

2 1

9ο
24326 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

24326 Αδαμίδης  2 1 29 22 12

9ο 24ΔΥ5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ 24ΔΥ5 Γούτσος 2 1 24 15 15

9ο
24ΔΕ10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙ

24ΔΕ10 Καρακαπιλίδης 2 1 32 17 17 6

9ο 24ΔΥ9 Οικονομία‐Δίκαιο 24ΔΥ9
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

2 1

9ο 24ΔΕ3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανίας 24ΚΥ1
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3

9ο 24ΚΥ10 Μηχανές Διακίνησης Υλικών 24ΚΥ10 Δέντσορας 3

9ο
24ΚΕ15 Εισαγωγή στα Συστήματα 
Παραγωγής

24ΚΕ15 Μούρτζης 3 1

10ο 24ΔΥ4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ 24ΔΥ4 Μεγαλοκονόμος 2 1 29 31 17
10ο 24ΔΥ14 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 24ΔΥ14 Μανατάκης 3 25 16 16

10ο
24ΔΥ8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

24ΔΥ8 Αδαμίδης 3 16 12 12

10ο 24ΔΕ11 Υγιεινή‐Ασφάλεια Εργασίας 24ΔΕ11
Αδαμίδης, Σαραφόπουλος 
Νικόλαος

2 1 25 12 9



7ο
24ΑΜ11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ

24ΑΜ11 Καλλιντέρης 3 3 16 12 10 6

7ο
24ΑΜ12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

24ΑΜ12 Λαμπέας 4 25 11 10 7

7ο 24ΕΕ37 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΡΟΗ  24ΕΕ37 Καλλιντέρης 3 17 13 11
7ο 24ΑΜ15 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 24ΑΜ15 Γεωργίου Δημ. 3 2 15 12 9
8ο 24ΑΜ14 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ Ι 24ΑΜ14 Αικατερινάρης 3 20 15 11 3

8ο
24ΑΜ16 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

24ΑΜ16 Λαμπέας 4 21 9 9 6

8ο
24ΑΜ20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

24ΑΜ20 Ανυφαντής 3 15 10 10

8ο
24ΑΜ21 ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ 
ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ Ι

24ΑΜ21 Μενούνου 3 17 9 9

8ο 24ΑΜ13 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ  24ΑΜ13 Καλλιντέρης 3 48 48 34
8ο 24ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ16 Καλλιντέρης 3 10

9ο 24ΑΜ19 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ  ΙΙ 24ΑΜ19 Αικατερινάρης, Σακελλαρίου 3 17 10 4 8

9ο 24ΕΕ11 Πειραματική Ρευστοδυναμική 24ΕΕ11 Μάργαρης 3 25
9ο 24ΕΕ39 Τυρβώδη Οριακά Στρώματα 24ΕΕ39 Αικατερινάρης 3
9ο 24ΕΕ48 Πειραματική Αεροακουστική 24ΕΕ48 Μενούνου 2 2 8 8

9ο
24ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος 
Αεροχημάτων ΙΙ

24ΑΜ24 Μενούνου 3

10ο
24ΑΜ23 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

24ΑΜ23 Μενούνου 3 10 4 3

10ο
24ΕΕ49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά 
Συστήματα

24ΕΕ49 Περράκης 3

10ο 24ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών 24ΑΜ17
ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΚΑΔ. 
ΕΤΟΣ 2011‐2012

3



Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι
2007 2 48 1 59 2 2 2 4 2 9
2008 2 54 49 6 5 2 3 12
2009 3 39 1 43 1 3 1 5 3 8
2010 50 3 65 1 5 3 5 2 13
2011 1 66 1 70 4 5 1 2 1 22

Σύνολο 8 257 6 286 14 20 9 16 11 64

Επεξηγήσεις:
Α = Βιβλία/μονογραφίες
Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
ΣΤ  = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Ζ =

Η = Άλλες εργασίες

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος 

Η = Άλλες εργασίες
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος



Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ

2007 356 3 19 9 6
2008 414 4 17 8 7
2009 478 3 15 12 9
2010 545 5 26 14 14 1
2011 658 13 6 15 1

Σύνολο 2451 15 0 90 49 51 2

Επεξηγήσεις:
Α =  Ετεροαναφορές
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας



2011 2010 2009 2008 2007 2006 Σύνολο

Ως 
συντονιστέ

ς

2 3 3 2 6 6 22

Ως 
συνεργάτε
ς (partners)

14 7 9 6 5 7 48

Αριθμός μελών 
ΔΕΠ με 
χρηματοδότηση 
από διεθνείς 
φορείς ή διεθνή 
προγράμματα 
έρευνας

2 3 3 2 3 2 15

Αριθμός μελών 
ΔΕΠ με διοικητικές 
θέσεις σε διεθνείς 

δ ϊ ύ /

Αριθμός 
συμμετοχών σε 
διεθνή 
ανταγωνιστικά 
ερευνητικά 
προγράμματα

Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος

ακαδημαϊκούς/ερε
υνητικούς 
οργανισμούς ή 
επιστημονικές 
εταιρείες

1 1 1 1 1 1 6

Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται
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Από  το  2008  μέχρι  σήμερα  το  Εργαστήριο  Τεχνολογίας  και  Αντοχής  Υλικών 
συντονίζει το Πανευρωπαϊκό δίκτυο European Aeronautics Science Network (EASN) 
www.easn.net  ,το  οποίο  έχει ως  αντικείμενο  την  υποστήριξη  και  αναβάθμιση  της 
ερευνητικής  δραστηριότητας  των  Ευρωπαϊκών  Πανεπιστημίων  ώστε  να 
ανταποκριθούν  με  επιτυχία  στον  ρόλο  τους  στην  Ευρωπαϊκή  Αεροναυπηγική 
Ερευνητική  Κοινότητα.  Μέλη  του  δικτύου  είναι  περίπου  800  Καθηγητές  των 
σημαντικότερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης που ασχολούνται ερευνητικά με την 
Αεροναυπηγική. 

Ομάδα FORMULA STUDENT  

Η συμμετοχή  του  Εργαστηρίου  Συστημάτων Παραγωγής &  Αυτοματισμού  στο 
διαγωνισμό  Formula  Student  μέσω  μίας  ομάδας  φοιτητών  Μηχανολόγων 
Μηχανικών,  έχει  αποφέρει  σημαντικά  ωφέλη  στους  συμμετέχοντες,  τόσο  σε 
επίπεδο  θεωρητικής  γνώσης,  όσο  και  σε  επίπεδο  εφαρμογής,  μέσω  του 
σχεδιασμού,  της  κατασκευής  και  της  δοκιμής  ενός  μονοθέσιου  αγωνιστικού 
οχήματος  σε  πραγματικές  και  ιδιαίτερα  απαιτητικές  συνθήκες.    Η  ομάδα  αυτή 
συμμετέχει από το έτος 2001 στο διαγωνισμό και περισσότεροι από 120 φοιτητές 
έχουν ασχοληθεί με θέματα τα οποία αφορούν στη μελέτη, στο σχεδιασμό και στην 
κατασκευή  του  μονοθέσιου  αγωνιστικού  οχήματος.    Συγκεκριμένα  δύο  από  τις 
χρονιές  αυτές,  η  ομάδα  κατέλαβε  τη  πρώτη  θέση  στη  κατηγορία  την  οποία 
συμμετείχε  (2003  και  2006)  προβάλλοντας  το  Πανεπιστήμιο  Πατρών  τόσο  σε 
διεθνές  όσο  και  εθνικό  επίπεδο.    Ενδεικτικά  αναφέρονται  ορισμένες  από  τις 
δραστηριότητες προβολής της ομάδας: 

• Ο Διεθνής αγώνας καρτ στο κέντρο της Πάτρας  (PICK 2009), όπου η ομάδα 
παρουσίασε τα δύο μονοθέσια ενθουσιάζοντας θεατές και αγωνιζομένους. 

