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600-4034

Οργάνωση και 

διοίκηση 

επιχειρήσεων

Έννοια, ορισμός, σκοποί, περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων • Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης και πρακτικής του 

μάνατζμεντ • Οικονομικός Οργανισμός - Επιχείρηση • Μάνατζμεντ και παραγωγικότητα • Επιχειρησιακές Λειτουργίες, 

Περιβάλλον των επιχειρήσεων • Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων • Σχεδιασμός: Γενικά περί Σχεδιασμού, Ανάλυση και 

Αξιολόγηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της, Προσδιορισμός σκοπών και στόχων, Χάραξη της στρατηγικής, 

Κατάρτιση προγραμμάτων, Παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων • Οργάνωση: Έννοια και φύση της 

οργάνωσης, Τύποι οργάνωσης, Επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, Έκταση της διοίκησης, Οργανωτική δομή της επιχείρησης, 

Εξουσία, ευθύνη και εξουσιοδότηση • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων: Γενικά, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, 

Προσέλκυση προσώπων, Επιλογή προσωπικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Αμοιβή προσωπικού • Διεύθυνση: Υποκίνηση, 

Ηγεσία, Επικοινωνία, Διεύθυνση Εργασιακών Ομάδων • Έλεγχος: Γενικά περί του ελέγχου, Διαδικασία του ελέγχου, Μέθοδοι 

ελέγχου, Οικονομικός έλεγχος • Δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου

600-6208

Διαχείριση 

ποιότητας στη 

γεωργία

Ποιότητα, ανταγωνιστικότητα και αξία • Τυποποίηση και ποιότητα στη γεωργία • Έλεγχος ποιότητας γεωργικών προϊόντων • 

Αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας στις γεωργικές επιχειρήσεις • Εργαλεία διοίκησης ολικής ποιότητας, με εφαρμογές στη 

γεωργία και στα τρόφιμα • Συστήματα διαχείρισης ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας στη γεωργία και στα τρόφιμα • Πρότυπα συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στη γεωργία (διεθνή, ευρωπαϊκά, 

εθνικά) • Επιθεώρηση, πιστοποίηση και ανασκόπηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας • Διαχείριση των οικονομικών της 

ποιότητας στις επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας • Επιλεγμένες εφαρμογές συστημάτων 

ποιότητας

600-6307

Παθολογία 

αγροτικών ζώων

Ορισμός Υγείας και Ασθένειας, Αιτιολογία και Παθογένεια. Σημειολογία (συμπτώματα των διάφορων ασθενειών) και 

Διαγνωστική (συγκέντρωση, αξιολόγηση και ερμηνεία των διάφορων ασθενειών). Κλινική εξέταση. Σχήμα κλινικής εξέτασης, 

Μέθοδοι εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, επίκρουση, ψηλάφηση). Εργαστηριακές έρευνες. Γενική εξέταση: Θερμομέτρηση, 

Σφυγμομέτρηση, Έλεγχος αναπνευστικών κινήσεων, Εξέταση λεμφαδένων και ορατών βλεννογόνων. Ειδική εξέταση: Εξέταση 

Προστατευτικού Συστήματος, Εξέταση Πεπτικού Συστήματος (στοματική κοιλότητα, φάρυγγας, οισοφάγος, κοιλιακή κοιλότητα 

μονογαστρικών και μηρυκαστικών ζώων), Εξέταση Αναπνευστικού Συστήματος (ρινικές κοιλότητες, λάρυγγας, τραχεία, 

πνεύμονες, θώρακας), Εξέταση Κυκλοφορικού Συστήματος (καρδιά, αρτηρίες, φλέβες και λεμφικό σύστημα), Εξέταση 

Νευρικού Συστήματος (κατάσταση αισθητηρίου, έκφραση και στάσεις, κινητική λειτουργία, αισθητικότητα και αντανακλαστικά), 

Εξέταση Ουροποιητικού Συστήματος (άμεση και έμμεση φυσική εξέταση των ούρων). Αρχές καταπολέμησης ζωονόσων.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΌ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
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ΠΛΕ08052

"Ψηφιακή 

Επεξεργασία 

Εικόνας"

Η  ψηφιακή επεξεργασία  εικόνας  (ΨΕΕ) αποτελεί  έναν ευρύ επιστημονικό  κλάδο  που αναπτύχθηκε  με την ραγδαία εξέλιξη  

των υπολογιστών. Ο όρος  εικόνα χρησιμοποιείται ευρύτερα από την απλή απεικόνιση  ενός σκηνικού και περιλαμβάνει  την 

αποτύπωση κάθε είδους  πληροφοριών. Τα υπερηχογραφήματα, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι δορυφορικές φωτογραφίες κ.α. 

μπορούν να επεξεργαστούν  ως ψηφιακές εικόνες.

Οι μαθησιακοί στόχοι είναι η κατανόηση των βασικών τεχνικών, για την ψηφιοποίηση και κωδικοποίηση εικόνων με σκοπό την 

αποθήκευση, μετάδοση και εκτύπωσή τους, την  βελτίωση και αποκατάσταση των εικόνων με σκοπό  την καλύτερη απεικόνισή 

τους και την ανάλυση και κατανόηση των εικόνων 

ΠΛ670

"Συστήματα 

Συλλογής 

Πληροφοριών & 

Μετρήσεων" 

Παρουσιάζονται οι αρχές των συστημάτων συλλογής μετρήσεων, ή άλλου τύπου δεδομένων, όπως εικόνας και ήχου. 

Αναλύονται τα ψηφιακά συστήματα μετρήσεων σε βιομηχανικό περιβάλλον και παρουσιάζεται λογισμικό συλλογής και 

επεξεργασίας μετρήσεων. Γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις αρχές συμβατικών και έξυπνων αισθητήρων (smart 

sensors) και σε συστήματα Εποπτικού ελέγχου (SCADA).

ΕΒ10Ε1

Ενεργειακή 

Συμπεριφορά 

Κτηρίων

Ανάλυση βασικών αρχών που διέπουν την ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων. Απώλειες θερμικής ενέργειας σε κτίρια. 

Θερμοπροστασία. Χρήση υπολογιστικών εργαλείων με στόχο το σχεδιασμό κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για 

θέρμανση, κλιματισμό και φωτισμό. Προσαρμογή του κτιρίου στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Θερμική προστασία 

κελύφους και αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας του κελύφους.  Διαστασιολόγηση ανοιγμάτων. Ηλιακά κέρδη. Φυσικός και 

τεχνητός φωτισμός. Αερισμός. Βελτιστοποίηση του αερισμού, φυσικός δροσισμός και ηλιοπροστασία ως μέσα μείωσης των 

ψυκτικών απαιτήσεων. Εναλλακτικές δυνατότητες θέρμανσης και ψύξης, με ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ στο κτιριακό 

κέλυφος. Επικαιροποιημένη νομοθεσία με ανάλυση και ερμηνεία για νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια

ΕΑ10Ε4 Καύση

Θερμοδυναμική της καύσης: Διατήρηση μάζας και στοιχειομετρία μιγμάτων, διατήρηση ενέργειας στις χημικές αντιδράσεις, 

ελεύθερη ενέργεια Gibbs, χημικό δυναμικό και χημική ισορροπία, θερμοκρασία καύσης. Χημική κινητική: Στοιχειώδεις 

αντιδράσεις, διάδοση και διακλάδωση, ταχύτητα αντίδρασης, σταθερά ταχύτητας αντίδρασης, μερική ισορροπία και σταθερή 

κατάσταση, αντιστρέψιμες και αλυσιδωτές αντιδράσεις, εκρηκτικά όρια, μηχανισμοί καύσης διαφόρων καυσίμων, κινητική 

σχηματισμού ρύπων. Φαινόμενα Μεταφοράς: Κινητική θεωρία αερίων, ροή ποσότητας, αδιάστατοι αριθμοί, εξισώσεις 

διατήρησης, διάχυση. Αντιδραστήρες: Σταθερού όγκου, σταθερής πίεσης, τέλειας ανάδευσης, εμβολικής ροής. Στρωτή φλόγα 

προανάμιξης: Δομή στρωτής φλόγας, ταχύτητα μετάδοσης φλόγας (Mallard και LeChatelier), παράγοντες που επιδρούν στην 

ταχύτητα και το πάχος της φλόγας, φαινόμενα σβέσης και ανάφλεξης, όρια ευστάθειας. Φλόγες διάχυσης: αριθμός 

Damkoehler, ισοδύναμοι λόγοι, δομή στρωτής φλόγας διάχυσης, χαρακτηριστικά μεγέθη.

