
 

 

 

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών 

 

ΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΣΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ:  Α’ ΔΟΜΟΣΑΣΙΚΗ  (ΕΑΡ. 2017-2018)  

 

Α/Α Σίηλορ Θέμαηορ Μέλορ Ε.Π. ύνηομη Πεπιγπαθή 
Πποαπαιηούμενα 
γνωζηικά πεδία 

Απιθμόρ 
Φοιηηηών 

1 ΣΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΦΟΡΔΩΝ ΜΔ ΔΦΡΜΟΓΗ 

ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ  

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

ηαηηθή αλάιπζε θνξέσλ ζε δχν θαη ηξεηο 

δηαζηάζεηο κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε 

εθαξκνγή κεζφδσλ ππνινγηζηηθήο κεραληθήο 

θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο ηαηηθήο. 

ηαηηθή Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ 1 ή 2 

2 ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΗΣΡΩΙΚΗ ΣΑΣΙΚΗ ΣΗΝ 

ΔΠΙΛΤΗ ΠΟΛΤΩΡΟΦΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

Αλάιπζε πνιπσξφθσλ θηεξίσλ κε εθαξκνγή 

ηεο κεηξσηθήο ηαηηθήο θαη ρξήζε MatLab ή 

Excel. 

ηαηηθή Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ 1 ή 2 

3 ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΤΛΩΝΩΝ ΓΔΦΤΡΑ ΡΙΟΤ-

ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

Καηαγξαθή φισλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο 

θαηαζθεπήο ησλ ππιψλσλ ηεο γέθπξαο Ρίνπ-

Αληηξξίνπ, νη δπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα, ε 

κεζνδνινγία θαη νη θάζεηο θαηαζθεπήο ησλ 
ππιψλσλ ηεο γέθπξαο. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ, Οπιηζκέλν 

θπξφδεκα Ι θαη ΙΙ, 

Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο θαη 

Γέθπξεο, Αληηζεηζκηθέο 
Καηαζθεπέο, Θεκειηψζεηο 

1 ή 2 

4 ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΗΝ 

ΑΝΣΙΔΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

πκβνιή ησλ ηνηρείσλ ζηελ αληηζεηζκηθφηεηα 

ησλ θηεξίσλ, ζρεδηαζκφο απηψλ, κεραληζκφο 

ιεηηνπξγίαο, ζπκβνιή ζηελ αληηζεηζκηθφηεηα 

ηεο θαηαζθεπήο, επηινγή ηεο ζέζεο θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ απηψλ. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ, Οπιηζκέλν 

θπξφδεκα Ι θαη ΙΙ, 

Αληηζεηζκηθέο Καηαζθεπέο 

1 ή 2 

5 ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗΡΙΞΔΩΝ Δ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ Ή ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

ΟΠΛΙΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

Δίδε θαη ηχπνη ζηεξίμεσλ, ηξφπνη 

δηακφξθσζεο θαη θαηαζθεπήο απηψλ γηα 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη θαηαζθεπέο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Μνληεινπνίεζε 

απηψλ. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ, Οπιηζκέλν 

θπξφδεκα Ι θαη ΙΙ, 

Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο θαη 

Γέθπξεο 

1 ή 2 

6 ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΤΝΘΔΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

Σα ζχλζεηα πιηθά, ηξφπνη παξαζθεπήο, 

αμηνπνίεζή ηνπο ζε επηζθεπέο θαη θαηαζθεπέο 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ, Οπιηζκέλν 

θπξφδεκα Ι θαη ΙΙ, Αληνρή 

ησλ Τιηθψλ 

1 ή 2 

7 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΣΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

Μνληεινπνίεζε ηνπ εδάθνπο ζηε κειέηε θαη 

ζηαηηθή αλάιπζε ησλ θαηαζθεπψλ, 
ζεσξήζεηο, κνληέια, ιεηηνπξγία απηψλ θαη 

αμηνπνίεζή ηνπο. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ, Οπιηζκέλν 

θπξφδεκα Ι θαη ΙΙ, 
Μεηαιιηθέο Καη. & Γέθπξεο, 

Δδαθνκεραληθή Θεκειηψζεηο 

1 ή 2 
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8 ηαηηθή επίιπζε ππεξζηαηηθψλ θνξέσλ κε ηε 

κέζνδν ησλ δπλάκεσλ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

ηαηηθή επίιπζε ππεξζηαηηθψλ θνξέσλ κε ηε 

κέζνδν ησλ δπλάκεσλ, κε εθαξκνγή κεζφδσλ 

ππνινγηζηηθήο κεραληθήο θαη ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ ηεο ηαηηθήο. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ 1 ή 2 

9 ηαηηθή επίιπζε ππεξζηαηηθψλ θνξέσλ κε ηε 
κέζνδν ησλ παξακνξθψζεσλ 

Κφθθηλνο 
Σξηαληάθπιινο 

ηαηηθή επίιπζε ππεξζηαηηθψλ θνξέσλ κε ηε 
κέζνδν ησλ παξακνξθψζεσλ κε εθαξκνγή 

κεζφδσλ ππνινγηζηηθήο κεραληθήο θαη 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο ηαηηθήο. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ 1 ή 2 

10 Δθαξκνγή ηεο κεηξσηθήο ζηαηηθήο (κέζνδνο ηεο 

άκεζεο ζηηβαξφηεηαο) ζηελ επίιπζε ζχλζεησλ 

θνξέσλ 

Κφθθηλνο 

Σξηαληάθπιινο 

Δθαξκνγή ηεο κεηξσηθήο ζηαηηθήο (κέζνδνο 

ηεο άκεζεο ζηηβαξφηεηαο) ζηελ επίιπζε 

ζχλζεησλ θνξέσλ, κε εθαξκνγή ηεο 

κεηξσηθήο ηαηηθήο θαη ρξήζε MatLab ή 

Excel. 