• Το  Φεστιβάλ  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  2008  όπου  η  ομάδα  έδωσε  το 
παρόν με το δεύτερο κατά σειρά αυτοκίνητό της (Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα). 

• Η  συνέντευξη  τύπου  την  οποία  παρέθεσε  η  ομάδα  το 2007  στην  αίθουσα 
τύπου  του  ανοιχτού  κολυμβητηρίου  του  Ολυμπιακού  Αθλητικού  Κέντρου 
Αθηνών  (Ο.Α.Κ.Α.)  όπου  παρευρέθησαν  περισσότεροι  από  είκοσι  πέντε 
δημοσιογράφοι εφημερίδων και τηλεοπτικών σταθμών  

• Η  Διεθνής  Έκθεση  Αυτοκινήτου  2007,  όπου  η  ομάδα  παρουσίασε  τα  δύο 
πρώτα  της  μονοθέσια  μαζί  με  τα  νέα  μοντέλα  όλων  των  μεγάλων 
αυτοκινητοβιομηχανιών. (Ελληνικό, Αθήνα) 

• Οι διάφορες  τηλεοπτικές  εκπομπές,  όπως δελτία ειδήσεων  (ΝΕΤ, Alter)  και 
ενημερωτικές εκπομπές (ΣΚΑΙ) 

 

http://www.easn.net/


Το  Formula  Student  (www.formulastudent.com)  όπως  και  το  Formula  Student 
Germany  (http://www.formulastudent.de)  είναι  ένας ετήσιος διεθνής διαγωνισμός 
ο  οποίος  πραγματοποιείται  κάθε  χρόνο  στην  Μεγάλη  Βρετανία  και  τη  Γερμανία 
αντίστοιχα.    Και  οι  δύο  διαγωνισμοί  είναι  αντίστοιχοι  του  Formula  SAE 
(http://students.sae.org/competitions/formulaseries/fsae/),ο οποίος διοργανώνεται από 
το  1980  στην  Αμερική.    Στόχος  του  είναι  η  ανάδειξη  και  προώθηση  ταλέντων  με 
καινοτόμες ιδέες και ικανότητα υλοποίησης μέσα από το σχεδιασμό, τη μελέτη και 
κατασκευή ενός αγωνιστικού οχήματος τύπου Formula, με αποκλειστική συμμετοχή 
πανεπιστημιακών  ιδρυμάτων από όλο  το κόσμο.   Ο διαγωνισμός αυτός,  χάρη στο 
διεθνές κύρος που του προσδίδει η υποστήριξη τεχνολογικών κολοσσών όπως ΙΒΜ, 
JAGUAR,  FORD,  GM,  DAIMLER  CHRYSLER,  SHELL,  BOSCH,  AUDI,  BMW,  DEKRA, 
MAHLE, MICROSOFT, AUTODESK, HONDA, GOODYEAR, BRUNEL, CONTINENTAL  κ.α. 
προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερες από 150 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. 

Στο  διαγωνισμό  Formula  Student  του  2008,  η  ομάδα  του  Πανεπιστημίου 
συμμετείχε στην κατηγορία 1‐200, με το ριζικά ανανεωμένο δεύτερο μονοθέσιό της, 
όπου  και  κατέλαβε  την  τέταρτη  θέση  στη  γενική  κατάταξη,  μεταξύ  12  άλλων 
Πανεπιστημίων.  

Στον διαγωνισμό Formula Student Germany  του 2008, η ομάδα συμμετείχε με 
το  δεύτερο  μονοθέσιο  της,  επιδεικνύοντας  σταθερή  απόδοση  και  ανταγωνιστικές 
επιδόσεις. 

Στο  διαγωνισμό  Formula  Student  του  2009,  η  ομάδα  συμμετείχε  στην 
κατηγορία  3,  όπου  και  κατέλαβε  την  έκτη  θέση  στη  γενική  κατάταξη,  μεταξύ  25 
άλλων Πανεπιστημίων.  

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2010), η ομάδα στοχεύει να συμμετάσχει σε 
τρεις διαγωνισμούς (Η.Π.Α., Αγγλία και Γερμανία) με το τρίτο μονοθέσιο, στο οποίο 
έχουν ενσωματωθεί καινοτόμες ιδέες τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, 
οι οποίες θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός άκρως ανταγωνιστικού αυτοκινήτου.  
Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασμός και η εξέλιξη του τέταρτου οχήματος 
με  στόχο  την  συμμετοχή  κατά  την  τρέχουσα  περίοδο  σε  μικρότερη  κατηγορία.  
Επίσης,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  θα  είναι  η  πρώτη  συμμετοχή  Ελληνικού 
Πανεπιστημίου  στο  διαγωνισμό  των  Η.Π.Α,  ο  οποίος  αποτελεί  το  σημαντικότερο 
γεγονός της Formula Student.   

http://www.formulastudent.com/
http://www.formulastudent.de/


 

 

 

Ο 2ος Δορυφόρος των Νέων Μηχανικών (Young Engineers' Satellite 2) 

 

Ο  2ος  Δορυφόρος  των  Νέων  Μηχανικών  (Young  Engineers'  Satellite  2) 
αποτέλεσε  εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ESA (European Space Agency) στο οποίο οι 
Ευρωπαίοι σπουδαστές ανάπτυξαν μια νέα καινοτόμο τεχνολογία επανεισόδου και 
επιστροφής  μικρών  φορτίων  από  το  Διεθνή  Διαστημικό  Σταθμό  πίσω  στη  Γή.    Η 
αποστολή  πραγματοποιήθηκε  με  επιτυχία  το  2007  με  το  ρωσικό  διαστημόπλοιο 
φορέα  πειραμάτων  FOTON‐M3.    Η  φιλοσοφία  πίσω  από  τον  εκπαιδευτικό  YES2 
δορυφόρο  είναι  ότι  τα  αληθινά  καινοτόμα  πράγματα  γίνονται  καλύτερα  με  τους 
νέους,  οι  οποίοι  ακόμα  δεν  προκαταλαμβάνονται  από  την  εμπειρία  είναι  όμως 
παρακινημένοι από την πρόκληση κατασκευής ενός δορυφόρου.  



Το  Εργαστήριο  Τεχνικής  Μηχανικής  του  τμήματος  Μηχανολόγων  και 
Αεροναυπηγών  Μηχανικών   του  Πανεπιστήμιου  της  Πάτρας  συμμετείχε  στο 
πρόγραμμα YES2 ως ένα από τα κέντρα τεχνολογικής αριστείας. Οι τομείς εργασίας 
κάλυπταν  το μηχανολογικό μέρος του προγράμματος όσον αφορά στον Σχεδιασμό, 
τη Δομική και Θερμική Ανάλυση των Κατασκευών και την επίβλεψη και κατασκευή 
διαφόρων μηχανολογικών εξαρτημάτων. 