ΚΒ10Ε4

Υπολογιστικές 

Μέθοδοι 

Μορφοποίησης

Μέθοδοι ανταλλαγής γεωμετρικών και τεχνολογικών δεδομένων μεταξύ συστημάτων CAD και CAE. Έλεγχος και δημιουργία 

τοπολογίας γεωμετρικών δεδομένων σε συστήματα CAE. Είδη πεπερασμένων στοιχείων. Δημιουργία 3D πλέγματος 

πεπερασμένων στοιχείων και έλεγχος ποιότητας πλέγματος. Ορισμός οριακών συνθηκών και φορτίων. Μορφές ανάλυσης με 

τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (στατική, δυναμική, θερμική, συνδυασμένη, γραμμική & μη γραμμική). Εφαρμογές 

συστημάτων πεπερασμένων στοιχείων για ανάλυση τάσεων και παραμορφώσεων. Ανάλυση αποτελεσμάτων, βελτιστοποίηση 

γεωμετρίας μοντέλου.

ΚΑ10Ε3

Σύγχρονες 

Τεχνολογίες 

Συγκολλήσεων

Σύγχρονες, προηγμένες διεργασίες κατασκευής συγκολλούμενων υλικών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Εφαρμογές. 

Πηγές ενέργειας, π.χ., ηλεκτρικές, χημικές (καύση μίγματος αερίων), μηχανικές, κ.ά., που χρησιμοποιούνται στις προηγμένες 

διεργασίες κατασκευής συγκολλούμενων υλικών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Εφαρμογές. Σύγχρονες μέθοδοι 

αντιμετώπισης των εναπομενουσών τάσεων οι οποίες παραμένουν στο εσωτερικό των συγκολλημένων υλικών μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγκόλλησης. Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης των σφαλμάτων που προκύπτουν στις 

συγκολλήσεις, π.χ., ρωγμές, ασυνέχειες, εγκλείσματα, πόροι, κτλ. Σύγχρονες μέθοδοι μη καταστρεπτικού ελέγχου των 

σφαλμάτων που προκύπτουν στις συγκολλήσεις, π.χ., μέσω υπερήχων, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, κ.ά.

Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφορικής, 

Υπολογιστών και 

Τηλεπικοινωνιών 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



1714

Σχεδίαση 

Επαναπροσδιοριζ

όμενων Ψηφιακών 

Συστημάτων 

(FPGA)

Η διάρθρωση της ύλης φαίνεται παρακάτω: Δομή και Λειτουργία FPGΑ

Εισαγωγή στην υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων με FPGA

Μοντελοποίηση - Εισαγωγή στη σχηματική γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού 

Verilog

Οντότητες και Αρχιτεκτονική της γλώσσας VHDL

Τρόποι περιγραφής με VHDL: συμπεριφοράς, ροής δεδομένων, δομική Τύποι δεδομένων, δήλωση στοιχείων κυκλώματος

Δημιουργία υποπρογραμμάτων, πακέτων, βιβλιοθηκών, διατάξεων Χειρισμός χρονικής ροής - Ακολουθιακές και Συντρέχουσες 

προτάσεις Περιγραφή εργαστηριακού αναπτυξιακού συστήματος

Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού - Βοηθητικά εργαλεία Ενσωματωμένα συστήματα

Μεθοδολογία σχεδιασμού συστημάτων FPGA Τεχνολογία και αρχιτεκτονική μοντέρνων FPGA

Virtex και Spartan FPGAs ως παραδείγματα μοντέρνων αναδιατασσόμενων αρχιτεκτονικών. Synthesis, placement, routing σε 

FPGAs

Ενσωματωμένοι επεξεργαστές (παράδειγμα επεξεργαστή Microblaze της Xilinx) Αρχιτεκτονική System on chip βασισμένα στον 

επεξεργαστή Microblaze

Matlab – Simulink – Xilinx System Generator – Xilinx ISE

1837

Μικροηλεκτρονική Ιστορική αναδρομή. Τεχνικές ανάπτυξης κρυστάλλων. Είδη μικροκυκλωμάτων. Διαδικασία κατασκευής: καθαρισμός πυριτίου, 

ανάπτυξη κρυστάλλου, κοπή σε wafers, ανάπτυξη με επίταξη, οξείδωση, φωτολιθογραφία, εισαγωγή προσμίξεων με διάχυση ή 

εμφύτευση ιόντων, επιμετάλλωση, συσκευασία. Ολοκληρωμένες αντιστάσεις, πυκνωτές, δίοδοι, BJT, ΜOSFET, CMOS.

Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα: καθρέπτες ρεύματος, διαφορικοί ενισχυτές, τελεστικοί ενισχυτές.

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα: αντιστροφέας, διακόπτης, βασικές πύλες, σύνθετα συνδυαστικά και ακολουθιακά 

κυκλώματα.

Αξιοπιστία και ποιοτικός έλεγχος. Μέθοδοι εξέτασης. Προσθήκη, ανίχνευση και σύγκριση σήματος. Σάρωση ορίων (Boundary 

scan). Έλεγχος Ψηφιακών Κυκλωμάτων. Μοντέλα σφαλμάτων.

Πολυπλοκότητα δοκιμών. Ενσωματωμένος αυτοέλεγχος (BIST). Ανάλυση Υπογραφών. Λογισμικά ανάλυσης και σχεδίασης 

μασκών

1871

Ασύρματα Δίκτυα Θεσμικό πλαίσιο, οικονομικά και νομικά θέματα στις Τηλεπικοινωνίες: Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και τις 

τηλεπικοινωνίες. Εθνικές και διεθνείς εποπτικές αρχές. Αδειοδότηση και διαχείριση φάσματος. Χρέωση δικτυακών υπηρεσιών 

μετάδοσης δεδομένων, χρέωση συμφόρησης, κριτήρια διαμοίρασης δικτυακών πόρων, μοντέλα ελέγχου ροής, χρέωση στο 

Internet.

Εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες: Βασικά χαρακτηριστικά ασύρματης διάδοσης, είδη παρεμβολών, μέθοδοι 

πολυπλεξίας, φυσικό επίπεδο (PHY), επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC), τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης μέσου 

(FDMA/TDMA/CDMA/WCDMA) και αποφυγής συγκρούσεων πακέτων (CSMA/CA, polling).

Το πρότυπο IEEE 802.11 για ασύρματα τοπικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων: Αρχιτεκτονική, υπηρεσίες, φυσικό επίπεδο, 

επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου, τρέχουσες και υπο-ανάπτυξη εκδόσεις του πρωτοκόλλου (π.χ. 802.11aa/ac/ad/af/ah).

Τεχνολογίες ασύρματων μητροπολιτικών (IEEE 802.16 WiMAX) και προσωπικών δικτύων (UWB, Bluetooth, Zigbee, IrDA).

Μηχανικών 

Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων



1974

Δορυφορικές 

Επικοινωνίες
Εισαγωγή στις δορυφορικές επικοινωνίες, ιστορική εξέλιξη, πρότυπα και Οργανισμοί Δορυφορικών Συστημάτων.