ηαηηθή ΙΙ θαη ΙΙΙ 1 ή 2 

11 Αλάιπζε δηθηπσηψλ θνξέσλ κε ζχγρξνλεο 

ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο 

Κφθθηλνο  Σ. ηαηηθή αλάιπζε δηθηπσηψλ θνξέσλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε εθαξκνγή 

κεζφδσλ ππνινγηζηηθήο κεραληθήο θαη 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο ηαηηθήο. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ 1 ή 2 

12 Αλάιπζε πιαηζησηψλ θνξέσλ κε ζχγρξνλεο 

ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο. 

Κφθθηλνο  Σ. ηαηηθή αλάιπζε πιαηζησηψλ θνξέσλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε εθαξκνγή 
κεζφδσλ ππνινγηζηηθήο κεραληθήο θαη 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηεο ηαηηθήο. 

ηαηηθή Ι θαη ΙΙ 1 ή 2 

13 Δπίιπζε επίπεδσλ θνξέσλ κε κεζφδνπο ηεο 

Μεηξσηθήο ηαηηθήο 

Κφθθηλνο  Σ. ηαηηθή επίιπζε επίπεδσλ θνξέσλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε εθαξκνγή ηεο 

κεηξσηθήο ηαηηθήο θαη ρξήζε MatLab ή 

Excel. 

ηαηηθή ΙΙ θαη ΙΙΙ 1 ή 2 

1 Βειηηζηνπνίεζε Κφζηνπο & Παξαγσγηθφηεηαο 

βαζηθψλ ΜΣΔ - Αλάπηπμε ζρεηηθήο Δθαξκνγήο ζε 

Η/Τ 

(πεξηζζφηεξα ζέκαηα αλά ΜΣΔ ή ζπλδπαζκφ ηνπο) 

Β. Μνχζαο Βειηηζηνπνίεζε Τπνινγηζκψλ Κφζηνπο & 

Παξαγσγηθφηεηαο Μεραλεκάησλ Σερληθψλ 

Έξγσλ θαη Αλάπηπμε ζρεηηθήο Δθαξκνγήο 

πξνο ρξήζε απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ 

ηκήκαηνο. 

Οηθνλ/ηερλ. Αλάιπζε, 

Γηαρείξηζε Δξγ.& Μ.Σ.Δ. 

Πξνγξακκαηηζκφο Η/Τ, 

Excel, Αγγιηθά 

1  

2 Πξνγξακκαηηζκφο & Γηαρείξηζε Έξγσλ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ θαη  Δθαξκνγή ζε Η/Τ 

(πεξηζζφηεξα ζέκαηα αλά Καηαζθεπαζηηθφ Έξγν) 

Β. Μνχζαο Οξγάλσζε, Πξνγξακκαηηζκφο & Γηαρείξηζε 

Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Λεπηνκεξήο 

αλάιπζε θαη εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθά 
δεδνκέλα θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ   

Οηθνλ/ηερλ. Αλάιπζε, 

Γηαρείξηζε Δξγ.& Μ.Σ.Δ. 

Πξνγξακκαηηζκφο Η/Τ, 
Excel, MS-Project, Αγγιηθά 

1  

3 Πξνγξακκαηηζκφο Βέιηηζηεο Κάιπςεο ζε Έξγα 

Γηθηπαθψλ Τπνδνκψλ θαη  Δθαξκνγή ζε Η/Τ-Excel 

Β. Μνχζαο Μέζνδνη Βέιηηζηεο (Διάρηζηεο) Κάιπςεο ζε 

Γηθηπαθά Έξγα θαη Τινπνίεζε ηνπο ζε Η/Τ 

Οηθνλ/ηερλ. Αλάιπζε, 

Πξνγξακκαηηζκφο Η/Τ, 

1  
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κε ινγηζηηθφ θχιιν-Excel.   Excel, Αγγιηθά 

4 Έμππλεο Πφιεηο, Έμππλα πίηηα & Αηζζεηήξεο – 

ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη απαηηνχκελεο ΣΠΔ 

(πεξηζζφηεξα ζέκαηα αλά Σερλνινγία) 

Β. Μνχζαο Παξνπζίαζε & Αλάιπζε ησλ Έμππλσλ 

Πφιεσλ (Smart Cities) θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

Πξνυπνζέζεσλ θαη  λέσλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ-ICT). 

Πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο θαη πξννπηηθέο.  

Οηθνλ/ηερλ. Αλάιπζε &  

Γηαρ. Δξγ.& Μ.Σ.Δ. 

Η/Τ-Internet, Αγγιηθά 

1  

5 Με-Καηαζηξνθηθφο Έιεγρνο Καηαζθεπψλ κε 

Δλζχξκαηα ή Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ 
(πεξηζζφηεξα ζέκαηα αλά Δθαξκνγή) 

Β. Μνχζαο Μειέηε θαη ζχγθξηζε κεζφδσλ γηα ηνλ Με-

Καηαζηξνθηθφ Έιεγρν Καηαζθεπψλ κε 
Αζχξκαηα Γίθηπα Αηζζεηήξσλ, δηαζέζηκσλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ηξφπσλ εθαξκνγήο ηνπο.  

