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Α/Α Τίηλος Θέμαηος Μέλος Ε.Π. Σύνηομη Περιγραθή 
Προαπαιηούμενα 
γνωζηικά πεδία 

Αριθμός 
Φοιηηηών 

1 Πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε  πγξώλ θαη 

ζηεξεώλ αζηηθώλ 
απνβιήησλ 

Μ. Παξαιίθα ύλζεζε πγξώλ θαη ζηεξεώλ αζηηθώλ απνβιήησλ-επαλαρξεζηκνπνίεζε 

θαη αλαθύθισζε πξντόλησλ θαη πιηθώλ, αλάθηεζε ελέξγεηαο, πγεηνλνκηθή 

ηαθή απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ, πεξηβαιινληηθή δηάζεζε 
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

 

Αζηηθά Τδξαπιηθά 

Δξγα 
Πεξηβαιινληηθή 
Σερλνινγία-

Δπεμεξγαζία 

Λπκάησλ 

1-2 

2 Δξγαζηαθνί θίλδπλνη θαη 

κέηξα αζθάιεηαο θαηά 

ηελ θαηαζθεπή θαη 

ιεηηνπξγία ηερληθνύ 
έξγνπ ππνδνκήο 

Μ. Παξαιίθα Απαηηνύκελεο εξγαζίεο  ζην ζηάδην θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηερληθνύ 

έξγνπ. Δλ δπλάκεη εξγαζηαθνί θίλδπλνη θαη απαηηνύκελα κέηξα γηα ηελ 

πξόιεςε αηπρεκάησλ 

Γηαρείξηζε Έξγσλ 

θαη Δξγνηαμίσλ 
1-2 

3 Πεξηβαιινληηθέο 

επηπηώζεηο Σερληθώλ 
Έξγσλ 

Μ. Παξαιίθα Γηάγξακκα εξγαζηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή έξγνπ -απαηηνύκελα κεραλήκαηα 

.θαη πιηθά  Γηεξεύλεζε πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ. Πεξηβαιινληηθέο 
επηπηώζεηο θαη κέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο. 

 

Αζηηθά Τδξαπιηθά  

Έξγα 
Πεξηβαιινληηθή 

Σερλνινγία-

Δπεμεξγαζία 

Λπκάησλ  
Μεραλήκαηα 

Σερληθώλ Έξγσλ –

Οξγάλσζε 
Δξγνηαμίνπ 

1-2 

4 Δηδηθά Θέκαηα κειέηεο 

θαη θαηαζθεπήο 

Οδνζηξσκάησλ Οδώλ 
θαη Αεξνδξνκίσλ 

Μ.Παξαιίθα Υξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη πιηθώλ γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή 

Οδνζηξσκάησλ Οδώλ θαη Αεξνδξνκίσλ 
Οδνπνηία Η,ΗΗ 
Οδνζηξώκαηα Οδώλ 

θαη Αεξνδξνκίσλ 
Κπθινθνξηαθή 

Σερληθή θαη Οδηθή 

1-2 
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Αζθάιεηα 
5 ΜΔΣΡΖΔΗ 

ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΓΑΣΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ΜΔ ΥΡΖΖ 

ΑΗΘΖΣΖΡΧΝ 
DOPPLER 

Η. πκπέζεξνο Πεξηγξαθή Μεζόδσλ κέηξεζεο παξνρήο λεξνύ ζε θπζηθά θαη ηερλεηά 
πδαηνξεύκαηα. 
Σερληθή αλάιπζε κεζόδνπ ππνινγηζκνύ παξνρήο κε ρξήζε αηζζεηήξσλ 

Doppler. Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ζε θπζηθό ή ηερλεηό πδαηόξεπκα κε 

ρξήζε ηνπ Qliner2    

Σερληθή Τδξνινγία – 
Αληηπιεκκπξηθά 

Έξγα. 
Βαζηθέο αξρέο ξνήο 

κε ειεύζεξε 
επηθάλεηα. 
ΚαιήγλώζεΑγγιηθώλ 

2-3 

6 ΔΦΑΡΜΟΓΖ  ΣΧΝ 
ΜΟΝΣΔΛΧΝ Τ HEC-

RAS ΚΑΗ iRIC ΣΖΝ 

ΠΟΣΑΜΗΑ 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΖ 

Η. πκπέζεξνο Δπηζθόπεζε κνληέισλ ππνινγηζκνύ πνηάκηαο ξνήο 
Πεξηγξαθή θαη εθαξκνγή κνληέισλ HEC-RAS θαη  iRIC. 