Μηχανική των δορυφορικών τροχιών, γεωστατική τροχιά.

Δομή και αρχιτεκτονική δορυφόρων, επίγειος δορυφορικός σταθμός (δομή-αρχιτεκτονική).

Διάδοση δορυφορικού σήματος, ανάλυση και σχεδίαση δορυφορικών ζεύξεων.

Τοπολογίες και αρχιτεκτονικές δορυφορικών δικτύων, δορυφορικά συστήματα DVB και DTH, δίκτυα VSAT, συστήματα κινητών 

δορυφορικών υπηρεσιών, δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσης-GPS.

1943

Ανάκτηση 

Πληροφοριών - 

Μηχανές 

Αναζήτησης

Να αναπτύξει την κατανόηση των θεωρητικών μοντέλων και την πρακτική άσκηση και εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών 

που σχετίζονται με την ανάκτηση & επεξεργασία πληροφοριών που θα υποστηρίξουν την σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων 

συστημάτων αναζήτησης και ιδιαίτερα σε διαδικτυακά συστήματα & υπηρεσίες.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Indexing, Retrieval Models

Text indexing, feature extraction, similarity retrieval, feature selection, Boolean / Vector-Space / Probabilistic models …

Evaluation of IR systems

Evaluation metrics, campaigns

Search Engines

Interactive IR

1946

Προηγμένα Θέματα 

Τεχνητής 

Νοημοσύνης

Το πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Στενή και γενική θεώρηση της ΤΝ

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική

Προβλήματα Χώρου Καταστασεων και Αλγόριθμοι Αναζήτησης Λύσεων

Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων Βασισμένων σε Περιορισμούς

Ευφυείς Πράκτορες

Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Ψηφιακοί Βοηθοί

Η επίδραση της ΤΝ στην εργασία και οι ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ΤΝ

1912

Ρομποτική Εισαγωγή

Τύποι Ρομπότ και Είδη Ρομποτικών βραχιόνων. Βασικοί ορισμοί κινηματικής και δυναμικής στη ρομποτική

Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Σύστημα Ρομπότ (Επενεργητές, Αισθητήρες, Συστήματα Ελέγχου)

Δυναμική και Κινηματική Ρομποτικών Βραχιόνων

Έλεγχος αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον

Δυναμική και κινηματική τροχοφόρων Ρομπότ

Υπολογισμός Τροχιάς

Λογισμικό -γλώσσες προγραμματισμού για τον έλεγχο ρομπότ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προγράμματος ελέγχου ρομποτικού βραχίονα και τροχοφόρου οχήματος

Μηχανικών 

Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων
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Βιοϊατρική 

Τεχνολογία
Εισαγωγή στα βιο-ιατρικά όργανα και τις μετρήσεις.

Ηλεκτρόδια και αισθητήρια.

Βιο-ηλεκτρικοί ενισχυτές, σήματα και θόρυβος.

Ηλεκτροκαρδιογραφήματα.

Το ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα και η μέτρησή του.

Το ανθρώπινο νευρικό σύστημα και όργανα μέτρησης της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Ιατρικά υπερηχογραφήματα.

Ραδιολογία και πυρηνική ιατρική.

Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή σε ιατρικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ιατρική πληροφορική, αυτόματη διάγνωση και τεχνολογίες.

Συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού.
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Προηγμένες 

Αρχιτεκτονικές 

Υπολογιστών και 

Προγραμματισμός 

Παράλληλων 

Συστημάτων

Εισαγωγή: προηγμένες αρχιτεκτονικές και παράλληλη επεξεργασία, ταξινόμηση συστημάτων SISD, MISD, SIMD, MIMD, 

ταξινόμηση UMA, NUMA, μοντέλα μνήμης (κοινή μνήμη, κατανεμημένη μνήμη), μοντέλο μεταγωγής μηνυμάτων, 

πολυεπεξεργαστές, πολυυπολογιστές

Τεχνολογία της μνήμης: τεχνολογία της ιεραρχημένης μνήμης, οργάνωση της μνήμης cache, τοποθέτηση και αναζήτηση 

δεδομένων στην cache, εκτίμηση επίδοσης μιας cache, μέθοδοι βελτίωσης της επίδοσης μιας cache, διαχείριση πολλαπλών 

cache, το πρόβλημα cache coherence, πρωτόκολλα snooping, directory-based

Pipelining: Το pipeline των εντολών, οι φάσεις εκτέλεσης μιας εντολής, η γλώσσα DLX, pipeline της DLX, οι κίνδυνοι της 

pipeline, η pipeline της μονάδας κινητής υποδιαστολής, κανονικοποίηση, η πράξη της πρόσθεσης, η πράξη του 

πολλαπλασιασμού, έλεγχος της pipeline.

Παράλληλος προγραμματισμός: ο Νόμος του Amdahl, σηματοφορείς, κλείδωμα, συγχρονισμός, αδιέξοδα και αποφυγή τους

Παραλληλοποίηση: γράφος εξάρτησης, εμφωλευμένοι βρόχοι, απεικόνιση αλγορίθμων, μέθοδοι γραμμικής απεικόνισης, 

χρονοδρομολόγηση, βέλτιστες μέθοδοι χ/δ για ειδικές περιπτώσεις, ευρηστικές μέθοδοι χ/δ

Παράλληλος προγραμματισμός με κοινή μνήμη, πολυνηματικός προγραμματισμός, POSIX Threads, πολυεπεξεργασία, 

μοντέλο OpenMP

Παράλληλος προγραμματισμός με κατανεμημένη μνήμη, πέρασμα μηνυμάτων, μοντέλο MPI

Προγραμματισμός με κάρτες γραφικών γενικού σκοπού General Purpose Graphical Processing Units (GPU), το μοντέλο 

1949

Κατανεμημένα 

Συστήματα
Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται: αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, ανταλλαγή μηνυμάτων, συνδρομητική επικοινωνία, 

επικοινωνία πελάτη-εξυπηρέτη, απομακρυσμένη κλήση διαδικασίας, απομακρυσμένα αντικείμενα, ομαδική επικοινωνία, 

υπηρεσίες καταλόγου, δικτυακά συστήματα αρχείων, φυσικά και λογικά ρολόγια, κατανεμημένες καθολικές συνεπείς 

καταστάσεις και εντοπισμός κατανεμημένων συνθηκών, αλγόριθμοι εντοπισμού αδιεξόδου και τερματισμού, αλγόριθμοι 

αμοιβαίου αποκλεισμού και εκλογών, ανοχή βλαβών, κατανεμημένη συμφωνία. Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά εργασιών σε 

C/Java/python για την υλοποίηση κατανεμημένων μηχανισμών και εφαρμογών.

Μηχανικών 

Πληροφορικής και 

Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων



Μηχανικών 

Τοπογραφίας & 

Γεωπληροφορικής
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Πολεοδομικός 

Σχεδιασμός

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων και η κατανόησή τους τόσο ως 

εργαλεία-πλαίσια όσο και ως  ανονιστικά εργαλεία σχεδιασμού, που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν τα πρότυπα χωρικής 

οργάνωσης σε μία γειτονιά (πολεοδομική ενότητα), έναν οικισμό ή ένα δήμο, καθώς και να προωθήσουν και να ελέγξουν την 

αστική ανάπτυξη σε ένα δήμο ή τμήμα του.

Περιεχόμενο διαλέξεων θεωρίας Εξετάζονται διαδοχικά:

- Εξέλιξη θεσμικού πλαισίου στον Ελλαδικό χώρο. - Βασικές αρχές Πολεοδομικού σχεδιασμού – σύγχρονες τάσεις. - Φορείς 

άσκησης Πολεοδομικής πολιτικής.

- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Σύνδεση με υπερκείμενα πλαίσια σχεδιασμού (Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά, Ειδικά και 

Περιφερειακά Πλαίσια).