Δπηζθεπέο & Δληζρχζεηο, 

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε νξγάλσλ 
& Η/Τ-Internet 

Αγγιηθά 

1  

6 Με-Καηαζηξνθηθφο Έιεγρνο Γνκηθψλ Τιηθψλ κε 

Μεζφδνπο Αληήρεζεο, (Impact Echo) 

Β. Μνχζαο Γεκηνπξγία δνθηκίσλ θαη Πεηξάκαηα γηα ηνλ 

Με-Καηαζηξνθηθφ Έιεγρν Γνκηθψλ Τιηθψλ 

κε ηε Μέζνδν Impact-Echo  

Δπηζθεπέο & Δληζρχζεηο (Δ), 

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε νξγάλσλ 

& Η/Τ, Αγγιηθά 

1 ή 2 

7 Με-Καηαζηξνθηθφο Έιεγρνο Γνκηθψλ Τιηθψλ κε 

Μεζφδνπο Τπεξήρσλ (UltraSonic) 

Β. Μνχζαο Γεκηνπξγία δνθηκίσλ θαη Πεηξάκαηα γηα ηνλ 

Με-Καηαζηξνθηθφ Έιεγρν Γνκηθψλ Τιηθψλ 

κε ηε ζπζθεπή Τπεξήρσλ (Pocket-UT) 

Δπηζθεπέο & Δληζρχζεηο (Δ), 

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε νξγάλσλ 

& Η/Τ, Αγγιηθά 

1 ή 2 

8 Με-Καηαζηξνθηθφο Έιεγρνο Τιηθψλ κε Θεξκηθή 

εξαγξαθία Laser (Thermal Shearography) 

Β. Μνχζαο Γεκηνπξγία δνθηκίσλ θαη Πεηξάκαηα γηα ηνλ 

Με-Καηαζηξνθηθφ Έιεγρν Τιηθψλ κε ηε 

ζπζθεπή Thermal Shearography 

Δπηζθεπέο & Δληζρχζεηο (Δ), 

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε νξγάλσλ 

& Η/Τ, Αγγιηθά 

1 ή 2 

1 Κάκςε δνθνχ ζχλζεηεο δηαηνκήο θαηαθφξπθεο 

δηάηαμεο 

 

Π. Βνπζνχλεο Κάκςε δνθνχ ζχλζεηεο δηαηνκήο ηα πιηθά ηεο 

νπνίαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ην έλα άλσζελ 

ηνπ άιινπ. Σάζεηο θαη παξακνξθψζεηο. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

2 Κάκςε δνθνχ ζχλζεηεο δηαηνκήο νξηδφληηαο 

δηάηαμεο 
 

Π. Βνπζνχλεο Κάκςε δνθνχ ζχλζεηεο δηαηνκήο ηα πιηθά ηεο 

νπνίαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ην έλα 
παξαπιεχξσο ηνπ άιινπ. Σάζεηο θαη 

παξακνξθψζεηο. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

3 Μειέηε ρνλδξφηνηρσλ δνρείσλ πίεζεο θπιηλδξηθήο 

κνξθήο 

Π. Βνπζνχλεο Μειέηε ρνλδξφηνηρσλ δνρείσλ πίεζεο 

θπιηλδξηθήο κνξθήο. Σάζεηο θαη 

παξακνξθψζεηο. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

4 Μειέηε ρνλδξφηνηρσλ δνρείσλ πίεζεο κε 

θπιηλδξηθήο κνξθήο 

Π. Βνπζνχλεο Μειέηε ρνλδξφηνηρσλ δνρείσλ πίεζεο κε 

θπιηλδξηθήο κνξθήο. Σάζεηο θαη 

παξακνξθψζεηο. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

5 Πεηξακαηηθφο ππνινγηζκφο ζπληειεζηή 

ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ ζε εθειθφκελα δνθίκηα 

Π. Βνπζνχλεο Πεηξακαηηθφο ππνινγηζκφο ζπληειεζηή 

ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ ζε εθειθφκελα 

δνθίκηα, ζηηο πξέζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αληνρήο Τιηθψλ. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 
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6 Πεηξακαηηθφο ππνινγηζκφο ζπληειεζηή 

ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ ζε θακπηφκελα δνθίκηα 

Π. Βνπζνχλεο Πεηξακαηηθφο ππνινγηζκφο ζπληειεζηή 

ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ ζε θακπηφκελα 

δνθίκηα, ζηηο πξέζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αληνρήο Τιηθψλ. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

7 Καηάξηηζε πηλάθσλ γηα θιίζεηο θαη βέιε θάκςεο 

θακπηφκελσλ δνθψλ 

 

Π. Βνπζνχλεο Καηάξηηζε πηλάθσλ γηα θιίζεηο θαη βέιε 

θάκςεο θακπηφκελσλ κνλνπξνερνπζψλ 

δνθψλ γηα δηάθνξεο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο. Σν 
απηφ θαη γηα ακθηπξνέρνπζεο δνθνχο. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

8 Καηάξηηζε πηλάθσλ επίιπζεο ππεξζηαηηθψλ δνθψλ Π. Βνπζνχλεο Καηάξηηζε πηλάθσλ επίιπζεο ππεξζηαηηθψλ 

δνθψλ. Η επίιπζε απηψλ ζα γίλεη κε ηηο 

γλσζηέο κεζφδνπο ηεο αληνρήο πιηθψλ. 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

9 Κάκςε δνθνχ ζχλζεηεο δηαηνκήο θαηαθφξπθεο 

δηάηαμεο 

 

Π. Βνπζνχλεο Κάκςε δνθνχ ζχλζεηεο δηαηνκήο ηα πιηθά ηεο 

νπνίαο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ην έλα άλσζελ 

ηνπ άιινπ. Σάζεηο θαη παξακνξθψζεηο. 

