
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ-Α.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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 

Διαλέξεις  3 5 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 

Σύνολο 5 
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 Ειδικότητας 

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 

Σκοπός του μαθήματος (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος) είναι να βοηθήσει τους/τις 
φοιτητές/τριες να αποκτήσουν μια βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση της σύγχρονης 
τεχνολογίας που εφαρμόζεται στις βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Β.Η.Ε.). 
Συγκεκριμένα, να γνωρίσουν τους κυριότερους τύπους βιομηχανικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς που εφαρμόζονται, καθιστώντας 
τους έτσι ικανούς να σχεδιάζουν βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να μελετούν 
σχέδια για βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να κατανοούν όρους και 
προδιαγραφές αυτών.  
 



Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει είναι 
σε θέση να : 
• Αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη μιας βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης. 
• Μελετούν σχέδια κατόψεων βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
• Αναγνωρίζουν τα διάφορα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
• Είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  θέματα 

σχετικά με τους τρόπους που εκτελείται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 
βιομηχανικές μονάδες  

• Κατανοούν τους τεχνικούς όρους που αφορούν την σχεδίαση και εκτέλεση 
βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Επιλέγουν τη θέση των διαφόρων πινάκων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

• Έχουν αποδεδειγμένη ικανότητα υπολογισμού των διατομών καλωδίων. 
• Έχουν την ικανότητα επιλογής των διατάξεων και των μέσων προστασίας. 
• Γνωρίζουν τη σημασία του ισοκατανομής του φορτίου στους τριφασικούς 

καταναλωτές. 
• Κατανοούν την αναγκαιότητα ύπαρξης συστήματος βελτίωσης του συντελεστή ισχύος 

σε βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Αναγνωρίζουν τα διάφορα εξαρτήματα 
συστήματος βελτίωσης του συντελεστή - Υπολογίζουν την τιμή της ισχύς  των 
αναγκαίων πυκνωτών για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος. 

• Επιλέγουν το οικονομικότερο τιμολόγιο χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

• Κατανοούν τα κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων κίνησης 
• Σχεδιάζουν κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού των εγκαταστάσεων κίνησης 
• Επιλέγουν και να κατασκευάζουν κυκλώματα αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης 
• Να μπορούν να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και 

να παρουσιάσουν, τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μια μελέτη 
περίπτωσης (case study) από τα αρχικά της στάδια έως και την τελική της αξιολόγηση 
και πρόταση για λύσεις. 

 
 

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  
 

 
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 

Α. ΘΕΩΡΙΑ 
Το αντικείμενο της ΘΕΩΡΙΑΣ αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες : 

 
1. Γενικά περί Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  
2. Κανονισμοί ΕΗΕ που αφορούν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  
3. Αγωγοί και καλώδια ΜΤ –  
4. Ικανότητα Φόρτισης Καλωδίων (κατά VDE 298 & Οδηγία 26 της ΔΕΗ).  
5. Ασφάλεια και προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΜΤ.  
6. Τυποποιημένες Παροχές - Γειώσεις σε βιομηχανικές ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις.  
7. Αντιστάθμιση και διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε βιομηχανικές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.  
8. Πίνακες μέσης τάσης. Υπολογισμοί Ηλεκτρικών Γραμμών Βιομηχανικών 

Εγκαταστάσεων.  
9. Υποσταθμοί Μ.Τ..  
 
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες 
ενότητες : 
 
1. Εισαγωγή στα κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού εγκαταστάσεων 

κίνησης 
2. Υλικά κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης 
3. Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα απλού αυτόματου) 
4. Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα αυτόματου 

αντιστροφής κινητήρα) 
5. Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα διάταξης εκκίνησης 

αστέρα - τριγώνου) 
6. Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα εκκίνησης κινητήρων 

με χρονική καθυστέρηση) 
7. Συνδυαστικές Ασκήσεις κυκλωμάτων συμβατικού αυτοματισμού 
8. Εισαγωγή στα PLC 
9. Κυκλώματα αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης με χρήση PLC 
10. Συνδυαστικές Ασκήσεις κυκλωμάτων αυτοματισμού εγκαταστάσεων 

κίνησης με χρήση PLC 
 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο με 



εκπαίδευση κ.λπ. 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 εργαστηριακού εξοπλισμού 
• 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 

Διαλέξεις 39 
Μελέτη υλικού 
διαλέξεων  

39 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 
Συγγραφή αναφοράς για 
τις εργαστηριακές 
ασκήσεις 

26 

Αυτοτελής μελέτη 20 
Σύνολο Μαθήματος  150 

 

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

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
 
Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (60%)        
 
Γραπτή Εξέταση (100%) 
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :   
• Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως 
• Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

 
 
 
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ (40%) 
 
Γραπτή τελική εξέταση: 100%  
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει :   
• Ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως 
• Επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων 

 
 
Πρόκειται για μικτό μάθημα (θεωρητικό & 
εργαστηριακό μέρος). Ο τελικός   βαθμός του μικτού 
μαθήματος προκύπτει: 
 
60% x Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου		
 



2. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Μπιτζιώνης. Β: Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2011, Εκδόσεις Τζιόλας 
2. Κόκκινος Δ. : Θεμελιακή Γείωση, 2008, Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ 
3. Gunter G. Seip : Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2004, Εκδόσεις Τζιόλα 
4. Παναγιωτόπουλος Ν. : Γειώσεις Βιομηχανικών – Επαγγελματικών Κτιρίων και 

Κατοικιών, 2004, Εκδόσεις Παπασωτηρίου 
5. Ντοκόπουλος. Π: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, 2005, Εκδόσεις  Ζήτης 
6. Τουλόγλου. Σ, Στεργίου Β.: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2008, Εκδόσεις  ΙΩΝ 
7. Μιχάλης Π. : Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2007, Εκδόσεις  ΙΩΝ 
8. Κιμουλάκης Ν. : Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 2006, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου 
9. Σαρρής Γ. : Έλεγχοι και Επανέλεγχοι Κτιριακών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 2011, 

Εκδόσεις Παπασωτηρίου 
10. Τουλόγλου. Σ: Ηλεκτρικές Βιομηχανικές  Εγκαταστάσεις και Υποσταθμοί, 2010, 

Εκδόσεις  ΙΩΝ 
11. Σημειώσεις Διδάσκοντα 

 
 