- Πολεοδομική Μελέτη. - Ειδικές κατηγορίες μελετών. - Προδιαγραφές μελετών, περιεχόμενο, διαδικασία, μεθοδολογία 

εκπόνησης, φορείς

σύνταξης. - Πολεοδομικά σταθερότυπα και η εφαρμογή τους. - Μεθοδολογία ανάλυσης και διάγνωσης υφιστάμενης 

κατάστασης.

- Μεθοδολογία εκτίμησης σεναρίων για τον προγραμματικό πληθυσμό και εκτίμησης

χωρητικότητας. - Μεθοδολογία υπολογισμού αναγκών σε κοινωνική υποδομή.

- Απολογισμός και αξιολόγηση εφαρμογών των θεσμικών πλαισίων.

- Όροι δόμησης  και συστήματα δόμησης. - Αναφορά στον οικοδομικό κανονισμό.

- Αναφορά σε υπόβαθρα. Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων

- επεξεργασία ενός συγκεκριμένου θέματος εφαρμογής και από την άποψη της χωρικής

κλίμακας κινείται στο σχεδιασμό μιας πόλης ή μιας περιοχής της. Το θέμα επικεντρώνεται

στην επεξεργασία ενός πολεοδομικού σχεδίου σε δύο επίπεδα:

1) Πρώτον, στο επίπεδο του σχεδίου-πλαίσιο, όπως είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο επιδιώκει τη συνολική 

ρύθμιση του αστικού και περιαστικού χώρου.

2) Δεύτερον, σε περισσότερο λεπτομερειακό επίπεδο, δηλαδή μιας Πολεοδομικής Μελέτης,

όπου προδιαγράφεται αναλυτικότερα ο τρόπος που πρέπει να αναπτυχθεί ένα τμήμα ή το

σύνολο ενός οικισμού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σ
614ΓΥΕΧ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕ

ΝΗ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Βασικές έννοιες, βασικά στοιχεία στατιστικών ελέγχων, πιθανότητα λανθασμένης απόφασης, περιθώριο σφάλματος.

Διάστημα εμπιστοσύνης.

Έλεγχοι υποθέσεων.

Δημιουργία-κατάρτιση ερωτηματολογίων, σημεία προσοχής, είδη ερωτήσεων, έλεγχος αξιοπιστίας ερωτηματολογίου.

Πολλαπλή παλινδρόμηση, δημιουργία μοντέλου παλινδρόμησης, έλεγχος καταλληλότητας του μοντέλου.

Πρόβλεψη και σφάλμα πρόβλεψης.

Παραγοντική Ανάλυση πολλαπλών δεδομένων.

Ιεραρχική Ταξινόμηση.

Εφαρμογές σε οικονομικά προβλήματα.
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Πρώτες Βοήθειες Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση 

επειγουσών καταστάσεων υγείας με σκοπό την υποστήριξη της ζωής του ανθρώπου, την πρόληψη της επιδείνωσης της 

κατάστασής του και την προαγωγή της υγείας του. Διδάσκονται οι βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών, τα φάρμακα πρώτης 

ανάγκης, η οργάνωση φαρμακείου στο σπίτι, στο χώρο εργασίας και στο αυτοκίνητο, οι κακώσεις του σκελετού, η 

αντιμετώπιση καταγμάτων και εξαρθρημάτων, η εφαρμογή νάρθηκα, τα τραύματα και οι κακώσεις των μαλακών μορίων, η 

συρραφή απλού τραύματος, οι αιμορραγίες, η καταπληξία (shock), οι βλάβες από θερμότητα και ψύχος, η ασφυξία και η 

καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, οι δηλητηριάσεις, η απώλεια συνείδησης, τα τροχαία ατυχήματα και παθολογικές 

καταστάσεις όπως η  λιποθυμία, το διαβητικό και το ουραιμικό κώμα, το έμφραγμα μυοκαρδίου, η γαστρορραγία, η 

αιματέμεση, η αιμόπτυση και ο κωλικός.

3006

Προγεννητικός 

Έλεγχος – Ιατρική 

του Εμβρύου

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους 

προληπτικού ελέγχου (screening)  και διάγνωσης στο πεδίο της Ιατρικής του Εμβρύου και του Προγεννητικού Ελέγχου. Επίσης 

οι φοιτητές θα γνωρίσουν την ανατομία και την παθολογία του εμβρύου, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης 

παθολογικών καταστάσεων του εμβρύου σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Διδάσκονται στοιχεία που αφορούν τις 

χρωματοσωμικές ανωμαλίες και τις συγγενείς ανωμαλίες σε έμβρυα, οι μέθοδοι πληθυσμιακού ελέγχου (προληπτικέςς και 

διαγνωστικές), στοιχεία γενετικής , εμβρυολογίας και προγεννητικής συμβουλευτικής και η σύνδεση των ανωτέρω με σκοπό 

την εφαρμογή μεθόδων προγεννητικού ελέγχου πριν τη σύλληψη  καθώς και  στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σύγχρονες 

μέθοδοι αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων του εμβρύου σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, ο ρόλος  του 

εξειδικευμένου Μαιευτήρα και ο ρόλος της μαίας στην ιατρική του εμβρύου και στον προγεννητικό έλεγχο και το νομικό πλαίσιο 

στην ιατρική του εμβρύου και στον προγεννητικό έλεγχο. 
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Χειρουργική Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις σχετικά με την χειρουργική αντιμετώπιση των 

παθήσεων. Διδάσκονται η προεγχειρητική και μετεγχειρητική αγωγή και παρακολούθηση των ασθενών, οι χειρουργικές 

παθήσεις του αγγειακού συστήματος, η καταπληξία (shock), οι παθήσεις του στομάχου, του εντέρου, του ορθού, του 

παγκρέατος, του ορθού, της χοληδόχου κύστης και του ήπατος, η οξεία κοιλία, τα έλκη κατακλίσεων, οι μυοσκελετικές 

κακώσεις και τα κατάγματα, οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ο πολυτραυματίας.  

45

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συστήματα παρραγωγής. Εισαγωγή Μοντέλα αποθεμάτων με στατική ζήτηση, μοντέλα με δυναμική ζήτηση, αποθέματα με 

εκπτώσεις ποσοτήτων. Σχεδιασμός παραγωγής. Ανάμειξη προϊόντων. Προβλήματα μεγέθους παραγωγής. Συστήματα 

πρόβλεψης, κινούμενος μέσος όρος, ελάχιστο μέσο τετράγωνο. Προγραμματισμός -ν εργασίες 1 μηχανή, -ν εργασίες 2 

μηχανές. Προγραμματισμός για την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιμασίας. Απαιτούμενες ακολουθίες εργασιών

86,1

LOGISTICS ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διοίκηση Logistics-εννοιολογική προσέγγιση. Σχεδιασμός, διαχείριση, λειτουργία αποθηκών Πρόβλεψη απαιτήσεων 

συστήματος Logistics. Εξυπηρέτηση πελατών. Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Logistics. Σύγχρονα ολοκληρωμένα 

Πληροφοριακά Συστήματα Logistics. Σχεδιασμός δικτύου και οργάνωση συστημάτων Logistics. Ανάθεση δραστηριοτήτων 

Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε τρίτους Logistics, Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Η έννοια των μεταφορών και η τυποποίηση 

των μέσων μεταφοράς και διανομής σε μία εφοδιαστική αλυσίδα. Η τυποποίηση των μέσων μεταφοράς και διανομής. 

Μοναδοποιήση Φορτίων. Συνδυασμένες Μεταφορές Οργανωτές Συνδυασμένων Μεταφορών
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙ

ΣΗΣ

●  Εισαγωγή στην ταχεία πρωτοτυποποίηση, ● Τεχνολογίες Ταχείας Πρωτοτυποποίησης, ● Σχεδιασμός για προσθετική 

κατασκευή προϊόντων ένδυσης & αξεσουάρ, ● Εφαρμογές τεχνολογιών ΤΠ στον κλάδο της ένδυσης.