 

Αληνρή Τιηθψλ Ι, ΙΙ 1 

1 Γηεξεχλεζε αληνρήο ζε ζιίςε δνθηκίσλ απφ 

ζθπξφδεκα –ηζηκεληνθνλίακα-κε δηαθνξεηηθέο 

ζπζηάζεηο αδξαλψλ θαη δηαθνξεηηθά πξφζκηθηα 

 

Α. 

Κπξηαδφπνπινο 

Γηεπξελάηαη ε αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε 

ζιίςε θαζψο θαη δνθηκίσλ 

ηζηκεληνθνληάκαηνο κε δηαθνξεηηθέο 

ζπζηάζεηο αδξαλψλ ,ιφγν λεξνχ πξνο 

ηζηκέλην θαζψο θαη δηαθνξεηηθά πξφζκηθηα  

φπσο ξεπζηνπνηεηέο επηβξαδπληέο 
επηηαρπληέο θιπ. 

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα –

θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξνδεκα 

2-4 

2 Αλαθχθισζε ζθπξνδεκάησλ θαη άιισλ δνκηθψλ 

πιηθψλ κέζνδνη-ρξήζεηο 

Α. 

Κπξηαδφπνπινο 

Γίλεηαη εθηίκεζε ησλ αλαθπθινχκελσλ 

ζθπξνδεκάησλ ε ρξήζε απηψλ θαζψο θαη ε 

κεζνδνινγία αλαθχθισζεο. Δηδηθφ θεθάιαην 

γηα ηα επηζηξεθφκελα ζθπξνδέκαηα 

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα 2-4 

3 πγθξηηηθή κειέηε πιαθψλ κε δηαθνξεηηθά πιηθά, 

ηχπνπο  - νηθνλνκηθή άπνςε 

Α. 

Κπξηαδφπνπινο 

Δξεπλάηαη ε ιεηηνπξγία πιαθψλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηζηκέληνπ θαη 

νπιηζκνχ, απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα –

θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα 

2-4 

4 Με θαηαζηξνθηθέο κέζνδνη ειέγρνπ ζε δνκηθά 

πιηθά  κε βάζε ην ζθπξφδεκα 

Α. 

Κπξηαδφπνπινο 

Γνθηκέο κε ππέξερνπο, θξνπζηκεηξήζεηο, 

εμνιθεχζεηο, πελεηξνκεηξήζεηο  θαη 

ειεθηξηθά ζε δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο ζηελ 

εξεκία θαη θάησ απφ έληαζε 

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα –

θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα-επηζθεπέο 

εληζχζεηο 

2-4 

5 Δπηζθεπαζηηθέο ηερληθέο ζε ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο 

βιακκέλα απφ ζεηζκφ ε άιιεο αηηίεο 

Α. 

Κπξηαδφπνπινο 

Δμεηάδνληαη δηάθνξεο επηζθεπαζηηθέο 

ηερληθέο φπσο έγρπην-εθηνμεπφκελν 

ζθπξφδεκα, ιάκεο ελίζρπζεο, 

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα –

θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα-επηζθεπέο 

2 
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αλζξαθνπθάζκαηα θιπ γηα ζηνηρεία απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ έρνπλ αζηνρήζεη. 

εληζχζεηο 

6 χκκηθηεο θαηαζθεπέο Πιενλεθηήκαηα –

κεηνλεθηήκαηα  

Α. 

Κπξηαδφπνπινο 

Η αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ ζπκκείθησλ 

θαηαζθεπψλ ηα πιενλεθηήκαηα –

κεηνλεθηήκαηα ησλ απφ άπνςε ζηαηηθή –

νηθνλνκηθή –αηζζεηηθή 

 

Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα –

θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα-πξνεληεηακέλν-

ζχκκεηθηεο 

2 

7 Απνηίκεζε εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 
ζεκάησλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  

ζηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

OHSAS18001 ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιαδν 

Α. 
Κπξηαδφπνπινο 

Απνηίκεζε εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο 
δηαρείξηζεο ζεκάησλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  

ζηελ εξγαζία ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

OHSAS18001 ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιαδν 

 1 

1 Δπξνθψδηθαο  8, EC8, Μέξνο  1. 

Γεληθνί θαλφλεο αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Πεξηγξαθή θαη επεμήγεζε ηνπ Δπξνθψδηθα  

8, EC8, Μέξνο  1 θαη ζπγγξαθή 

παξαδεηγκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ δηαθφξσλ δηαηάμεσλ.   

Αληνρή πιηθψλ Ι, ΙΙ, ηαηηθή, 

Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία   

2 

2 Δπξνθψδηθαο  8, EC8, Μέξνο  2. 

ΓΔΦΤΡΔ. 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Πεξηγξαθή θαη επεμήγεζε ηνπ Δπξνθψδηθα  

8, EC8, Μέξνο  2 θαη ζπγγξαθή 

παξαδεηγκάησλ  γηα δηάθνξεο γέθπξεο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ 

δηαηάμεσλ.   