Επίσης το Εργαστήριο είχε την ευθύνη των full scale and approval tests. 

http://www.esa.int/SPECIALS/YES/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Engineers%27_Satellite_2 

http://www.yes2.info/ 

 

To UPSat 

 

Το  UPSat  (University  of  Patras  Satellite)  είναι  ένα  καινοτόμο  project  που 
ασχολείται  με  την  κατασκευή  ενός  Μικροδορυφόρου  εξολοκλήρου  από    Έλληνες 
φοιτητές.  Όλα  ξεκίνησαν  το  2007  έπειτα  από  την  επιτυχημένη  ολοκλήρωση  της 
αποστολής  ESA‐YES2.  To  Πανεπιστήμιο  Πατρών  υπήρξε  το  κέντρο  ειδίκευσης  στο 
μηχανολογικό  σχεδιασμό  του  δορυφόρου  και  αυτό  αρκούσε  ώστε  τα  μέλη  της 
ομάδας  να  βρουν  το  κίνητρο  για  τον  σχεδιασμό  και  την  κατασκευή  ενός 
Μικροδορυφόρου,  υποστηριζόμενα  πάντα  από  την  ακαδημαϊκή  κοινότητα.  Το 
UPSat  προσφέρει  hands‐on  εξάσκηση  και  εμπειρία  στο  σχεδιασμό  διαστημικών 
συστημάτων σε προ‐πτυχικούς φοιτητές.   
 

 

                                               

 

 

 

 

Atlas I 

http://www.esa.int/SPECIALS/YES/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Young_Engineers%27_Satellite_2
http://www.yes2.info/


 

Το αεροσκάφος Άτλας Ι ήταν η πρώτη συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων & 
Αεροναυπηγών Μηχανικών στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Design‐Build‐Fly με την 
επωνυμία  Air  Cargo  Challenge  2007.  Την  προσπάθεια  αυτή  οργάνωσαν  και 
καθοδήγησαν  το  Εργαστήριο  Τεχνικής Μηχανικής  και  Ταλαντώσεων  με  υπεύθυνο 
τον  καθ.  Β.  Κωστόπουλο  καθώς  και  το  Εργαστήριο  Αεροδυναμικού  Σχεδιασμού 
Αεροχημάτων του καθηγητή κ. Ι. Καλλιντέρη. Ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
ήταν  η  Λισσαβώνα.  Η  ομάδα  Ατλας  Ι  κατέλαβε  την  8η  θέση  ανάμεσα  σε  24 
συμμετέχοντες. 

Επιπλέον η ομάδα Άτλας  Ι κατέκτησε το βραβείο “Young Aerospace Engineer of 
the Year 2009” με  την συμμετοχή  της στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό του Aerospace 
Testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Wing and fuselage contours of static pressure at 15m/sec flow velocity. 

 

 

•  

 

 

 

a) Fuselage displacements, 

 



is assigned to be 83N and it is distributed on the wing area. 

Wing stress contours  

 

 

   

 

Βράβευση  στην  Έκθεση Aerospace  Testing  2009,  “Young Aerospace  Engineer  of  the  Year 
2009 Award” 

Atlas II 

Το αεροσκάφος Άτλας IΙ ήταν δεύτερη συμμετοχή του Τμήματος Μηχανολόγων & 
Αεροναυπηγών Μηχανικών στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Design‐Build‐Fly με την 
επωνυμία  Air  Cargo  Challenge  2009.  Την  προσπάθεια  αυτή  οργάνωσαν  και 
καθοδήγησαν  το  Εργαστήριο  Τεχνικής Μηχανικής  και  Ταλαντώσεων  με  υπεύθυνο 
τον  καθ.  Β.  Κωστόπουλο  καθώς  και  το  Εργαστήριο  Αεροδυναμικού  Σχεδιασμού 
Αεροχημάτων του καθηγητή κ. Ι. Καλλιντέρη. Ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
ήταν  η  πόλη  Covilha  στην  Πορτογαλία.  Η  ομάδα  Ατλας  ΙΙ  κατέλαβε  την  6η  θέση 
ανάμεσα σε 28 συμμετέχοντες. 

 

 



     

           

 

Hermes I 

 

Το  ηλιακό  όχημα  Hermes  I  αναπτύχθηκε  στα  πλάισια  της  Πολιτιστικής 
Ολυμπιάδας  Αθήνα  2004.  Αφορούσε  στον  σχεδιασμό  στην  κατασκευή  και  τον 
αγώνα  ενός  ηλιακού/ηλεκτρικού  οχήματος.  Η  φάση  του  αγώνα  περιελάμβανε  2 
σκέλη τον αγώνα ταχύτητας σε κλειστή πίστα όπου το όχημα Hermes I κατέλαβε την 
9η  θέση  από  15  συμμετέχοντες  και  τον  αγώνα  αντοχής  όπου  το  όχημα Hermes  I 
διήνυσε με απόλυτη επιτυχία 900km ειδικών διαδρομών. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hermes IΙ 

Το  όχημα  Hermes  II  ήταν  η  συνέχεια  του  Hermes  I  και  αποτελούσε  μια  νέα 
σχεδίαση  σε  όλους  τους  τομείς.  Αεροδυναμικά,  ενεργειακά  και  φυσικά 
μεθοδολογίας/φιλοσοφίας σχεδιασμού. 

 

 

(α) 

 

(β) 

α) Κατανομή της στατικής πίεσης στην επιφάνεια του οχήματος, β) κατανομή ταχυτήτων γύρω από 
το όχημα για την ταχύτητα πλεύσης των 120km/hr. 

 

  

Τάσεις στην διεύθυνση χ για μία στρώση του υλικού. 



 



 

 

 

 

 

 

 

Κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Uqro, nou nopoxoAo0eqoe o xd8e unoqftgroq.

'Ap€po 4.

Ksrnppleq flnryrorryc,w . ,/

Ero flMf ylvwro 6ofiol mrryrorryo A.E.l. rrlq r1pe6o-
niq t'l oveyvcopqrtrx.w rr1g oAAodornlq on@rror floAciv
lorprxcilv, Enrorrlpdlv Zoliq (Ufe Sdences), 9errx6v xor
floAureprxcbv. AnAo6i rmryrorryo TpnUdtr.ry (xcrd olpo-
Fnruci oepd rory oipepo unqfr0vrow orw EMd6o): Bro-
Aoyloq, l-eonvxiq BoAoVloS xo BrorelvoAoyloq, HAe-
rrpoAdvcov Mrywu<clv r<or Mrywu<riw Hf/, lsrpxis, No-
orlAeunnlq, O6orncpnah, fl ep$dllowoS, fl An poqop r-
n1q, @oppoxeuuclq, @uorclq, Xnpeloq Kol tltrryoAo-
Ytoq.

'Ap€po 5.

AtdpKau

H ddpxero onou6riv 1m rqv anovoUfl rou xard to dpOpo
3 rhAou opl(eu oe 6 rcuAdxrotov 6r6orcnrd 4dUnvo.