Σερληθή Τδξνινγία – 
Αληηπιεκκπξηθά 

Έξγα. 
Βαζηθέο αξρέο ξνήο 

κε ειεύζεξε 
επηθάλεηα. 
ΚαιήγλώζεΑγγιηθώλ 

1-2 

7 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΦΖΦΗΑΚΟΤ 

ΒΡΟΥΟΓΡΑΦΟΤ ΣΟ 

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 

Η. πκπέζεξνο Αξρέο Λεηηνπξγίαο Φεθηαθώλ Βξνρνγξάθσλ. Δπηινγή ζέζεο θαη 
εγθαηάζηαζε ςεθηαθνύ βξνρνγξάθνπ ζην ΣΔΗ Αζήλαο. Δπεμεξγαζία 

κεηξήζεσλπδξνινγηθνύέηνπο 2016-17. 

Σερληθή Τδξνινγία – 
Αληηπιεκκπξηθά 

Έξγα. 
Καιή γλώζε EXCEL 

1-2 

8 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΑΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

ΝΖΧΝ ΑΗΓΑΗΟΤ: 
ΚΑΛΤΦΖ ΣΖ 

ΕΖΣΖΖ ΝΔΡΟΤ ΜΔ 

ΑΦΑΛΑΣΧΖ – 

ΣΧΡΗΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
-ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Η. πκπέζεξνο Δπηζθόπεζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ Πόξσλ λήζσλ Αηγαίνπ. 

Δπηζθόπεζε ηερλνινγηώλ αθαιάησζεο θαη εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

αθαιάησζεο ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο 
επξύηεξεο ρξήζεο ηεο αθαιάησζεο γηα θάιπςε αλαγθώλ ζε λεξό. 

 

Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ 

Πόξσλ. 

 

2-3 

9 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΓΗΑ 
ΑΝΑΛΤΖ – 

ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ 

ΚΤΜΑΣΟΘΡΑΤΣΖ 

Η. πκπέζεξνο Δπηζθόπεζε Θεσξηώλ Τπνινγηζκνύ Τδξνδπλακηθήο Φόξηηζεο 

Κπκαηνζξαύζηε κε K.M. – Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ γηα Γηαζηαζηνιόγεζε 
Κπκαηνζξαύζηε κε K.M.. 

Ληκεληθά Έξγα. 
Καιή γλώζε 
MATLAB ή EXCEL 
ΚαιήγλώζεΑγγιηθώλ 

1-2 
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ΜΔ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ 

ΜΔΣΧΠΟ (K.M.).  
10 ΠΛΧΣΟΗ 

ΚΤΜΑΣΟΘΡΑΤΣΔ 
 Η. πκπέζεξνο  Πεξηγξαθή – Σξόπνο ιεηηνπξγίαο – Αλάιπζε.  

 

Ληκεληθά Έξγα. 
Παξάθηηα Μεραληθή 
Καιή γλώζε 

Αγγιηθώλ 

1-2 

11 Τδξαπιηθή αγσγώλ - 

Φαηλόκελα Ρνήο 
Μ. Βαιαβαλίδεο Δξγαζηεξηαθή κειέηε, αλαπαξαγσγή, κεηξήζεηο ή/θαη videoζθνπήζεηο 

πδξαπιηθώλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε ξνή ζε θιεηζηνύο & αλνηθηνύο αγσγνύο 
Τδξαπιηθή 2 

12 Δξγαζηεξηαθή 

απεηθόληζε βαζηθώλ 
θαηλνκέλσλ πδξαπιηθήο 

Μ. Βαιαβαλίδεο Α) Θα αλαδεηεζεί επνπηηθό πνιπκεζηθό πιηθό (εηθόλεο, video, θιπ) από 

ην δηαδίθηπν. Σν πιηθό ζα πξέπεη λα έρεη παξαρζεί από εξεπλεηηθά ή 
παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα.  

Β) Θα αλαπαξαρζνύλ βαζηθά πεηξάκαηα πδξαπιηθήο ζην Δξγ/ξην 

Τδξαπιηθήο ζηα νπνία ζα γίλεηαη απεηθόληζε ηεο ξνήο κε κηθξν-
θπζαιιίδεο πδξνγόλνπ. Tα πεηξάκαηα ζα θαηαγξαθνύλ κε video. 

Σα (Α) & (Β) ζα ζπλζέζνπλ έλα πνιπκεζηθό ιεύθσκα απεηθόληζεο ξνώλ. 

Δξγαζία πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ (1) 

Βαζηθέο γλώζεηο 

πδξαπιηθήο. 
Καηαλόεζε ησλ 

βαζηθώλ αξρώλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ 
απεηθόληζε ησλ 

δηαθόξσλ ξνώλ πνπ 

ζα κειεηεζνύλ θαη 
παξνπζηαζζνύλ. 