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

ηαηηθή, Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία   

2 

3 Δπξνθψδηθαο  8, EC8, Μέξνο 3  

Απνηίκεζε θαη αλαζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ . 
 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Πεξηγξαθή θαη επεμήγεζε ηνπ Δπξνθψδηθα  

8, EC8, Μέξνο  3 γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
απνηίκεζεο ηεο ζηαηηθήο επάξθεηα κηαο 

θαηαζθεπήο έλαληη ζεηζκνχ θαη ηε 

κεζνδνινγία αλαζρεδηαζκνχ ηεο.   

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 
Σερλνινγία   

4 

4 Διιεληθφο θαλνληζκφο επεκβάζεσλ ΚΑN.ΔΠΔ.  Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε ηνπ θαλνληζκνχ  επεκβάζεσλ 

ΚΑΝ.ΔΠΔ. 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία   

2 

5 Απνηίκεζε θαη ελίζρπζε θαηαζθεπψλ 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη δηαζηαζηνιφγεζε 

επεκβάζεσλ 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε ησλ ηερληθψλ επηζθεπήο θαη 

ελίζρπζεο ησλ θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ΚΑΝ.ΔΠΔ θαη ηηο ΔΣΔΠ. 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία   

2 

6 Γέθπξεο κεγάισλ αλνηγκάησλ, 

εκαληηθέο γέθπξεο ζηνλ θφζκν. 

Μέζνδνη θαηαζθεπήο Γεθπξψλ 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε γέθπξαο Παξνπζίαζε γεθπξψλ θαη 

αλαδήηεζε παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ γηα 

κεγάιεο γέθπξεο. . 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία  Δηζαγσγή ζηε 

Γεθπξνπνηία  

 

7 Πξνθαηαζθεπαζκελν πξνεληεηακελν ζχζηεκα 

«ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ»  

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε ζχκκηθην ζχζηεκα θάιπςεο κεγάισλ 

αλνηγκαησλ «ΣΟΞΟ ΣΟΤ ΟΓΤΔΑ» 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

 



 

 

 

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών 

 
Σερλνινγία   

8 Απνθαηάζηαζε θαηαζθεπψλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβεο 

απφ ζεηζκφ κε ηε ρξήζε γξχισλ 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Δθαξκνγή ηνπ Δπξνθψδηθα  8, EC8, Μέξνο  3 

γηα θαηαζθεπέο πνπ είραλ κεγάιεο 

παξακνξθψζεηο. Αξρηθά κεζνδνινγία γηα ηελ 

άξζε ησλ παξακνξθψζεσλ κε ηε ρξήζε 

γξχισλ θαη ζηε ζπλερεία ε ε επηζθεπή ηεο 

θαηαζθεπήο.  

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία   

2 

9 Δλφξγαλε παξαθνινχζεζε θαηαζθεπψλ, ζεσξία θαη 
εθαξκνγέο  

Νίθνο 
Πλεπκαηηθφο 

Μεζνδνινγίεο γηα Δλφξγαλε παξαθνινχζεζε 
θαηαζθεπψλ, θαη πεξηγξαθή ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπ ζηα έξγα ππνδνκήο.  

ηαηηθή Ι,ΙΙ, Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο , Μπεηφ Ι, ΙΙ , 

Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία   

2 

10 Δλφξγαλε παξαθνινχζεζε θαηαζθεπψλ, έξγσλ 

ππνδνκήο   

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μεζνδνινγίεο, ηερλνινγία θαη ηξφπνη γηα 

ελφξγαλε παξαθνινχζεζε ζηα έξγα ππνδνκήο 

(γέθπξεο, ζήξαγγεο, θξάγκαηα).  

ηαηηθή Ι,ΙΙ, Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο , Μπεηφ Ι, ΙΙ , 

Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία , 

βξαρνκεραληθή  

2 

11 Δλφξγαλε παξαθνινχζεζε θαηαζθεπψλ, θηηξηαθψλ 

θαηαζθεπψλ   

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μεζνδνινγίεο, ηερλνινγία θαη ηξφπνη γηα 

ελφξγαλε παξαθνινχζεζε ζηηο θηηξηαθέο 

θαηαζθεπέο.  

ηαηηθή Ι,ΙΙ, Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο , Μπεηφ Ι, ΙΙ , 

Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία , 

βξαρνκεραληθή  

2 

12 Δλφξγαλε παξαθνινχζεζε θαηαζθεπψλ, εθαξκνγή 

ζε θηίξην ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο. 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Δθαξκνγή Δλφξγαλεο παξαθνινχζεζεο κηα 

θαηαζθεπήο απφ ην ζπγθξφηεκα ηνπ ΣΔΙ 

Αζήλαο. 

ηαηηθή Ι,ΙΙ, Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο , Μπεηφ Ι, ΙΙ , 

Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία   

2 

13 Αλαγλψξηζε βιαβψλ θαηαζθεπψλ πνπ ππέζηεζαλ 

βιάβεο απφ ζεηζκφ. 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε κεζνδνινγίεο 

αλαγλψξηζεο βιαβψλ θαηαζθεπψλ πνπ 
ππφθεηληαη ζε ζεηζκηθή δηέγεξζε.  

ηαηηθή Ι,ΙΙ, Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο , Μπεηφ Ι, ΙΙ , 
Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία   

2 

14 Ναλνηερλνινγία θαη αληηζεηζκηθέο θαηαζθεπέο. Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Δθαξκνγέο ηεο Ναλνηερλνινγηαο ζηηο 

ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ησλ θαηαζθεπψλ. 