'Ap8po 
I

Ilp0Vpqryo Mo9rlldrr,w

To Uq0iUoro ehmr efog1mh xo Oro<ptvovro oe Uo0tt-
Uoro r(oppou xo po8fttrcro Kof,' cnAorVrlv. To pogrlporo
xoppo0 etvor:

TUiuoroq lorprrflq rou

o YnoYProf
EENIKHE NAIAEIAf, KAI EPHIKETMATNN

'EXowoq 
un6qr1:

1. Trq drord[erq 
'- '

o) Tou dp9pou 1 1 nop, 2 rou N. 2083/1 992 .Erouvxpo-
vtoUdq rrlg Avcbrorrlq Exnoldeuorlq".

p) Tou dpgpou 29 rou N. 1 558/85 6no4 our6q npoorC-
Sqxe ue ro dpOpo 27 rou N. 2081/92 (r.A' 1S4).

2.To yevov6q 6rr on6 rrq 6rord{erq'mq ondgooqq ourtlq-
6ev npoxoAeiror dondvq oe Fdpoq rou Kporrxo0 flpotjno-
Aoyro1.ro0, Anogool(oupe:

Eyxp ivoupe rr1 Aerroupyio rou npoypdpuoroq M eronru-
;lroxcbv Enou6cbv rou Tpflporoq lorprrflq rou flqvenrorn-
plou florpdlv, ro onoto xordprroe 4 l-evrrt'1 Euvtleuon Et-
6rrciq Euv8eonq rou nopondvot rUrlporoq Kol evdxprve 11
EuyxAqroq Er6rrtlq E0v0eor1q rou nopondvor rpt'lporog
orn ouve6plqon rnq opr0U. 183/7.5.1999
Kor ro onofo t1er coq e[iS:

'Ap0po 
1.

l-evrc\q Arord[erq

To TUttUo lorprn'lq rou l-lovenrorrlpiou florpcitv opyovril-
vel Kol trerroupyei ond ro oxo6rlporx6 6roq 1gg3-1994
l-lpdVpoUUo Meromulroxcilv Enou6rilv, o0pgc^tvo Ue nq
6rord[erq rrlq ondgoonq qurnq Kot nq 6rordferg rcov dp-
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Ardornrch Uo$6eC
Bnloylo I A
Brotoyh lt 

-

Mo9rlporud - sronorucl
. -BroAoyxrl Xqpch t

Brotroyucl Xqpeio ll
@uoroloyio I
OuooAoyio ll
Ouooloyio ll
AwroUio I
AvcoUh ll
lorotroyh - EgFpuoloVio I
looAoylo - EUppuo,rusyh tt
OopUoro,\oylo I
OopUoroAoyio lf
OpywoAoylo

OdAqror Fosetoq Kmdrf,uEnc (g),
Merpnttq F - ornvoFoAloq (3),
Mrxpoor<Orno goytour<d (2S),
Mu<pordpog gurrinx6q,
Movddo gu<pororrog6pnonc,
@oopmogoltererpo (3),
Erepmlru<poor<A0rno (4),
Euoxeudq uFpr6onolnsrlq,
E0ornUo odAuorlg er6vog (Ue Hry),
Ynepguy6r<ewpor (3),
Euoreufl rcR,
Anoqofipeq (2),
Hnr (16 PC),
Hle rrpovrr6 Uu<poor6rno,
Koroypogxd (2),
AuogrA4tflg,
Eorleq xoro<6pugnq vqponKiq poiq o6po
MerpnnlS uypou onvOnprogo0' HpLC,
Mrxpoguy6xanpor (2),
OUoyevononrrlC,
Xpr^lUotoypdgos ur+EAiq nleons,
Tpogo6orxd peupmoq upnAng r6oecoq,
@uydxewpol rgux6pwor (4),
f uoxeurl xoror6pugnq nAcKrpog6pnonq,
Video (5) xo vtd€o profectors (4),
YdordAo urpo o\nr<tvo0 Uevo,

Merd rnv enrrury{ nopoxoAoognon xor eferoorr rov enr_utpouq [o8nudrorv o unorpt'leroq 6r6drcr;;';;;p[;ro,oe l-eurfi E[6roo4, nou onooKonet oqv Oiorior"on ,nSouvofur/1q enrornpovrr{q rou xordpnorlq Kor rnq xprrrnlqrou rxovdrnroC. Elnulio cnrlv e{Aroorl ounl elvor npo0_n60eo4 vto rrt ouvclrorl ,4gnopo*ofo,ienonq,* fit;:.H epeuvqnr/l-dpoornpr6rqro go npdner vq xqlunrerrpio 6r6or<rrxd e[dp4vo ioul$lrcnov Kor rl ouyypogfl rrlq6r6orroprnlq drorprpnq evo. 
'\.- -r

To ouyrexprptvo. np6ypol.rpo po0rlgdrolv rdOe pero_nrulroxoo gorr4rou roroprl(eror on6 rn Euwovfirrn1Enrrpon/1rou l'lME ovd.\oyo Ur.o npomuyroxd pogflporonou our6q tlet noporoAou€r'1oel Kot To enlorrluovrx. ne-6lo qro onoio euninrer I epelvnr*r,, ,or dpoornptOrnro.To xor'enr.loyfiv npooeep6uevo pogfiporo 0o dropopgcil-vowor ovd,\oyo ue nq ovdyxeg xor nq OurorOrniei rounpoypdUUoroq.
'APopo 

z.
AprOU6S croorrtolv

O oprgpOq eroorcrtov Ucronru;1roxdv gorrlrcbv oronp6ypoppo opl(eror xord ovdlroro-dp,o oe lZxor, 6roc.
APopo 8. 

- '

flpoocomx6.
To AEI-I rou Tuiporoq enopxel yu ns onueprvcq ovd-YKE' rou npovpduuoToq. Enroxdmeq xog4yqrcq pnopetvo npooKoAo0wor ovdAoyo pe Tq ovdyxeq ;;, nMi:

Eppornp.
nopo66oaq oonloas

1 3
3 2
3
5 2
5 2
6 2
6 3
3 3
4 3
6 5
3 2
3 2
4 2
1 2
2 2

'Ap0po 
t O.

Atdpxero Aenoupylog.
6 6rn.

'Ap8po 
t t

K6oroS Acrroupyloc
1. 'E[o6o 

Cpeuvoc
H undpxouoo.uAxorelvucrl uno6oprl enopxel yro rqvCvop[n Aerroupyloq rou npoypdpUoroq.

'APBpo 
t 2.

Meroporrx0q 6rord{erq
Mcxpr rnv dx6oo4 rou Kovovropot nME ro oyerrxd gt-

Uoro 8o puOpl(owo on6 rr1 fuwovrcnrrfl Enrrponrl.
H Cvopfq Aerroupyloq rou ovorrdpot n.[,1.8. xoeopi(crorpe ondgoon rqc fuyr<Artrou Er6. E0vgeorrq, JoirJo onoeroflyrlorl rnq r6,v. fwcAeuorlq Er6rrrlq'ibueroii ,o,Tpflporoq.
H on6goorl ourfl vo 6rlpooreugel orrlv EcpnUepldo rqqKuFepvt'loeo4.

A8flvo, 15 Noeppptou 1g93
O YTrc'YPrOf. 