Μαιευτικής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ

Ανάλυση και εξάσκηση σε βιομηχανικές εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων ένδυσης. Εισαγωγή στο περιβάλλον 

εργασίας του συστήματος (κουμπιά ενεργειών). Εισαγωγή και ανάλυση του βασικού μενού αρχείου το οποίο περιλαμβάνει 

τους οδηγούς, τα ημι-έτοιμα, τα νήματα, τα υφάσματα, τις βοηθητικές ύλες, της προδιαγραφές, τα δείγματα, τους 

συναλλασσόμενους (πελάτες, προμηθευτές) τους αποθηκευτικούς χώρους, τα πάγια, τους εργαζομένους, και λογιστικά 

στοιχεία. Αναφορά στην υποδομή του συστήματος όπως τα είδη, τους συνεργάτες, τις παραγγελίες, παραγωγικοί πόροι, 

αποθήκη, λογιστικά στοιχεία, διαχείριση μισθοδοσίας. Ανάλυση των μενού εργαλείων του συστήματος (φίλτρα, στατιστικά, 

οδηγοί πελάτη, Business unit πελάτη, κλπ). Εργαλεία αποθήκης (Βάρος είδος, υπόλοιπα αποθήκης, δημιουργία δένδρου 

προδιαγραφών, διαστασιολόγιο οδηγού, παρατηρήσεις οδηγού). Εισαγωγή στις φόρμες διαχείρισης (βασικές και 

δευτερεύουσες και φόρμες ευρετηρίου) και χαρακτηριστικά τους. Χειρισμός εντολών και στοιχείων του περιβάλλοντος του 

συστήματος. Διαχείριση και επεξεργασία εικόνων στο πρόγραμμα. Διαχείριση παραγγελιών και εντολών παραγωγής. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ

ΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η έννοια και το περιεχόμενο της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, η Καινοτομία ως στρατηγική και ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, έννοια και τα Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Καινοτομίας, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, η Καινοτομία ως 

Διαδικασία Διαχείρισης, Επιχειρηματικές Συστάδες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία, διαχείριση γνώσης ως 

πρόκριμα επιτυχημένης επιχειρηματικής δράσης, η ελληνική πραγματικότητα, μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεις ένδυσης, 

πνευματική ιδιοκτησία και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων.

 2-6C101 Ελληνική γλώσσα

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την εξέλιξη και τις μορφές της ελληνικής γλώσσας 

κατά την μακραίωνη πορεία της.

• Ορισμός της γλώσσας- παράγοντες γλωσσικών αλλαγών • Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια • Θεωρίες για 

την διαμόρφωση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων • Προελληνικές και ελληνικές γραφές • Αλεξανδρινή κοινή • 

Μεσαιωνική ελληνική • Αρχή της νεοελληνικής λογοτεχνίας • Μεταβυζαντινή ελληνική • Νεοελληνική • Νεοελληνικές 

διάλεκτοι •  Το γλωσσικό ζήτημα

2-20501-2

Θεωρίες μάθησης 

στην κοινωνία της 

πληροφορίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις για τη μαθησιακή 

διαδικασία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας καθώς και τη δυναμική τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, παρακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις του πεδίου

Θεωρία :  Σε επίπεδο γνώσεων : 1. Nα κατέχει τις γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις για τη μαθησιακή διαδικασία που 

έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας καθώς και τη δυναμική τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

παρακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις του πεδίου. Γνωρίζει τις θεωρίες μάθησης, την προέλευσή τους και τη διάκριση των 

στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν 2. Να γνωρίζει μεθόδους αξιοποίησης των σύγχρονων θεωριών μάθησης στην Προσχολική 

Αγωγή 3. Να παρακολουθεί την περαιτέρω εξέλιξη των μαθησιακών θεωριών 4. Να αναπτύσσει τις δικές του/της απόψεις 

ικανές να συμβάλλουν στο διάλογο σχετικά με την ταχύτερη διάδοση και ευρύτερη εφαρμογή των εκπαιδευτικών προτάσεων 

που προκύπτουν από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Σε επίπεδο ικανοτήτων : 1. Να αναγνωρίζει τη σημασία των Τ.Π.Ε. 

στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών μάθησης και να κατανοεί την ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης για τη βελτιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσματος 2. Να συνειδητοποιεί τη σημασία των 

2-6C201

Σύγχρονες τάσεις 

προσχολικής 

αγωγής 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητριών/ών στα ακόλουθα: τις σύγχρονες μεθόδους 

διδασκαλίας στην προσχολική αγωγή, τη  θεωρητική θεμελίωση της  προσέγγισης του Reggio  Emilia, την παιδαγωγική 

τεκμηρίωση, τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου project, τα βασικά χαρακτηριστικά της Βιωματικής μεθόδου και τον οπτικό 

γραμματισμό  

• Ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητριών/ων στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην προσχολική αγωγή • Θεωρητική 

θεμελίωση της  προσέγγισης του Reggio  Emilia • Οι εκατό γλώσσες των παιδιών • Οι παιδαγωγικές καινοτομίες, Παιδαγωγική 

τεκμηρίωση

• Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου project  • Βασικά χαρακτηριστικά της Βιωματικής μεθόδου • Οπτικός γραμματισμός

• Σχέσεις παιδαγωγών –γονέων – παιδιών • Αισθητική του χώρου • Προκλήσεις για εκπαιδευτική πράξη

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 

ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ



2-10401
Προσχολική 

Παιδαγωγική

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο, τις βασικές έννοιες και την ιστορική 

εξέλιξη της Προσχολικής Αγωγής μέσα από τις κυριότερες Παιδαγωγικές αρχές των μεγάλων Παιδαγωγών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

1. Να έχει γνώσεις για την Προσχολική Παιδαγωγική ως επιστήμη: έννοια, αντικείμενο και σχέση με άλλες επιστήμες

2. Να κατανοεί την εξέλιξη της Προσχολικής Παιδαγωγικής στα πλαίσια των παιδαγωγικών αρχών των κυριότερων 

παιδαγωγών

3. Να γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις των Παιδαγωγικών και Κοινωνιολογικών επιδράσεων στην διαμόρφωση των 

παιδαγωγικών συστημάτων προσχολικής αγωγής

4. Να γνωρίζει και να αξιολογεί την εξέλιξη της Π.Α. στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

2-3Α101-2

Προγράμματα 

προσχολικής 

αγωγής & 

μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις 

Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τα κυριότερα προγράμματα προσχολικής αγωγής που έχουν αναπτυχθεί και τις 

βασικές παιδαγωγικές-κοινωνικο-πολιτισμικές και ψυχολογικές θεωρίες οι οποίες επηρέασαν την εξέλιξή τους.

ΘΕΩΡΙΑ : • Παρουσίαση των πλέον γνωστών προγραμμάτων προσχολικής αγωγής σε διεθνές επίπεδο και των παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του παιδαγωγού, παιδιού και περιβάλλοντος • Συμπεριφοριστικά και 

Αναπτυξιακά –Αλληλοεπιδραστικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής • Προγράμματα Π.Α. κατά Piaget (KAMII-DEVRIES) • 

Προγράμματα προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα • Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις  • 

Βασικό σημείο των εργαστηριακών ασκήσεων είναι οι συζητήσεις , προβληματισμοί και η διαμορφωτική προσέγγιση στις 

ομαδικές εργασίες των φοιτητών/τριών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο 

δεδομένου προγράμματος προσχολικής αγωγής.