1-2 

13 Τδξαπιηθή εδάθνπο - 
Φαηλόκελα Ρνήο 

Μ. Βαιαβαλίδεο Δξγαζηεξηαθή κειέηε, αλαπαξαγσγή, κεηξήζεηο ή/θαη videoζθνπήζεηο 
πδξαπιηθώλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε ξνή λεξνύ ζην έδαθνο 

Τδξαπιηθή, 
αξδεύζεσλ 

2 

14 Αιγόξηζκνο 

δηαζηαζηνιόγεζεο 
αξδεπηηθήο κνλάδαο 

ζηάγδελ άξδεπζεο. 

Μ. Βαιαβαλίδεο Δκπινπηηζκόο θαη επέθηαζε δπλαηνηήησλ ινγηζκηθνύ πνπ έρεη ήδε 

αλαπηπρζεί ζε πξνεγνύκελε εξγαζία. Τινπνίεζε δηαδξαζηηθήο 
πιαηθόξκαο ζε Ζ/Τ. 

Τδξαπιηθή θιεηζηώλ 

αγσγώλ, 
πξνγξακκαηηζκόο ζε 

H/Y (excel)]. 

2 

15 Αλάιπζε 

εξγαζηεξηαθώλ κειεηώλ 
δηθαζηθήο ξνήο ζε 

πνξώδε κέζα 

Μ. Βαιαβαλίδεο Αθνξά ππνζηήξημε εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. ηα πιαίζηα πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο έρνπλ ήδε επαλεμεηαζζεί από θνηηεηέο 
ηνπ ηκήκαηνο καο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο θαηλνκέλσλ δηθαζηθήο ξνήο ζε 

πνξώδε κέζα 

(http://users.teiath.gr/marval/publ/Valavanides_etal_JPSE_147_2016.pdf). 
Ζ εξγαζία κπνξεί λα ζπλερηζζεί κε ηαμηλνκηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ δηθαζηθώλ ξνώλ ζην λέν ράξηε ιεηηνπξγηθήο απόδνζεο 

Βαζηθέο γλώζεηο xls, 

θαη ξνήο ζε πνξώδε 
κέζα (π.ρ. εδάθε) 

από ην κάζεκα ησλ 

Δ/Β Έξγσλ. Δπίζεο 
απαηηείηαη πξνζνρή 

ζηε ιεπηνκέξεηα θαη  

1-2 

http://users.teiath.gr/marval/publ/Valavanides_etal_JPSE_147_2016.pdf
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(βιέπε Figure 2 ζηελ εξγαζία 

http://users.teiath.gr/marval/publ/Valavanides_SCA2014-047.pdf) κε 
βάζε 2-3 ραξαθηεξηζηηθνύο αξηζκνύο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ραξαθηήξα ηεο 

ξνήο (ημώδεο/ηξηρνεηδήο). 

ζπζηεκαηηθή 

νξγάλσζε ηεο 
εξγαζίαο 

16 Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 
επηβαηώλ από ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Μεηξό 

ηεο Αζήλαο θαη ηεο 
επίδξαζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε 

ρξήζε ηνπ 

Γ. Σπξηλόπνπινο Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ απόςεσλ 

ησλ επηβαηώλ ζρεηηθά κε ην Μεηξό ηεο Αζήλαο. Ζ έξεπλα 
εξσηεκαηνινγίνπ ζα αλαδείμεη ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ 

ζηηο επηινγέο ησλ επηβαηώλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. εκαληηθό ηκήκα 

ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζεη ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρξήζε 
ηνπ Μεηξό. Γηα λα γίλεη απηό ζα εληαρζνύλ ζην εξσηεκαηνιόγην νη 

θαηάιιειεο εξσηήζεηο θαη ζα ζπζρεηηζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξνεγνύκελσλ 
εξεπλώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2008 θαη ην 2013 κε ηε ρξήζε ηνπ 

ίδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Τπνδνκέο Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο 
2 

17 Καηαγξαθή θαη αλάιπζε 

ειιεληθώλ ζπζηεκάησλ 
πινήγεζεο επηβαηώλ ζε 

δίθηπα δεκνζηώλ 

ζπγθνηλσληώλ 

Γ. Σπξηλόπνπινο Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζα θαηαγξάςεη όια ηα ειιεληθά ζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο πινήγεζεο επηβαηώλ ζε δίθηπα αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ, νη 
νπνίεο ιεηηνπξγνύλ είηε σο δηαδηθηπαθέο ηζηνζειίδεο είηε σο εθαξκνγέο 

θηλεηώλ (έμππλσλ) ηειεθώλσλ. Ζ θαηαγξαθή ζα πεξηιακβάλεη όια ηα 

ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα 
αθνινπζήζεη ε αλάιπζή ηνπο,, ε νπνία ζα επηθεληξσζεί ζηελ ζύγθξηζε 

κεηαμύ ηνπο, ζηνλ βαζκό ρξήζεο από ηνπο επηβάηεο θαη ζηε δπλαηόηεηά 

ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ 

θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηβαηώλ. 