A}IMHTPIOI OATOYFOf,

O YNOY"TOI EENTKHE NAIAEIAI
KAI EPHEKFTMATNN

'EXowoq 
undqln:

1. Trq 6rord{erq:
o) Tou dp8pou 1 1 nop. 2 rou N. 2Og3/1992.Exou\ltpo-
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MrUonr<6v nopq;tt1frls r<o Arctqorlq, Mryonr<rbv Opu-'
Z.Toyeyov6q6nondrq6totd{erqrnqon6eosngouriq rcrcilv n6pov, Hfefipot/och ror MrUoru<dlv YnoAoytotcllv

6ev nporaAelror 6ondvrl oe Fdpoq tou Kponxo0 flpo0no- rou floAtngTrelou l$fIrqg,
Aoyrouo0, onogool(ouue: ApknonC entXeptoarw, Mo9nponrcilv, flep$dlAowoq

rou novcmoqUlou florpdr, fo onolo r<ordprrob 4 Fei,rxf qC nfiiiriroprirlCiEpii&i$OCiErffi4qaic;Efrei:..:=:i'1=.,-=:-
:wtlsuon ErdlKiq frh€eonq rou nopondvo rufluatog xot pnoto|ols 'Eparvoc n ttt0prg!r'{yr( tori Oxgnbtll|60 no--
eveKpNe n EuyK^nroq Er6uclq ErMaonS qq owe6plool venrorqUbu lqlrdv. .-- _.*:.L ,:+-a_:r -. _
qqopreu.184/12.5.1ee3rq_Lo.gtrgtg*q.ecegic:=::SE6g4-qg-E4plqeiili@

vroudq mq Avd)rorng Emol6euorlq'.
p) Tou dp€pou 29 rou N. 1558/85 6ncoq our6q npocnt-

Sqxe uE ro dp8po 27 tou N. 2081/92 (t.A' 154).

l-evrxtq Arord|erq
To TtriUo MrllovoA6ycov Mrllovrxrilv opyovclver xor Aer-

roupyei (on6 ro oxodrlpoikd 6roq 1993-94 flp6ypopyo
Meromuporcilv fnoudcilv (nMD o0pgotvo lre flq 6rord-
Eerq'rnq on6eoonq ourflq Kol nq 6nrd{erq rcov dpOpotv 10
tcoq xor 12 rou v. 2083/1992.

'Ap0po 2

Awrxefirevo - Exon6q
To flpdypoppo MeromuXroxrbv fnou6cbv onoreAel ou-

vCXero rou flpomulroxori flpoVpdUtrorog Enoudcbv xor
oToxeuel orllv cir; 0d0oq efetdlxeuorl rou MqlovoA$you
Mrllovrxo0 xor xuplorq, orrlv nepontpol U0pgorcn Kol Ko-
rdpnoi rou yto rnv owger6nron Oepdrrov dpeuvoq Kol re-
XvoAoyxt'lq ovdnru{r1q (research and technologlcal deve
lopment).

'Ap0po 3

Metonrqlroxol TlrAor
Iro0q unoryrlglouq ol onolor exnArlpcilvouv enrrul6q

6Aeq ng onorrfloerq rou tlpoypdUUotoq Meronrqgoxrilv
Enoud<ilv onovtperor ro Ar6orroprx6 AtnAoluo.

'Ap0po 
4

Kornyopleq flrulro0Xov

Ero flME ylvowor derrol mu1ro01or fl 6rnAcogoro0lor
rov nopoxdror Tprlgdrrrlv rqq r1pe6onflq:

Mo0nUonxcitv, tDuorriq Xqgeloq, tlAnpogoprn'1q rou
flovenrorrl ptou A0nvcilv

Mo94 gorrxcilv, @ uou<tq, IlAn pogopxtlq, Xq pe log, t-loAr-
rrx6v Mrllovrxritv, Ap;lrremdvcov Mrllovrxdv, Mr11ovoA6-
ycov Mrllovrxcbv, HAertpoAOycov Mqlovrxdlv, Xqprxrilv Mn-
;lovrxcitv, Aypovdpolv xor Tonovpdgotv Mqlovrxcilv rou flq-
venroq;riou €eoooAovlxqq,

l'loArnx6v M rllovrxcilv, Aplrre rtdvcov M r11ovrx6v, M r11c-
voA6yov Mqlovxciw, HtrerrpoA6yr^lv Mrlyovrxdlv xor Mr1-
;lovrxcilv H/Y, Xrlprxcbv MqlovrKcitv, Aypov6polv Kol Tono-
ypdgov MqXovrxrilv, Mrllovrxcbv MeroA. xqr MerqMoup-
ycbv, Nounrlvdv MqlovoAdycov Mqyovrxriv rou E€vrxo0
Meroopeiou l-loAureXvelou,

Mo€rlponxcbv, Ououciq, XnUeloq, lloArrxcirv Mrllovr-
xcbv, MrllovoAdvcov Mrllovrxcilv, HAerrpoA6ycov Mrllovr-
xrbv, X4prrcbv MqlovlKcbv, Mrllovrxcilv H/Y xor nArlpogopt-
rt'lq rou l'loventornplou florpdlv,

Mo84gonxciv, Ououdlq, Xnpeloq, l'lA4pogopu<r]q rou
l-lovenroululou lcoowlvov,

floArnxcilv MnXovr*bv, HlertpoAdycov UrtXov*ov rou
l'lqvenrqrrlptou €pdrr1q, 

\

Mo0rlpsd(i)y, @uorc'lq, X4pehq, EnrotnUng YnoAoyr-
orciv rou florernorqplou l$fFnq,

plou €eoooAloq, ,..-
Opvdvcodnq rii-tr,"rrq+ en*"rpno""u,- e6blt*uc- .

vnq n&pogopuclg rou floarnoqplou Moxedovlos Oxd-
vqpxdlv xo Kootrw<rilv ErnoqUdr, --*oecia 

Kot ovnototxaw qr4ptrrov o/qwoplopAvrov [lo-
venrcqplov rnq 011060rrlS.

-^ 
'Apepo 5 

-''-i; 
:

)Qovtrdt &dpren
H Xpovrxtl Ordpxen yn rqv onovqr{ rou Kord ro dpOpo 3

tlrAou opl4gro oe@.
'Ap0po I

np0Vpotrtro lrrloOnUfi ov
To Uo0ftuoro, n A6orruql xor egetrvmrcl onosx0Anon,

ol npoKnr(tg oort'loeq Ko ot xdOe dAAou cldouq erno6eu-
nxtq Kor epeuvnnxtg Upoornpdqtes yro r4v onovopfl
tou rqtd ro dp8po 3 thlou op[wro og 4iS:

(o) EnnuXiq noporoto88qqg qgrotmr1nxdr Uogn-
jrdtolv: , '

G) YnoFoM Kor enmrxiq uno<nftp{n, xatd rnv Urdpicero
rnq npoKoroptmrt'ls Eltroons Kol 6rorn $erqoruo1C
Ennpornlq, fye6lou &6ortoprr{S Anrp$ftg.

0) EnruXt'tq x0 uqrn 159r6o$!q6v pwd6cov 0pewoq
Ue rov enpAfnowo xoO,qyrld rou unoqmglou xq oAor<r\ft-
pooq npolrOrurqS A6orctoprxfts Arqrpfiq.

(6) flopouoloon Kot enmrxtq unooripqn rnq AdoKropt-
nlq ArorprFiq Cvq\rn tnS qemonnlC Enrporiq rord rqv
6rdpxero rnq 6nu0orog cAHcrlC 4ttoonS.