2-3Α201-2
Συγκριτική 

Παιδαγωγική  

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες, αντικείμενο και μεθόδους  έρευνας της συγκριτικής 

παιδαγωγικής, να προσεγγίσει τα επίκαιρα προβλήματα της συγκριτικής μελέτης των εκπαιδευτικών συστημάτων και τα 

χαρακτηριστικά τους.

ΘΕΩΡΙΑ : • Βασικές έννοιες, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας Συγκριτικής Παιδαγωγικής • Επίκαιρα προβλήματα συγκριτικής 

μελέτης εκπαιδευτικών συστημάτων • Το πρόβλημα του εκπαιδευτικού δανεισμού • Η προσχολική Αγωγή στην Ευρώπη. 

Συγκριτική προσέγγιση και αξιολόγηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : • Μελέτη περιπτώσεων Π.Α. άλλων κρατών

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ



2-10501-2
Ψηφιακή 

Παιδαγωγική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τις συνεχείς εξελίξεις των Ν.Τ. στα πλαίσια της συνεχώς 

εξελισσόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΘΕΩΡΙΑ : Ο/Η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:Σε επίπεδο γνώσεων : 1. Να κατέχει τις γνώσεις σχετικά με τα μέσα που 

προκύπτουν από τη συνεχή εξέλιξη των Ν.Τ. και τις δυνατότητες που αυτά έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

παρακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις του πεδίου 2. Να γνωρίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες που μπορεί να αξιοποιήσει για 

την βελτιστοποίηση των σπουδών του/της 3. Να έρχεται σε επαφή με την προβληματική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την 

ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 4. Να αποκτά τις γενικές γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση της προσχολικής αγωγής 

Σε επίπεδο ικανοτήτων:1 Να κατανοεί την ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Ν.Τ.,τόσο στη διάρκεια των 

σπουδών του/της, όσο και κατά την άσκηση του επαγγέλματος του/της παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας, ενώ παράλληλα θα 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εφαρμογής τους 2 Να κατανοεί την ανάγκη προσαρμογής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στους ρυθμούς της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς μυείται στις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία για 

βελτίωση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας 3 Να υποδέχεται κριτικά την προβληματική που αναπτύσσεται σχετικά με τις 

Ν.Τ. και την ενσωμάτωσή τους στην προσχολική αγωγή 4 Να συνειδητοποιεί και να ανταποκρίνεται στη ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας 5 

Να αναπτύσσει τις δικές του/της απόψεις ικανές να συμβάλλουν στο διάλογο σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 

προσχολική αγωγή 6 Να συμβάλλει με άξονα τις ΤΠΕ και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην αναθεώρηση και την εξέλιξη 

της παιδαγωγικής ως επιστήμης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Ο/Η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση : Σε επίπεδο δεξιοτήτων : 1. Να εξοικειώνεται στο χειρισμό και την 

εφαρμογή βασικών μέσων των ΤΠΕ που μπορούν να συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό έργο 2. Να υποστηρίζει το έργο της 

παιδαγωγικής, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίνουν οι Ν.Τ., σχεδιάζοντας και 

εφαρμόζοντας διδακτικές παρεμβάσεις με την υποστήριξη των ΤΠΕ 3. Να αξιοποιεί κατάλληλα τις Ν.Τ. για να υποστηρίξει το 

εκπαιδευτικό έργο βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά του.

ΤΟ-ΝΕΥ6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, που θα τους επιτρέπουν την καθοριστική 

συμμετοχή τους στον σχεδιασμό μιας νέας παραγωγικής μονάδας ή στην τροποποίηση μιας ήδη υπάρχουσας ανάλογα με τις 

οικονομικές δυνατότητες και με γνώμονα τις απαιτήσεις της αγοράς, την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας και 

την προστασία του περιβάλλοντος.

ΤΟ-21-ΝΒ1

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ Κατανόηση και η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της οργανικής χημείας. 

Απόκτηση γνώσεων για την επεξήγηση πολλών οργανικών χημικών φαινομένων που συναντώνται στην καθημερινή ζωή και 

την τεχνολογία. 

Κάθε φοιτητής θα μάθει τις βασικές οργανικές εργαστηριακές τεχνικές και θα κερδίσει μερική εμπειρία στη σύνθεση και το 

χαρακτηρισμό των οργανικών ενώσεων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση με τις οργανικές ενώσεις που απαντώνται στα κρασιά καθώς και στην  κατανόηση 

των αντιδράσεων που απαντώνται σε  αυτά (εστεροποιήσεις,, οξειδώσεις, κλπ)

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΝ12

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 

ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ

ΜΟΥ

Προηγμένες γλώσσες προγραμματισμού Εισαγωγή στην Python

Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές

Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια

Δομές ελέγχου και επανάληψης

Συναρτήσεις

Συμβολοσειρές, λίστες, πλειάδες, λεξικά

Αρχεία

Κλάσεις και αντικείμενα

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή τρόπο σκέψης. Βασικές Έννοιες.

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++ : Χαρακτηριστικά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδομένων και 

παραστάσεις.

Οργάνωση προγράμματος και δομές ελέγχου. Χρήση των βασικών βιβλιοθηκών.

Δημιουργία κλάσεων και κατασκευή αντικειμένων.

Συσχετίσεις μεταξύ κλάσεων.

Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός.

 Προγραμματισμός Η/Υ ΣΤ(ΕΑΡ) ΕΥ/ΠΡ

ΟΜ0313

Ιδιωτική 

Οικονομική

Η επιχείρηση και οι στόχοι της

- Οι οικονομικές μονάδες

- Διακρίσεις δραστηριοτήτων 

- Επιχειρήσεις συνασπισμών

- Οι συντελεστές παραγωγής.

Προβλέψεις - προγραμματισμός - έλεγχος:

- Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την πρόβλεψη και τον έλεγχο.

- Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

- Επιχειρηματικοί κίνδυνοι: ενδογενείς και εξωγενείς κίνδυνοι. Μέσα και μέτρα πρόβλεψης και αντιμετώπιση επιχειρήσεων / 

κινδύνων.

- Κέρδος επιχειρηματικού σχεδιασμού / κόμματα: έννοια και διακρίσεις.

Αποφάσεις σχετικά με τη θέση των επιχειρήσεων.

- Ανάλυση του ισοζυγίου κύκλου εργασιών. Σχέση όγκου παραγωγής - κόστος - κέρδος. Εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων 

για την αντικατάσταση του CC

- Παραγωγικότητα και παράγοντες που διαμορφώνουν την υψηλή παραγωγικότητα.

- Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

- Η Ευρωπαϊκή επιχείρηση - δικαιώματα ναύλωσης και επιχειρηματικές υποχρεώσεις

ΜΕ1744

Χρηματοοικονομικ

ή Διοίκηση

Χρηματοδότηση με τη χρήση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εργαλείων δανεισμού

Βραχυπρόθεσμες μορφές χρηματοδότησης

Μακροπρόθεσμες μορφές χρηματοδότησης

Διαχείριση αποθεμάτων

Διαχείριση διαθεσίμων

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

Πολιτικές κεφαλαιακής διάρθρωσης

Πολιτικές μερισματικής πολιτικής

Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής



ΜΕ0320

Τράπεζες – 

Χρηματοδοτήσεις

Ποια η σημασία των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Δραστηριότητες και υπηρεσίες των τραπεζών

Είδη τραπεζικής

Θεωρία της κεντρικής τράπεζας και ανάγκη για τραπεζική εποπτεία

Ζήτηση και προσφορά χρήματος

Ισολογισμός της τράπεζας

Τράπεζες και νομισματική πολιτική

Ο ρόλος των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα

Κεφαλαιακή επάρκεια

Κίνδυνοι πιστωτικοί, επιτοκίου και ρευστότητας

Μοντέλα επιμέτρησης τραπεζικού κινδύνου

ΜΕ1635

Αποτίμηση 

Επιχειρήσεων

Έννοια της αποτίμησης επιχειρήσεων

Έννοια του κινδύνου στις επενδύσεις

Θεωρία και κίνδυνος χαρτοφυλακίου

Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Μέθοδος προεξοφλητικών ταμειακών ροών (DCF)

Μέθοδος προεξοφλημένων μερισμάτων (DDM)

Αποτίμηση κοινών και προνομιούχων μετοχών

Μοντέλο άπειρων περιόδων για αναπτυσσόμενες εταιρίες

Υπολογισμός ROE (Return on Equity)

Υπολογισμός Απόδοσης χωρίς Κίνδυνο

Υπολογισμός συντελεστή g (Growth-Ανάπτυξης)

Μέθοδος καθαρής περιουσιακής θέσης

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης οργανικών κερδών

Μέθοδος των υπερπροσόδων

ΜΕ0426

Αξιολόγηση 

Επενδυτικών 

Σχεδίων 

Αρχικά, στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών «Σχέδιο Επένδυσης και Αξιολόγηση 

Επενδύσεων»  με ιδιαίτερη έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις - Μεθόδους αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. 