Δχξεζε ηεο επηξξνήο ηνπο ζηελ απφθξηζε ησλ 

θαηαζθεπψλ φηαλ ππφθεηληαη ζε ζεηζκηθή 

δηέγεξζε.   

Αληνρή πιηθψλ Ι, ΙΙ,, ηαηηθή 

Ι,ΙΙ, Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία   

2 

15 Κφπσζε  θαηαζθεπψλ ιφγσ ζεηζκηθήο θφξηηζεο . Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε νιίγνθπθιηθήο θφπσζεο θαηαζθεπψλ 

πνπ θαηαπηννχληαη απφ ελαιιαζζφκελε 

ζεηζκηθή δηέγεξζε.   

Αληνρή πιηθψλ Ι, ΙΙ,, 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία   

2 

16 εηζκηθή ηξσηφηεηα θηηξίσλ θαη θφζηνο 

απνθαηάζηαζεο  

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε ηξσηφηεηαο θαη ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ 

ησλ θαηαζθεπψλ. Κακπχιεο ηξσηφηεηαο 

θηεξίσλ θαη αλάιπζε ζεηζκηθνχ ξίζθνπ.  

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία  Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο , TEO 

2 
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17 εηζκηθή ηξσηφηεηα δηθηχσλ ππνδνκήο  θαη θφζηνο 

απνθαηάζηαζεο  

 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε ηξσηφηεηαο θαη ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ 

ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο  . Κακπχιεο 

ηξσηφηεηαο θηεξίσλ θαη αλάιπζε ζεηζκηθνχ 

ξίζθνπ.  

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία  Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο ,  

2 

18 εηζκηθή ηξσηφηεηα θαηαζθεπψλ θαη πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγήο  

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Μειέηε ηξσηφηεηαο θαη ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ 

ησλ θαηαζθεπψλ. Δθαξκνγή ζεηζκηθήο  

ηξσηφηεηαο γηα ζπγθξνηήκαηα θηεξίσλ θαη 
δηθηχσλ.  

Μπεηφ Ι, ΙΙ , Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία  Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο , TEO 

2 

19 ρεδηαζκφο Καηαζθεπψλ κε βάζε ηηο κεηαθηλήζεηο. 

 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Τπνινγηζκφο δηαζηάζεσλ θαη νπιηζκνχ 

κειψλ (ππνζηπισκάησλ δνθψλ ηνηρίσλ) 

θαηαζθεπήο  κε βάζε ηε κέζνδν ησλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ζχγθξηζε κε ηνπο ηξέρνληεο 

θαλνληζκνχο.  

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ, Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία   

 

 

20 Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο γεσξγηθψλ θαηαζθεπψλ Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο γεσξγηθψλ 

θαηαζθεπψλ 

 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ, Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία  ΣΔΟ 

1 

      

21 Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο  γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαηαζθεπψλ  απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο  

ρεδηαζκφο κειψλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

θαη θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα .   

Αληνρή πιηθψλ Ι, ΙΙ, ηαηηθή, 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο    

2 

22 BIM, Building Information Modeling, 

Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ  

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Αλαζθφπεζε ηξέρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη 

εθαξκνγή πάλσ ζηνλ νινθιεξσκέλν 

ζρεδηαζκφ θαηαζθεπψλ.  

ηαηηθε Ι, ΙΙ,Μεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο , Μπεηφ Ι, ΙΙ , 

Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία  
ΣΔΟ 

4 

23 Δπξνθψδηθαο 3, EC3, Μέξνο 1-8. 

ρεδηαζκφο θνκβσλ. 

Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Πεξηγξαθή θαη επεμήγεζε ηνπ Δπξνθψδηθα 

3, EC3, Μέξνο 1-8 θαη παξαδεηγκάησλ γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θφκβσλ. 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο  Ι, ΙΙ, 

Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία  

2 

24 εηζκηθή δηαθηλδχλεπζε θαη απψιεηεο θαηαζθεπψλ Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Τπνινγηζκφο ζεηζκηθήο δηαθηλδχλεπζεο θαη 

ησλ απσιεηψλ κηαο πεξηνρήο ζε δηάθνξα 

ζεηζκηθά ζελάξηα 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ, Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία  ΣΔΟ 

2 

25 Γηαρείξηζε ζεηζκηθνχ θίλδπλνπ ζηα ηερληθά έξγα Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Τπνινγηζκφο ηξσηφηεηαο θαη ησλ απσιεηψλ 

κηαο πεξηνρήο ζε δηάθνξα ζεηζκηθά ζελάξηα 

θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ, Αληηζεηζκηθή 

Σερλνινγία  ΣΔΟ 

2 

26 Τπνιεηπφκελνο ρξφλνο δσήο ζηα ηερληθά έξγα Νίθνο 

Πλεπκαηηθφο 

Τπνινγηζκφο ηνπ ππνιεηπφκελνπ ρξφλνπ 

δσήο ζε γέθπξεο κε βάζε ηελ θφπσζε ηνπο 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο , 

Μπεηφ Ι, ΙΙ, Αληηζεηζκηθή 

2 



 

 

 

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών 

 
ζηα θνξηία ιεηηνπξγηάο Σερλνινγία  ΣΔΟ 

1. Φέξνπζα ηθαλφηεηα επηθαλεηαθήο ζεκειίσζεο 

βάζεη Δπξσθψδηθα 7 

Γ. Μπειφθαο Φηινζνθία ζρεδηαζκνχ βάζεη EC7 θαη ε 

ρξήζε ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ αζθαιείαο 

ην ζρεδηαζκφ. Τπνινγηζκφο θέξνπζαο 

ηθαλφηεηαο δηαθφξσλ ηχπσλ εδαθψλ βάζεη  

EC7 θαη ζχγθξηζε κε ηνλ ππνινγηζκφ βάζεη 

ζπλνιηθνχ ζπληειεζηή αζθαιείαο. 

Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο,  

Γεσηερληθά Έξγα 

1 ή 2 

2. πγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ αλαιχζεσλ 
ζρεδηαζκνχ  επηθαλεηαθήο ζεκειίσζεο βάζεη 

Δπξσθψδηθα 7  

Γ. Μπειφθαο Φηινζνθία ζρεδηαζκνχ βάζεη EC7 θαη ε 
ρξήζε ησλ επηκέξνπο ζπληειεζηψλ αζθαιείαο 

ην ζρεδηαζκφ. Οη αλαιχζεηο ζρεδηαζκνχ ηνπ  

Δπξσθψδηθα. πγθξηηηθή  αλάιπζε θαη 

παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ 

ζρεδηαζκνχ. 

Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο, 
Γεσηερληθά Έξγα 

1 ή 2 

3. Μέζνδνη βειηίσζεο εδαθηθψλ πιηθψλ Γ. Μπειφθαο Γηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη 

γηα  ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη  

θηεξηαθψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ εδαθηθψλ πιηθψλ. Θα 

εμεηαζηνχλ ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ησλ κεζφδσλ απηψλ αλάινγα κε 

ηε θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηηο επί ηφπνπ 
ζπλζήθεο.  

Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο,  

Γεσηερληθά Έξγα 

1 ή 2 

4 Αμηνιφγεζε γεσηερληθήο έξεπλαο Γ. Μπειφθαο Θα γίλεη επεμεξγαζία απνηειεζκάησλ ησλ επί 

ηφπνπ θαη εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ζα 

πξνηαζεί έλα γεσηερληθφ πξνζνκνίσκα κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηδηφηεηεο ησλ εδαθηθψλ 

ζηξψζεσλ θαη ζα ζπληαρζεί γεσηερληθή ηνκή. 

Θα ζπληαρζεί έθζεζε πνπ ζα παξνπζηάδεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ζα πεξηγξαθνχλ ν 

εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο 

δνθηκέο θαη ηα πξφηππα πνπ εθαξκφζηεθαλ. 

(ε πηπρηαθή κπνξεί λα δνζεί κφλν εθφζνλ 
ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γεσηερληθήο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ή ηνλ 

δηδάζθνληα). 

Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο,  

Γεσηερληθά Έξγα 

1 ή 2 

5 Γνθηκέο θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εδαθψλ Γ. Μπειφθαο Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο,  1 ή 2 



 

 

 

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών 

 
δνθηκψλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηάηαμε ησλ εδαθψλ, φπσο ε θνθθνκεηξηθή 

αλάιπζε θαη ηα φξηα Atterberg. Αλάιπζε θαη 

ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 
θαηάηαμεο εδαθψλ. Παξνπζίαζε Δπξσθψδηθα 

7. 

Γεσηερληθά Έξγα 

6 Δθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ  

ζηνλ ππνινγηζκφ θαη ζρεδηαζκφ ζεξάγγσλ 

Γ. Μπειφθαο Δθαξκφδνληαη αλαιπηηθέο θαη αξηζκεηηθέο 

κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπγθιίζεσλ 

κηαο ζήξαγγαο θαη ηεο ζρέζεο πίεζεο 

ππνζηήξημεο – αθηηληθήο ζχγθιηζεο. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ απηά επεξεάδνπλ 

ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ζήξαγγαο θαη ηελ επηινγή 

κέηξσλ ππνζηήξημεο 

Δδαθνκεραληθή, Γεσηερληθά 

Έξγα, Βξαρνκεραληθή - 

ήξαγγεο 

1 ή 2 

7 Δθαξκνγέο πξνβιεκάησλ ξνήο ζε αλαιχζεηο 

γεσηερληθψλ έξγσλ 

Γ. Μπειφθαο Δθαξκφδνληαη γξαθηθέο θαη αλαιπηηθέο 

κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξνήο (π.ρ. 

ξνή ζην ζψκα θξάγκαηνο, εηζεξρφκελε ξνήο 

ζε ζήξαγγα), ππφ δηάθνξεο ζπλζήθεο 
πηεζνκεηξηθνχ θνξηίνπ. Θα γίλεη αλαθνξά 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ξνή επεξεάδεη ηελ 

κεραληθή απφθξηζε ηνπ έξγνπ. 

Δδαθνκεραληθή, Γεσηερληθά 

Έξγα 

1 ή 2 

8 Γεσηερληθή αμηνιφγεζε – εθαξκνγή ζε θηεξηαθφ 

έξγν. 