(e) Anuooleusnllgs-1gglglggg, epyoolog oe 6re0vtq
enornpovlxo ffion oe 6agrdq ourro-
6pto Ue xpmtS.

(or ) f u Upcrsxi onq enrcu6etrnxtS dpoorn prO'tnreq rou
Tpiporoq. 

-

0.1. Er row I Usfunrunoccil po€nUftoly nou ogelAer
vo ernA0[er Kor nepordoel o unoqflgtoq 5 nptna onopol-
Tnro vs etvor enrntdou U6OO xot drn, ewl rc un0Aono 3
pnopow vo ehm ernntdql fX4lX t gSXX.

6.2. l-n rnv arypoorl Tou oe otm<a<prptrro psrqmu-
lrox6 pdO 11 po o eonndq ogo lla vu fi er nepcnciloa rrWU-,
Xdlq 6Ao ro rq6v undpywro npoonono0Uerlo, ehe ourdi
elvor npormryrocd ehe uaomuXrocd. .<- )

6.3. To trsrorrruxlomd Uogrlpmq efuot elc00epo npoq
eniloyd xot on6 npormJ1nKoriq gonmdq nou tlow ro
ovoyxolo nposnono0peto. Mogflpcno m onolo tleldgoq
xdnoroq oAorctnpdloa Ue ermryb yn nq svdryreg Tou npo-
muyroxoO Tou npovpdpUcoq 6ev ehru 6wqr6v vo sllor/o-
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Ane.orirr vn dc ordyreq rou pEromrynKo. npoypdpuo- (.opqrg*a-nToq rou t6rou unoryrlgrou. "t'vrtilFl 

FF*+*_

d,1'T$ilf^[ffffTroKdt 
Moonp&ro,v ' luo_seqro"|''trorl Avorepn Awopucrl t - 
,*-_ _^,, ̂ . !y_,/

ffiil&^*f":i$"' 
oooloas' ootoloes oe Hry, epyo- ,l*n ?'^*.L1g:ryq,-oor{oers,oe-nry)-.---

[E617 
gpouqop41ovrnl onq

ofl1',lL^#,.i;3iJ"'ol'*no",q,oor{oerq oeHN,epvo- ifr"=t.1*f.11;11frffiX*i?l? 
oonloetq oe Hry)

llTotz-eidr.rc_ira,n or,,ol tr 
'EE618 Aoeumnl arUuor ueiirciw 4oqiffiifiA-)

(epeq 3, a.M. 3, €tuo, or.,lo"a. o, 
oErrrv

oqpnK6s oonloeq) 
' - ",--r' -otdoaq oe luy, epyo- !ltT_q, A!4=_ghe4lo-qgoqg.€, oo|oloerc oe HNI -.,

Fffi ,ffi"1t,TruoeH,y,epyo..-EFrtffim;trlffi
fro$# *t:ffii:,Tffi ,li.a H,y, epy._ .Eff flffi#trffi J,fl
HHffi,:Tff#, ffio *,,", "o*_ Fffi.'mt-
l:1E616-nepoprx6s TsxuK6c 4E614 orovopnl-ror xpqllaro6u<o,o'r*ri;rdjlr"n

ff :&^ff ;::.1"'o-J*iio?*oo*ioosoeH/y,epvo-r[q8i!3i1g;*ffiffi ffirffi,',
oqpto<{ gonloerq) 

--"-'JY'r ve"' I ' sPYq- ouu tstOlKO €l6pmo MrllOrcAOylog
MEorB Mn Fpoppxeq M6go6or nenepooudvorv rror- 53SX1*j#,,:i ̂*ornlelox

,, L?F::ilr!*i'r:,ffi:ffiffi*; .{1, 
tilr:l 

ro pooiporo enne'ou u4)q rorpl'pl enrA6ao-
t{?ta'i,:J**trffi,ffi*lio*91'1r-"1!p,\ *ffilx$T,frffi::.rou erdoioG 'ox'il*oq o6nyo0

EU l-f;f#i!iru;,# '',::ffff oe Hry) qi;1,1::i:i:l?"1,ffiH*il, lil:('epeq s, a.M. _0, eiry ;"_r;r;;, oorrloerq oe Hry) :Tl: ff,W":Hffi#**XrH;;ME622 ErouArxd xot Telr4td n'tipo"Jo 'dpw;; ' 
.rdpxen rou eou, gou, eora sou, ror gou e€ourlvou onou-

('Qpes 3' a'M' 3' gdpo'o;il;;; epYoornprorcq oonl- oo, rni",-g povd6eg cpeuvos ovd,4dgnvo). M6oor owcirvoers)

i"',1T..ffTTn:n:frJ};iro4roros ?'TH1lnl}::*u$:ll):?"il}i;*;Jl*,
I KE611 BeA.oro.nolnon r'anidr"ii,vrxcirv ruo,rrlpdrorv Hl[t THfrTt 

t*6'nq Kor ouvvpoqn rnc aoo-,l;:ffi i;3;l*?f lll"rn:,Jwn""#;#h^*,"31;,,il:i3J,lJtffi ,x,:lH:Hff::.:A::9:Yloyrq v_. luu nqpowoq. 19 to 
-46u!rJo IErorr,{ordl" oaouo(irv I

iff$ff:'o'*rffiffi 1
. 3lpll*q, *no:.s)-:::::i::'!' ovnJoeqoeHrY)'epYo- . iloi iinu6;d;;rr=i;ffil'i:';ffiTi'ffi1:

::612 _gepprnl Evipyero ._ . 
- - -. Frn.^

t#iisi-t*:ii:fJiffi sl,ft ,"offi .r. ,,di',:i,il!"'e$:fi ffi J,t';"Ji,f H.a"il:.,[( 'Oruti"Q l  rr a-i(.ace-c3,6"M:g,eeu;-;;;,',c:;:ilT*ffi;4,ilH.ryfi 
e,1fr:fi{ffi lffi#;'-ffi:fff:fff,?eprsdr\ovtos 

*. i-. HltXtl?.1:1lll.I6'dp'.",orqinpo*&ipKnqsErrro-.[!r:ffi l;1;ltffi;ffi:1il"H"#$-T\',#HfiTiil:trHr.1trIH#::f 'ns'"#H
---''-v"q' syopyurqq - \ unop{groq ogerAer vo 6roverp", o" ilo;ilaffiat*r:
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onKftq ennporTiq, rouAdxtorov 7 nUepeq npv rnv eEe-
rosrl, Ixtdro Ar6orcroptrfiq Atorp6iq oto onolo neprypd-
QOvTCII:

(i) To nporerv6Uevo enlornpovtxd np6ptr4po.

xor rexvoAoylo.
(iii)Avoox6nnon rnq F€Atoypogiqq. unoqtnq
0v) To npotevdpevo epeuv4ttxd np6ypoppo rou uno- __-oivnotl

uloqs rou unowtlgbu. H swVdpeuon rou unoqrlgiou oe
Arddrtopo Vtwtsl on6 rr|v nEE rou Tldtttctoq perd on6
arldt|oon rcu flporcnrott Tefud|q 4troo|q.