Στο δεύτερο μέρος διαπραγματεύεται την  πρακτική προσέγγιση των μεθόδων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων»  με 

αναφορά και σε παραδείγματα αξιολόγησης και των επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζονται Υποδείγματα Αξιολόγησης 

Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια διαφόρων επενδυτικών προγραμμάτων με έμφαση στα επενδυτικά προγράμματα των 

εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων. 

Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στη Μεθοδολογία αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων. 

Το μάθημα υποστηρίζεται με πρακτικές εφαρμογές-ασκήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τόσο τη αφομοίωση του θεωρητικού 

μέρους του μαθήματος όσο και την προετοιμασία των φοιτητών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στις Ασκήσεις 

Πράξης (εφαρμογές), οι  οποίες γίνονται με την χρήση ενός οδηγού ασκήσεων και κατάλληλων τεχνικών επίλυσης πρακτικών 

περιπτώσεων υπολογισμού επιμέρους στοιχείων της αξιολόγησης. 

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εκμάθηση των τεχνικών που απαιτούνται για  την εκμάθηση μεθόδων - τεχνικών 

αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, όπως αυτές διαμορφώνονται υπό το πρίσμα της αγοράς των Συμβούλων Επιχειρήσεων-

Επενδύσεων.

Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής



ΛΠ1748

Εταιρική 

Διακυβέρνηση

 Εισαγωγή στην έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Δομή και Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στοιχεία λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου 

Στοιχεία Λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης 

Υποχρεώσεις εισηγμένων στα πλαίσια της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο σύμφωνα με το Ν.3016/2002

Σημασία Εσωτερικού Ελέγχου. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτικά Τεκμήρια, Επεξεργασία στοιχείων Ελέγχου

Πορίσματα Ελέγχου, Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος στην Οικονομική Διεύθυνση

Ο εσωτερικός έλεγχος στις Τράπεζες

406-2

Διαγνωστική 

Νοσηλευτική 

Προσέγγιση

Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού Γενικές αρχές διαταραχών (πόνος, πυρετός, ναυτία εμετός, κένωση, μετεωρισμός, ούρηση, 

ίλιγγος, οίδημα, ασκήτης, ίκτερος, δύσπνοια, κώμα, shock κ.α Γενική φυσική εξέταση αρρώστου–Νοσηλευτική αξιολόγηση  

(επικοινωνία, ανάπτυξη, θρέψη, κινητικότητα, κ.α). Κλινική εξέταση Νοσηλευτική αξιολόγηση, επισκόπηση, ψηλάφηση, 

ακρόαση (κεφαλής, τραχήλου, θώρακος, πνευμόνων, καρδιάς και αγγείων, κοιλιακής χώρας, μαστών , γεννητικών οργάνων 

και άκρων).
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Παθολογική 

Νοσηλευτική ΙΙ

Βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την ανατομία, την φυσιολογία παθολογία και παθολογική Νοσ/κή της καρδιάς και 

των αγγείων, του ουροποιητικού, μυοσκελετικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων .Διαγνωστικές εξετάσεις και 

αντίστοιχες νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Προβλήματα αρρώστων, σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων 

Νοσ/κών παρεμβάσεων αντίστοιχα. Ανάπτυξη ειδικών δεξιοτεχνιών σε νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

607-2

Ανακουφιστική 

Νοσηλευτική 

Φροντίδα

Φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας, Νοσηλευτικές θεωρίες και μοντέλα στην ανακουφιστική φροντίδα ή νοσηλευτική ως 

θεραπευτικό μέσον,  αλλαγές του σωματικού ειδώλου και η αντιμετώπιση τους, ανακούφιση από τον πόνο σε αρρώστους 

τελικού σταδίου, ανακούφιση από τα συμπτώματα, φροντίδα τραυμάτων,  αντιμετώπιση της απώλειας και του θανάτου, 

συμβουλευτική και συμπληρωματικές θεραπείες στη νοσηλευτική.

ΕΝΔ502

Ογκολογική 

Νοσηλευτική

• Παθοφυσιολογία του καρκίνου 

• Επιδημιολογία και καρκίνος 

• Πρόληψη του καρκίνου. Πρωτογενής-δευτερογενής-τριτογενής πρόληψη. Ο νοσηλευτής στην πρωτογενή και δευτερογενή 

πρόληψη 

• Χειρουργική θεραπεία - Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία

• Χημειοθεραπεία Χορήγηση φαρμάκων-προετοιμασία και χειρισμός κυτταροστατικών φαρμάκων 

• Παρενέργειες χημειοθεραπείας Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία

• Ακτινοθεραπεία-διαδικασία ακτινοθεραπείας-Παρενέργειες ακτινοθεραπείας- Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που 

υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία

• Στοχευμένες θεραπείες – τοξικότητα από στοχευμένες θεραπείες- Νοσηλευτική φροντίδα 

• Ανοσοθεραπεία- τοξικότητα ανοσοθεραπείας. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία. 

• Ορμονοθεραπεία. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε ορμονοθεραπεία 

• Ψυχοκοινωνική φροντίδα –άγχος-κατάθλιψη-οικογενειακό περιβάλλον-κοινωνική υποστήριξη 

Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής
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ΕΝΔ507-3

Διαχείριση 

κρίσεων στη 

Νοσηλευτική

μιας κρίσης.

603
Επείγουσα 

Νοσηλευτική

Εισαγωγικές έννοιες επείγουσα νοσηλευτική σε τραυματικές κακώσεις, (τραύματα & κατάγματα) και εγκαύματα. Επείγοντα

καρδιαγγειακά προβλήματα, Επείγοντα αναπνευστικά προβλήματα, Shock, Πνευμονική εμβολή. Καρδιοαναπνευστική

αναζωογόνηση. Θερμοπληξία, Δήγματα. Επείγοντα κοιλιακά περιστατικά, Επείγοντα νευρολογικά περιστατικά, δηλητηριάσεις,

αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών.

ΗΝΔ805-4

Νευρολογική/Νευρ

οχειρουργική 

Νοσηλευτική

Θεωρία

1. Νευρικό σύστημα:κεντρικό και περιφερικό (φυσιολογικά και ανατομικά στοιχεία)

2. Αντικειμενικοί σκοποί της Νευρολογικής και Νευροχειρουργικής Νοσηλευτικής.

3. Αισθητήρια όργανα, Αισθήσεις

4. Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

5. Επιληψία, Κεφαλαλγίες 

6. Εγκεφαλίτιδες. Μηνιγγίτιδες, Έρπης Ζωστήρας, Πολυνευροπάθειες

7. Χρόνιες Νευρολογικές διαταραχές (Νόσος Alzheimer, Άλλες άνοιες, Νόσος Parkinson, Μυασθένεια Gravis, πλάγια 

μυατροφική σκλήρυνση).

