
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ.6 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 2 
  

Σύνολο 2 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικής Υποδομής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο να κάνει το σπουδαστή ικανό να σχεδιάζει, να ελέγχει και 
να τροποποιεί σχέδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και με τη 
βοήθεια Η/Υ. Επίσης να κάνει χρήση συμβόλων, προτύπων και κανονισμών.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι σε θέση να: 
 

1. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τη 
σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και με τη 
βοήθεια Η/Υ.  Να ορίζουν και να σχεδιάζουν τις απαραίτητες όψεις των απλών 



ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, να επιλέγουν τις τομές και να 
τοποθετούν διαστάσεις, χρησιμοποιώντας σύμβολα, πρότυπα και κανονισμούς. 

2. Είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  τα 
βασικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα και να περιγράφουν τον τρόπο 
λειτουργίας τους. 

3. Αναλύουν και να συνθέτουν σχέδια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων 
/ κυκλωμάτων, κάνοντας χρήση των κανονισμών, των τυποποιημένων συμβόλων 
και προτύπων.  

4. Έχουν την ικανότητα να κάνουν χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων τόσο 
ηλεκτρικών όσο και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων / κυκλωμάτων 

5. Έχουν τη δυνατότητα κατά τη σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων να 
επιλέγουν τα καταλληλότερα για χρήση εξαρτήµατα µε βάση τεχνικές και 
οικονοµικές προδιαγραφές 

6. Μπορούν να προσοµοιώνουν βασικά ηλεκτρονικά κυκλώµατα και να 
βελτιστοποιούν της λειτουργία τους 

7. Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις αναζήτησης και ανεύρεσης ηλεκτρονικών 
διατάξεων στην αγορά ή σε εξειδικευµένα εργαστήρια για την υλοποίηση 
κάθε είδους ηλεκτρονικών κυκλωµάτων 

8. Εκπονούν σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

9. Κατασκευάζουν βιβλιοθήκες συμβόλων και τυποποιημένων ηλεκτρολογικών και 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

10. Εκτυπώνουν και να διανέμουν  ηλεκτρονικά τα σχέδια. 
11. Έχουν τη δυνατότητα, γνωρίζοντας τους βασικούς κανόνες σχεδιασμού, να 

διεκπεραιώνουν θέματα-εργασίες, που έχουν σχέση με το αντικείμενο σπουδών 
τους, που θα εφαρμόζουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

• Αυτόνομη εργασία  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



• Γενικές αρχές. Όργανα σχεδίασης και η χρήση τους.  Γραμμογραφία, γράμματα, 
κλίμακες, υπόμνημα. Απλές γεωμετρικές κατασκευές. Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό 
και ηλεκτρονικό σχέδιο. Κανονισμοί. Ηλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά σύμβολα. 
Βασικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα.   

• Διαχείριση σχεδίου, συντεταγμένες, έλεγχος χώρου, γραφική σχεδίαση, απλές 
ρυθμίσεις σχεδιαστικού χώρου, απεικόνιση σχεδίων, απλές σχεδιαστικές εντολές, . 
τροποποιητικές εντολές, επιλογή αντικειμένων για τροποποίηση, διαχείριση 
γραμμών - σχεδίαση απλής κάτοψης, ειδικές σχεδιαστικές εντολές, κείμενα -  
γραμματοσειρές, βιβλιοθήκες, διαστάσεις, εκτύπωση (με χρήση προγραμμάτων 
σχεδίασης με Η/Υ) 

• Παρουσίαση εξειδικευμένων λογισμικών για τη σχεδίαση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων / κυκλωμάτων 

• Παραδείγματα εφαρμογών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Πίνακες διανομής, 
φωτισμού, κίνησης, σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών και 
βιομηχανικών χώρων, κυκλώματα ελέγχου και αυτοματισμού. 

• Παραδείγματα εφαρμογών για σχεδιασμό / προσομοίωση ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων με χρήση προγραμμάτων σχεδίασης με Η/Υ 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας, στο εργαστήριο και σε 
ομάδες εργασίας με φυσική παρουσία των φοιτητών 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
• Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού και πολυμεσικών 

εφαρμογών 
• Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού σχεδίασης 

ηλεκτρικών και  ηλεκτρονικών κυκλωμάτων   
• Ενημέρωση και βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό 

μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του 
μαθήματος και μέσω e-mail 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 
Άσκηση πεδίου 26 
Προετοιμασία για τις 
εξετάσεις 

8 

Σύνολο Μαθήματος  60 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
 
Γραπτή τελική εξέταση: 100%  
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την επίλυση μιας 
σειράς ασκήσεων που σχετίζονται με όλο το γνωστικό 



Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

αντικείμενο του εργαστηριακού μέρους του 
μαθήματος. 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Απόστολος Ι. Κοκκόσης, «Διαχείριση Έργων και Σχεδίαση CAD», Σύγχρονη 
Εκδοτική, 2013. 

2.  «ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ», Σ.Γ. ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ, Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΡΤΑΣ, ISBN : 
978-618-5066-03-1  

3. «ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ AUTOCAD 2011», ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΚΑΠΠΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ISBN : 978-960-461-372-4  

4. «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ AUTOCAD», Δ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, ΣΠ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
OPEN LINE, ISBN : 978-960-99733-0-4  

5. Α. Γούτης. “Ηλεκτρολογικό σχέδιο”, Τόμος Α, Εκδόσεις Ίων 
6. Α. Γούτης. “Ηλεκτρολογικό σχέδιο”, Τόμος Β, Εκδόσεις Ίων 
7. Καρατράσογλου Ι. “Ηλεκτρολογικό Σχέδιο”, 1998, Εκδόσεις Ίων 
8. Γ. Κάππος. “Μάθετε το Autocad μέσα από αρχιτεκτονικά παραδείγματα”, 

Εκδόσεις Τζιόλα. 
9. «Ηλεκτρονική Σχεδίαση-κατασκευή  & προσομοίωση τυπωμένων κυκλωμάτων», 

Χατζηγκάϊδας Α., Κουτσινού, Εκδόσεις Γιαπούλης Σ. & Α. – Κάϊζερ Χ. ΟΕ, 2010 
10. «Σχεδίαση και Προσομοίωση Κυκλωμάτων με Η/Υ», Χατζηπροκοπίου Μάριος,  

Εκδόσεις Χατζηπροκοπίου Μάριος, 2004. 
11. Σημειώσεις Διδάσκοντα 

 
 

 