6.14. H ernAoyt rou enr9Adnonto xo9nYnd (nou nptnei

ilt ti ffi;;il;;;;blt'fir;;il# ""i 
enrort'rpn vo wflra orn poeuroo rotr room/rFtt, oronrtlpGnn xoenj

vnrt,fl enlrouporr xogrryrFil ylvero petd 6t0 otrnorl ro
rlu

- - - - ' r  I

rO otrnoq roul
rou l'lMf, cr-l

opclro rou unoqrnrptou.
- 
- 

- 
opeuop641ffi-ent9ltnltry .5.gttm

Eqv 6rdpKero mg npoKcopr<txiq Eleroonq o unoryi- . etsu. I-o !f q Ab1f4n qlgqegqllqcltrul$4-4Fnr-:;j:=--...::,.=
-.eix unootnpr(er tt zleoo-arqortop*ls-{,_oil..1iiiq:iilt-:qii?,-fr.anEo.ii !-=.!-==

onswd oe epornoerg qC EEerooruclq Emrpo lq. Erc fie- - *; g*"ffi
pos rns 4ercoqs n enrt-porii onbgoolFr koi6 n6oov q -'relo"-H drv6eo4 iqgfi!$@frt5ixij{aqpqlllfpqtat-:l;T:.--::

Ernv 6rdpxelo rnq flpoxoropKnrdlq Elhoonq o unowr't- glou. I-o!l.lg-0g9

elerosn nrov emtuxrlq, Kol Kotd ndoo ro fxa6to A6oKro- wro on6 tov ain$ltnorim ffi o-tt| :Euwouonnl -'
p clq Arorp6ilg elvot onodeKto n xpeld{fiol uErorponeg .. Enngorr'l rou flMt rot rrarupd -wtut ott6 tnv rTEE rou -
xor Betrtdroerq. H €nrporfi ovdKorv(iver nq onoedoerq q$u(Itoq ustt iin6 aorlUffr ini fuffinniniclC Ennpo-
rlq Kol oupnlnpd)ver rc npoKrfio npoKoroprcudlq EEero- nis, . .: .
onq nou gtper flq unoypoeeq Ok,L r(tv gsldlv rnq Kol ro 6.18. H qsrooflq Ennpon'l onqalehot ono c|itd
onolo onomdMetor ornv Euwovtonrfl Ennpon{ rou
NME.

6.10. fe neplmoon opvnrudlq Kplonq n gEeroorrrt't
Enrrponfl pnopel vo (qdloet on6 rov unoqflgro vo ou-
pnAnpcioer xor peJ\ncboer to fxt6to Ar6orctoptrflq Atorpr-
pfig xor enovdA€er oe e0troyo;lpovrxd drdorrlpo yro enovd-
Anq,n rnq npoKotoprctm'lq E[6toor1q.

6.11. Merd rnv enrruxr't llpoxotoprnnl E[6rooq, o
unortirrroq oAorclnpcbvet rrlv 6torp6ft Aoppdvowoq un'
6qlrv ro crydAro xor onorttloelq rnq E[eroormtlq Enrrpont'lg
xor erorprd(eror ylo rnv 6nU6oto TeArri E[troon. l-ro rov
oxond our6 q drorprFfl6tov0perot oro ut\n tnq E[eroort-
n1q Enrrponflg ro opvdrepo 2 eF6oud6eq nplv rq Af1[rlrcov
uo9nudrcov rou e[oUflvou onogolrqonq rou unoqqglou.
H E[eroorrn\ Enrpont'l opl(er nUepoUnvio TeArt'lq EEdro-
onq ewOq rorv enoptvcov 2 epdoUddtov, xot etot;td(er vpo-
nrdq o[roAoyrloerq (uro ovo UAAoS) rnq OrqrprFftq. frnv
drdpxerq rnq e[troonq o unoqfiqtoq ovorTTuooer rrlv 6ro-
rprpfl Kor onowd oe epc,lrfloerq rrlq E[eroonxt'lq Ennpo-
niq. Ero n0poq rnq e€troonq, Kor ogo0 onolcopfloel ro
oxpooripro, rl enlrpont'l, xplvowoq ro npcorOruno rnq 6to-
rp$flq, rn ouUFoAi rnq omv entoripn, rrlv nopouoloorl
Tou unoqr;gtou, Kol nq lvciloetq rou orrlv enrorqpovrrll
neproxi rou Odgoroq rnq 6rorp$iq, onogoot(er rnv
tyxprorl n un rrls drorprpiq, ev6el6peveq 6rop06oerq fl
npoo06oerq nou onorreltot vo yivouv nprv rrlv refurf1 xord-
Seoi rnq oro TUt'lUo, Kot ro edv q e[drooq firov enrruXiq n
6xr. H onOgoon ouri loUpdverqr Ue rn o0pgrovrl W6Url
ndwe rouAdlrorov peAcilv rrlq E[eroonnlq Enrrpon'fiq.
Merd rnv 0yxpron rnq drotprFiq, o np6e6poq'rnq E{ero-
orrKt'tq Enrrponiq droprFdler orrlv Euwovrqnrfl Enrrpontl
rou flME ro flporrrxd TeAmlq EEtroonq unoyevpoUgtvo
onO 6Ao ro U6An rnq enrrponiq, xoOdn Kor nq yponrtq
o[roAoyt'toerq. To twpoeo ourd ev ouve1eiq droprpd(owor
qrnv f-fEE rou Tpflporoq. r.

6.12. Ee neptm@orl opvnnlolq Kpionq n E[etoorrnl
Enrrpont'l Unopelvo (r1rfloet on6 tov unoqflero vo FeArrclr
oet rn drorp$ft rou Kol vo enov6tr8er oe e0lovo Xrovrx6
drdqmUo yro enovdlnqrn rnq reAualq EEtroonq.

6.13. H reAxft xqrd9eon rnq Arorp6nq sro ruiuo ylve-

, rol, ro opv6repo, arr6q rrov rptcby_e[Qqtd0qv-Dgusxg-
4 Aou0ouv rnv AiEn tcov go0rludtcov rou eEouflvou onogoi-
/

Ud:In @onolov nptnet vo orixow ornv
Fo0pl6o tou xo8rlwlti, t<ot n@6pe0gtot on6 rov enFM-
nowo xo8nvnri rou unoqnglou-Irllv -4sroorudl stfl- , - -
rponft ouUuertxow to tplo p$n rnC tuttFoiletmnlq Ent-
rponftq. To un6trono $ooepo u&1n opBovro lrerd on6
npdtoorl rnq fuUFouAeunxflq Ennponiq npoq n1v fuwo-
vtorrrfl Ennpornl tou flMf, r<ot ondgooq -rnq I'TEE rou
runuoroc petd on6 erotlYnsn rns fuwouorrxis Enrrpo-
niq. 'OAo ro ptl4 rnq ElerooflKt'lq Ennponiq ovflkouv
orrlv 16ro ft ouWcvft cmorrlpornrfl er6x0rnto uc ouri otrlv
onolo exnovel o unowt'lgroc rnv Anrp0t tou. Optoptvo
6e ond ourd Unopel vu npotpxowot onO dAAo Tuftporo
Tou novenroqulou florpdv ft Kg !{lgV llolcmoqplcoy.
Or onogdoerq rnc c{etoonriq ennpontsAop9dvovtot }re
ouugovq Wcilpn pbgq,rouAfi,tfiov ttcAtbv tr1C.