8. Οξείες εγκεφαλικές διαταραχές (ενδοκράνια πίεση, εγκεφαλικό οίδημα, τραυματική εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλικοί όγκοι, 

υδροκέφαλος)

9. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

10. Κακώσεις του Νωτιαίου Μυελού (Όγκοι σπονδυλικής στήλης, τραύματα σπονδυλικής στήλης).

11.Αποκατάσταση ασθενή, Στήριξη Οικογένειας

12.Προετοιμασία εξόδου του ασθενή από το νοσοκομείο και συνέχιση 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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ΕΝΔ506

Νοσηλευτική 

Αποκατάστασης 

χρονίως 

πασχόντων

• Εισαγωγή- ορισμοί (χρόνια ασθένεια, αναπηρία, αποκατάσταση, βασικές αρχές αποκατάστασης, ποιότητα ζωής,  

νοσηλευτική διεργασία)

• Νοσηλευτικός ρόλος στην ομάδα υγείας, αποκατάστασης- Διεπιστημονική συνεργασία

•  Ομάδα αποκατάστασης, κατ’ οίκον φροντίδα υγείας,  αυτοφροντίδα, οικογένεια- φροντιστής, 

• Ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα ασθενών με αναπηρία και νοσηλευτική αντιμετώπιση του φόβου, του θυμού και της 

απογοήτευσης. Συμβουλευτική του χρονίως πάσχοντα και της οικογένειάς του.

• Μελέτη περιστατικών και ανάπτυξη πλάνων φροντίδας ασθενών με χρόνιες παθήσεις και κινητικές αναπηρίες

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα, κυστική ίνωση. 

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με διαταραχές    μεταβολισμού

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος 

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με κακώσεις σπονδυλικής στήλης 

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασηςασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

• Ανάπτυξη πλάνων φροντίδας και  αποκατάστασης ασθενών με εκφυλιστικές νευρολογικές διαταραχές

ΓΝΔ306-2

Επικοινωνία στο 

χώρο της Υγείας

• Θεωρητικά μοντέλα Επικοινωνίας: Ορισμοί, έννοιες και Βασικές αρχές 

• Η χρησιμότητα της Συμβουλευτικής στους επαγγελματτίες υγείας 

• Θεωρίες της Νοσηλευτικής και της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Νοσηλευτικοί ρόλοι: η Συμβουλευτική στην 

πρόληψη/προαγωγή της υγείας και στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

• Οι δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ νοσηλευτή-ασθενή. 

• Η προσέγγιση του ασθενούς: η πρώτη συνάντηση, βασικά στοιχεία επαγγελματικής εμφάνισης και συμπεριφοράς. 

• Δεξιότητες επικοινωνίας για την κατανόηση του υποκειμενικού βιώματος του αρρώστου

• Εξειδικευμένα θέματα συμβουλευτικής και επικοινωνίας: 

-  διαπολιτισμικές ιδιαιτερότητες ασθενών

- επικοινωνία με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες

- διαχείριση «δύσκολων» συναισθημάτων και αντιδράσεων ασθενών και συγγενών

601

Νοσηλευτική 

Ψυχικής Υγείας

Θεμελιώδεις αρχές Ψυχιατρικής νευρολογικής νοσηλευτικής. Κριτήρια ψυχικής υγείας και νόσου. Πρωτογενής, δευτερογενής, 

τριτογενής πρόληψη στην ψυχική υγεία. Θεραπευτικό περιβάλλον αρρώστου. Εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε 

νευρώσεις και ψυχώσεις. Εναλλακτικές θεραπείες και συμβουλευτική στη διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής υγείας. 

Κοινοτική Ψυχιατρική Νοσ/κή. Σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στην ψυχιατρική.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΖΝΔ706-1

Καρδιολογική 

Νοσηλευτική

• Ανατομία και φυσιολογία  της καρδιάς

• Εκτίμηση ασθενών με διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας (ιστορικό υγείας, κλινική εξέταση, ΗΚΓ, απεικονιστικές εξετάσεις, 

αιμοδυναμική παρακολούθηση κα)

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με αρτηριακή υπέρταση

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με στεφανιαία νόσο (Χρόνια στεφανιαία νόσος, Οξέα στεφανιαία σύνδρομα)

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με αρρυθμίες και διαταραχές αγωγής

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με λοιμώξεις της καρδιάς (περικαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα)

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με βαλβιδοπάθειες - μυοκαρδιοπάθειες

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με παθήσεις αορτής και περιφερικών αρτηριών (ανεύρυσμα αορτής, περιφερική 

αρτηριοπάθεια, αρτηρίτιδες)

• Μελέτη καρδιακής ανεπάρκειας: είδη και παθοφυσιολογία, αντισταθμιστικοί μηχανισμοί- σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας 

• Καρδιογενής καταπληξία: αιτιολογία, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις θεραπευτική αντιμετώπιση  και νοσηλευτικές 

παρεμβάσεις 

• Ο ρόλος του νοσηλευτή κατά τη φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες (καρδιακός 

καθετηριασμός, αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων, εμφύτευση συσκευών κα) 

• Ο ρόλος του νοσηλευτή κατά τη φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (επέμβαση 

αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες, επεμβάσεις στη θωρακική αορτή κα) 

• Νοσηλευτική αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών 

• Μελέτη ΗΚΓ (βασικά στοιχεία ηλεκτροκαρδιακής καταγραφής, φυσιολογικό ΗΚΓ, ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές)

• Αιφνίδιος Θάνατος-Ανακοπή-Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

• Σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας. Φαρμακευτική αγωγή και βασικές κατηγορίες  καρδιολογικών σκευασμάτων. 

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην καρδιακή αποκατάσταση

ΔΝΔ404

Πρώτες βοήθειες

Θεωρία •  Τι είναι πρώτες βοήθειες - Αλυσίδα της ζωής.  •  Ασφάλεια διασώστη και σκηνής  •  Απόφραξη αεραγωγών - 

Αερισμός  •  Βασική καρδιοπνευμονική ναζωογόνηση ενηλίκων (Οδηγίες ERC) - Χρήση αυτόματου απινιδωτή (Οδηγίες ERC)  •  

Βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βρεφών και παιδιών(Οδηγίες RC) •  Εξειδικευμένη καρδιοπνευμονική 

αναζωογόνηση ενηλίκων (Οδηγίες ERC) •  Αρρυθμίες μετά την ανάνηψη 

•  Διαλογή, Μεταφορά ασθενών •  Απεγκλωβισμός •  Ακινητοποίηση τραυματία (ενήλικα - παιδιού) •  Κυκλοφορική κατέρρειψη, 

Αλλεργία, αναφυλαξία 

•  Δήγματα εντόμων ζώων •  Εγκαύματα - Ηλεκτροπληξία • Πνιγμός • Θερμοπληξία -Υποθερμία, κρυοπαγήματα 

• Δηλητηριάσεις. 

•  Α.Ε.Ε., Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, Επιληπτικές κρίσεις, Παρόξυνση βρογχικού 

• άσθματος, Αιμορραγία πεπτικού 

•  Κώμα 

•  Ειδικές καταστάσεις 

•  Κακώσεις οστών, αρθρώσεων και μυών - Εξαρθρήματα των κυριοτέρων 

• αρθρώσεων 

•  Επίδεσμοι και γάζες 

•  Υλικά - εξοπλισμός για την παροχή πρώτων βοηθειών 

•  Βιοηθική της αναζωογόνησης  Εργαστηριακό μέρος 

• Η άσκηση γίνεται με χρήση προπλασμάτων. Οι φοιτητές εξεικειώνονται με τα 

πρωτόκολλα βασικής και εξειδικευμένης ΚΑΡΠΑ, τη χρήση του αυτόματου απινιδωτή και την αντιμετώπιση του πολυτραυματία. 
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