Τπνδνκέο Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο 
1 

18 Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηώλ ζηε 
δηαρείξηζε 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

ζε ηεξκαηηθνύο 

ζηαζκνύο ιηκέλσλ ζηελ 
Διιάδα 

Γ. Σπξηλόπνπινο Ζ εξγαζία ζα δηεξεπλήζεη ην βαζκό πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ 

αμηνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Δ/Κ) ζε 

ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο ιηκέλσλ ζηελ Διιάδα. Θα πξαγκαηνπνηεζεί 
έξεπλα ζε ειιεληθνύο ιηκέλεο (θπξίσο ζε Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε θαη 

Ζξάθιεην) όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε όιεο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ησλ Δ/Κ ζε έλα ιηκέλα, 

όπσο έιεγρνο ζηηο πύιεο εηζόδνπ, θαηαγξαθή ησλ Δ/Κ ζην ζηαζκό 
(αιάλα), δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη άιιεο. Λακβάλνληαο ππόςε άιινπο 

επξσπατθνύο ηερλνινγηθά πξνεγκέλνπο ιηκέλεο (όπσο Ρόηεξληακ) ζα 

εμεηαζηνύλ ειιείςεηο θαη πξνβιήκαηα πινπνίεζεο, θαη ηέινο ζα 

Τπνδνκέο Μέζσλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο 
1 

http://users.teiath.gr/marval/publ/Valavanides_SCA2014-047.pdf
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παξαηαζνύλ πξνηάζεηο επξύηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζε 

ειιεληθνύο ιηκέλεο. 

19 Γηαρείξηζε επνρηαθώλ 

θπθινθνξηαθώλ αηρκώλ 

ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

Γ. Σπξηλόπνπινο Ζ επνρηαθέο θπθινθνξηαθέο αηρκέο αθνξνύλ πεξηνρέο (π.ρ. ηνπξηζηηθέο) 

θαη πεξηπηώζεηο (π.ρ. κεγάιεο εθδειώζεηο) όπνπ ε θπθινθνξία απμάλεηαη 

δξαζηηθά. Απνηέιεζκα απηώλ ησλ αηρκώλ δελ είλαη κόλν ε κεγάιε 

αύμεζε ησλ νρεκάησλ ζηα νδηθά δίθηπα αιιά θαη ε αύμεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ε αύμεζε ησλ αηπρεκάησλ, ε θαηαζηξνθή 

ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ θ.ά. ηόρνο ηεο πηπρηαθέο εξγαζίαο είλαη ε 

παξνπζίαζε θαη πηινηηθή εθαξκνγή ζε κία ηνπξηζηηθή πεξηνρή ελόο 
ζπζηήκαηνο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θηλεηηθόηεηαο. Σν 

ζύζηεκα αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ελόο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο ππό εμέηαζε πεξηνρήο 
ην ζύζηεκα επηιέγεη από κηα βάζε δεδνκέλσλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

θηλεηηθόηεηαο πνιηηώλ πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο. 

Ζ πηπρηαθή ζα θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο κειινληηθήο 

πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο από θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ (π.ρ. δήκνπο). 

ρεδηαζκόο 

Κπθινθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ & 

Οδηθή Αζθάιεηα 
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20 Ζ ειεθηξνθίλεζε ζην 

Διιεληθό ζύζηεκα 

νδηθώλ κεηαθνξώλ: 
βαζκόο αμηνπνίεζεο θαη 

πξννπηηθέο 

Γ. Σπξηλόπνπινο Ζ εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ πθηζηάκελε αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ ζην ειιεληθό ζύζηεκα νδηθώλ κεηαθνξώλ θαη ζηε δηεξεύλεζε 

ησλ πξννπηηθώλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, αξρηθά ζα γίλεη κηα θαηαγξαθή ησλ 
βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (ηύπνη, 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνδνκέο). ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα δηεξεύλεζε ηεο 

ζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρώξεο, θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ παξαγόλησλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ή 
δπζρεξαίλνπλ ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ Διιάδα. Σέινο, ζα αθνινπζήζεη κηα 

έξεπλα δεισκέλεο πξνηίκεζεο ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη πξννπηηθέο 

επξύηεξεο δηείζδπζεο ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ ζην ειιεληθό ζύζηεκα 
κεηαθνξώλ ζην κέιινλ. Ζ εξγαζία ζα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο. 

ρεδηαζκόο 

Κπθινθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ & 
Οδηθή Αζθάιεηα 

1 

Σύνολο Φοιηηηών  

Προσθέστε σειρές, εάν απαιτείται 
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