'Ap0po 7

Apr0tr6S Eroontcov
. ' l

O oprguds etoorrtov oto np0ypotttts opKerot Kor' qvdF
roro 6pro o: 20 Krn' tl*oo, 

i
flpooonx6

Mt,\n A.En.

Me ro nME rou qriumoq oo{oAehot fo oilvoAo rnrv
unrlperotrwcov per\cilv A.E.n. rou TUiUmoq (42 xord rrlv
rp$1ouoo Xponri onVuft).

Mf"\n E.A.T.n.

Me ro nME rou Tpiuoroq ooxoAehor ro oilvoAo rou
unnpgtoirwoq EAT.fl.

'ANpo 9

\ArxocXvrnl Ynodotul
To Tuftuo 6ro0€ra 4onfuoptva ernodsurd Kqt egeu-

vnnxd EpVootftplo nou Xpnoryonoptrwo oro flML
'Ap€po 10

&dpren Aenoupytoq
To flMf 8o trenoupVioa pe rny nopotbo popen $o ne-

we (5) 6ltrt.



rl
J

EOHMEPIE THf KYBEPNHEEOI TTEY)(OE AFTTEPOI
'Ap0po 

11
K0otoq Aarougyhq

Enl nopo0oo qdon ro flMf golenougyfloerlorplq np6-o9eq oxovopucrl enrgdpworl. l-ro qv n\rlpn ordrnu{ftrou 6pcoq wop'vero vq ononrlget n OrOgrrl ;p6og;"u
xov6uAlotv.

Ap0po t e

Meroponxdq Arord|erq
969oro rou Ksvovropo0 Merormrynrriv Enou6cbv nou6w pu0p(owo pe rc nop6v 0o pu6ui(**, npoo"p"O

Io utxpr qq ex60oeoq rou Korovropo0 uerorir,rxr*o,
fnoudciry, Ue ondgoon mq ruEE rou TUt'lUmoq. "--'.

H Avop[n Aenoupytoq rgu qvo.6po n.M:L rotiopt(erorpe ondgoon rnc fuyrclfltou Er6. 8h6esns, uorejJonO
gtonynon rnq rsv. Euv6Aeuorlc E6xt'pq i,iw"*ri io,Tp[poroq.

H on6goorl ourd vo drlpooreuOei orrlv Ecpnpeptdo rnqKupepvrloeo4.

\
!

A8rlvo, 1S NoeUFplou lgg3
o YnoY?rot

,. AHMHTPIOI OATOYPOT

oq Xcltpo poq orqv a6u<0rnnd rou. K0pro onooroAt'l rou el-
vol vo gropgcinra Uryqvuo0C enroriUoveq e6rxo0q oto
ole6nop0 rnq 6opig xo rqg lenoupyloq noA0nAorolv re-
lyoAoyxcilv 6rou<rlnrcdlv ouorqpdrolv.

O Urtxqurdq nopcVonlq ror Arobqoqg 6sv ooxoAelro
onorAerorxd ps ounl ro9'mwrl qv nopay@vlrrl6ro6rxo-
olo xor qv rclvoAoyucl .mC 6oUt, olld ptrtner ogorprrd
rov r0rcAo (roftC rcu npoiOntoq: ouMngn npoi6nroS - re-
XvlKoolKovolrr6q oXeAaqrOS - nopavovri - elrnoplo.

O Unxonrdq nopavovnq Kol Arolqong onorrd Aon6v
r4v rdr6r4ro rou yeguponorot perof0 relvoAoyloq rnq no-
povoynq Kor tr1q 6rob,qonq qg telvoloylog. Anoorotrrl
rou efuor 11 opytvcoorl qq nopcry@ynq roff)rg enloqq Kor rl
enrorrlpourfl unoonlp{4 tolr onogdoeo)v oq proprgodo
rot ng 6rdgopeg rdrc,mrGg ro 6np6ouq erqerpfloerg.

O pnxonx6q nopavoyiq roArolr4orlg EINAI6voq eu6-
furroq r0noq pryonro0 pe douqnro-relvrrd p6pgc,ro4,
npoooppoogevoq on6Awo otrq wdryxeq rnq El,A4vrrrlg
xorvolvlog.

frondc rou flME rou Tgiporog MflA elvor 11 perermol-
6euor1 TG/ gotrnrciry xo q er6lxeuorl rouq oe trrov on6
Touq rouf i'rcu Tutpmoq, Koe6q enlorlq xor 4 6rlproupylo
enrornuc,irlv - epeuvqniw ot onolot 0o ouverogcpouv
ornv nplugnon n1q 6pewoq, rnq enrort'lUnq Kor rov
e9opuoYi,y 'rTlc.

'Ap0po 
3

Meromuxnx6c TltAoC
To flM i. onovtger
(o) Mc-amuxtcrK6 AlnAoryo edlxeuorlc orous e{r'1q ro-

uelq:
>f uornloro flopoyovt lC
D Enqlero4orort'l'Epewo
DOpydv aton,{ot Arobalorl
DArorotrcoxdq K0r<AoC Erdlreuorlq

ror (F) Ar6orcroprx6 AlnAolUo.
'Ap8po 4

ffi".
Tpflporog Mrllovrxcilv
floAurelveiou Kpt'1rqq.

Meromr4lnxcilv Enou6cbv
flopoyroViq Kot Arolrrlorlq

(3)

TOU
TOU

o YnoYProf
EENIKHf, NAIAEIAI KAI EPHEKFYMATNN

'Eyowoq 
un6qr1:

1. Trq 6rord{erq:
o) Tou ogOpou 11 nop. 2 rou N. 2093/1g92.6Kquy-

lpovropOg rqq Avcilrorqq Ernotdeuorlq,.
_ 

p) Tou dpOpou 29 rou N. 1 SSg/gS, onc4 our6q npoor6_9qre pe ro dpgpo 2T rou N. 2Og1 t92 (t.A. 1S4i.---
2.f o yeyov0q 6rr onO rrq 6rord{e,S rnq ondgoorlq ournq6ev nporoAeiror .ondvn oe Fdpos rou Kpa.*ou ripouno-Aoyrouoo. onogooi(ouue: 

' r'vv'

Eyxpivoupe n1 Aerroupyio iou fl pbvNuuoroq Meromu-
;rordlv fnou6<ilv rou runuqroq Mrgovrxciv flopoyrVni*o,
Aroirrlorlq rou r-roAurelveiou xpnrnc, ro onolo evcrprve 11Arorxo0oo Ennponrl orn ouvedpiooq rrlq opr0p . 476112.5.93 6noq rpononorflgqxe !e rqv optep. 4g4l27.g.gg
ouve6ploorl rns Ar1<guog_! F.lggolrrrq K.or To onoto C1r,0n 4nq: 

-'j - i. -

Awrxeigevo - Eron0q.
To TUt'tUo M4lovrxcirv l-lopoyoyrlq xov Aroircrloqg (MnA)

rou [loAurelveiou Kprlrnq ,,uo, ,o nporo nou ,b'pOgn*"

-npepo 
e 'Ap8po 

6
flpdypoUuo Mogrlpdrotv

To Uo9rlUoro, n drEoxnrfl Kcu epeuvnnr<rl onool0Anon,
or npoKru(dq oorfloerq K(x or xdge d.A^ou el60uq ernor6eu-
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