Γ. Μπειφθαο Θα γίλεη παξνπζίαζε θαη επεμεξγαζία 

απνηειεζκάησλ γεσηερληθήο έξεπλαο ζε 

θηεξηαθφ έξγν. Η παξνπζίαζε ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πξφηππα 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Θα πξνηαζεί έλα 

γεσηερληθφ πξνζνκνίσκα κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο ηδηφηεηεο ησλ εδαθηθψλ 

ζηξψζεσλ. Σέινο, ζα γίλνπλ νη γεσηερληθνί 

ππνινγηζκνί (θέξνπζα ηθαλφηεηα, θαζηδήζεηο, 

δείθηεο εδάθνπο) γηα δηάθνξνπο ηχπνπο 
ζεκειίσζεο. 

 (ε πηπρηαθή κπνξεί λα δνζεί κφλν εθφζνλ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα δεδνκέλα γεσηερληθήο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ή ηνλ 

δηδάζθνληα). 

Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο,  

Γεσηερληθά Έξγα 

1 ή 2 

9 Δθαξκνγέο ηνίρσλ αληηζηήξημεο Γ. Μπειφθαο Γηεξεχλεζε ησλ ηχπσλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο,   



 

 

 

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών 

 
θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. Παξνπζίαζε 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζεκάησλ. Μέζνδνη 

ππνινγηζκνχ ηνίρσλ αληηζηήξημεο. 

Γεσηερληθά Έξγα 

10 Καηνιηζζήζεηο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν Γ. Μπειφθαο Καηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε θαηνιηζζήζεσλ 

ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν βάζεη ησλ 
επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. Γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ θαηνιηζζήζεσλ. Αλαδήηεζε 

ησλ θπξίσλ αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμή ησλ θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηεο θαηνιίζζεζεο 

βάζεη ηνπ ηξφπνπ κεηαθηλήζεσλ εληφο ηνπ 

ζψκαηνο ηεο αζηαζνχο κάδαο. 

 

Δδαθνκεραληθή, Γεσηερληθά 

Έξγα  

 

11 
Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο βαζηψλ ζεκειηψζεσλ 
ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 7. 

Γ. Μπειφθαο 

Βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ πξνζνκνησκάησλ 

ππνινγηζκνχ ηεο αληίζηαζεο παζζάισλ. 

Μέζνδνη ζρεδηαζκνχ θαηά Δπξσθψδηθα 7. 
πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ Δπξσθψδηθα θαη ησλ 

κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο. 

Δδαθνκεραληθή, Θεκειηψζεηο, 
Γεσηερληθά Έξγα 

1 ή 2 

ύνολο Φοιηηηών  

 

Α/Α Σίηλορ Θέμαηορ Μέλορ Ε.Π. ύνηομη Πεπιγπαθή 
Πποαπαιηούμενα 
γνωζηικά πεδία 

Απιθμόρ 
Φοιηηηών 

1 Πόλειρ μεζαίος μεγέθοςρ 
ΓΙΑΝΝΗ 

ΚΙΟΤΟΠΟΤΛΟ 

πγθξηηηθή πξνζέγγηζε κηθξνύ 
αξηζκνύ πόιεωλ θαη 
πνιύπιεπξε ραξηνγξαθηθή 
απεηθόληζε ηνπο. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
(θαιά αγγιηθά, γλώζεηο 

ΓΠ, γλώζεηο νηθνλνκίαο). 
 

1-2 

2 Έξςπνερ πόλειρ (smart cities) 
ΓΙΑΝΝΗ 

ΚΙΟΤΟΠΟΤΛΟ 

Εκβάζπλζε ζηηο πην ζύγρξνλεο 
εμειίμεηο δηεζλώο όζνλ αθνξά 
ηελ αλάπηπμε ηωλ πόιεωλ. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
(άξηζηε γλώζε μέλωλ 

γιωζζώλ). 
1 

3 
Οικοδομικόρ & Κηιπιοδομικόρ Κανονιζμόρ 

ζε Εςπωπαϊκά κπάηη. 
ΓΙΑΝΝΗ 

ΚΙΟΤΟΠΟΤΛΟ 
πγθξηηηθή κειέηε. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
(θαιά αγγιηθά θαη ινηπέο 

1-2 



 

 

 

Πίνακας Προτεινόμενων Πτστιακών Εργασιών 

 

 γιώζζεο, ηθαλόηεηα 
ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο). 

4 Έναρ Απσιηέκηοναρ. 
ΓΙΑΝΝΗ 

ΚΙΟΤΟΠΟΤΛΟ 

Μειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ έξγνπ 
ελόο ζπγθεθξηκέλνπ Έιιελα ή 

αιινδαπνύ Αξρηηέθηνλα. 

ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

[ ΥΕΔΙΟ ] 
(ηθαλόηεηα ζπγθξηηηθήο 
αλάιπζεο, ηθαλόηεηα 

ζεωξεηηθήο εκβάζπλζεο). 

1 

5 
Εικονικό Επγαζηήπιο Χωπικήρ Ανάλςζηρ. 
ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ–ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΧΕΔΙΟ 

ΓΙΑΝΝΗ 
ΚΙΟΤΟΠΟΤΛΟ 

Έξεπλα αλαδήηεζεο πιηθνύ θαη 
ζπκπιήξωζε ηωλ 
ζπγθεθξηκέλωλ γλωζηηθώλ 
πεξηνρώλ ηνπ ΕΕΥΑ 

ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΥΕΔΙΟ 
(άξηζηε γλώζε μέλωλ 
γιωζζώλ, ηθαλόηεηα 

ζεωξεηηθήο εκβάζπλζεο) 

1 

ύνολο Φοιηηηών  

 

 

Ο Δηεπζπληήο Σνκέα 

 

 

(Ολ/κν – Τπνγξαθή) 

 


