
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ H.Α.5-3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕIΔΙΚΕΣ 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  2 2.5 
  

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 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 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και υψηλές απαιτήσεις και στον τομέα 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα έχει ως 
αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις σε μια σειρά ειδικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
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 τις εν 
λόγω  ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικότερα.  

2. Να είναι σε θέση να διακρίνουν, να ερμηνεύουν και να εξηγούν με σαφήνεια  
θέματα σχετικά με τις εν λόγω ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να εκτιμούν 



σωστά και να προβαίνουν σε συμπεράσματα. 
3. Να κατανοούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις  στις εν λόγω  ειδικές 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
4. Να είναι σε θέση να μπορούν να αναθεωρούν αρχικές απόψεις που σχετίζονται με 

τις εν λόγω  ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, να μπορούν να δημιουργούν, στο 
μέτρο του εφικτού, νέα γνώση, να μπορούν να συνθέτουν και να οργανώνουν 
ομάδες εργασίας και να προτείνουν λύσεις. 

5. 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  
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 

• Ενότητα 1η :  Κτιριακοί  Αυτοματισμοί -  (EIB/ΚΝΧ, DUPLINE, κλπ) 
 

• Ενότητα 2η :  Συστήματα Ασφαλείας – (Συναγερμοί, Κάμερες Ασφαλείας – CCTV) 
 

• Ενότητα 3η :  Εγκαταστάσεις Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας – UPS 
 

• Ενότητα 4η :  Συστήματα Εφεδρικής Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας -
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη 

 
• Ενότητα 5η :  Δομημένη Καλωδίωση 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας 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 
• 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 26 
Μελέτη υλικού διαλέξεων 26 
Συγγραφή ασκήσεων / 
εργασιών 13 

Φροντιστήριο / διαδραστική 
διδασκαλία 

10 

Σύνολο µαθήµατος 75 
 

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 
 
Γραπτή Εξέταση: 100%  
Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις 
θεωρητικού περιεχομένου, ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής και ερωτήσεις κρίσεως. 
 
Προαιρετικά σύνταξη εργασίας και παρουσίαση μέχρι 
ποσοστού 20%, αφαιρουμένου από το ποσοστό της 
γραπτής εξέτασης  

2. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Εκδόσεις ΙΩΝ. 

3. «ΕΙΒ/ΚΝΧ. Νέα Τεχνική Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Professional», Γ. 
Σαρρής, Εκδόσεις Τζιόλα. 

4. «Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας», Γαρύφαλλος Γεώργιος, 2008, 
Εκδόσεις ΙΩΝ 

5. “H ανάγκη για προστασία από συστήµατα αδιάλειπτης παροχής 
ενέργειας”, ∆. Στάµπας, Μάρτης, 1996 

6. “UPS και προστασία εγκαταστάσεων Η/Υ από τα προβλήµατα της 
Ηλεκτρικής τροφοδοσίας”, ∆. Στάµπας, Σεπτέµβης, 1997 

7. “The UPS Book“. Harry Peterson, Fiskars Power Systems Oy.1996  
8. CENELEC: Uninterruptible Power Suplly Systems (UPS) Part 1: General and 

Safety Requirements, EN 50091-1 1994. 
9. ’History of CCTV technology’’, http://www.cctvsystems.com/history-of-cctv 
10. «Εφαρμογές Εγκαταστάσεων σε Νοσοκομεία», Π.Δ. Μπούρκας, 1999,  



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
11. www.bosch.com 
12. www.futuretech.gr 
13. www.heitel.com 
14. www.ipc.on.ca 
15. Σημειώσεις Διδάσκοντα 

 
 


