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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΥΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

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 
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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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TMB170/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων ειδικών επιστημονικών γνώσεων, 
από την πλευρά των φοιτητών, επίδρασης ρευστών στις κατασκευές, που έχουν εφαρμογή 
σε υδραυλικά έργα. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι σε θέση να: 

• Να κατέχει τις γνώσεις για τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση φραγμάτων και 
φουσκωτών φραγμάτων  

• Να κατανοεί τη δυναμική και στατική καταπόνηση από την τυρβώδη ροή 

• Να εφαρμόζει το θεώρημα Bernoulli για τον σχεδιασμό διαφόρων υδραυλικών έργων 

• Να αναλύει και υπολογίζει τις υδροστατικές και άλλες δυνάμεις, που ασκούνται σε 
διάφορα υδραυλικά έργα  

• Να συνδυάζει και να συνθέτει τις γνώσεις, που απέκτησε, για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της σπηλαίωσης σε υπερχειλιστές και κλειστούς αγωγούς  
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• Να αξιολογεί - μέσα στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης - και να σχεδιάζει μικρά 
υδροηλεκτρικά έργα  

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Υδροστατική - εφαρμογές 

2. Δυνάμεις ασκούμενες σε φράγματα  

3. Εφαρμογές σε δυνάμεις ασκούμενες σε φράγματα 

4. Φαινόμενο της σπηλαίωσης - Αεριστήρες υπερχειλιστών φραγμάτων 

5. Φουσκωτά φράγματα 

6. Θεωρήματα Bernoulli – εφαρμογές σε προβλήματα μόνιμης ροής 

7. Θεωρήματα Bernoulli – εφαρμογές σε προβλήματα μη μόνιμης ροής 

8. Γραμμή ενέργειας, γραμμή υδραυλικής κλίσης, εφαρμογές σε έργα μεταφοράς 

νερού με κλειστούς αγωγούς 

9. Υδροστρόβιλοι 

10. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα 

11. Δυναμική και στατική καταπόνηση από την τυρβώδη ροή. 

12. Τυρβώδης ροή, εξισώσεις Reynolds  

13. Μοντέλα τύρβης. Οριακή στιβάδα  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• βίντεο 
• MsTeams/ e-class, webmail 

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, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
68 
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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 

Εξετάσεις 3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 10% 

Γραπτή τελική εξέταση 90%. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Κωτσοβίνος Ν. «ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ», 2008, Εκδόσεις ΣΠΑΝΙΔΗΣ Μ., ISBN 978-960-6653-34-6. 
2. Γκανούλης Ι. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗN ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ», 2007, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, ISBΝ 978-960-8731-
8-6. 
3. Elger F. Donald - Williams C. Barbara - Crowe T. Clayton - Roberson A. John. Μηχανική Ρευστών. 
Επιμέλεια στα Ελληνικά Μιχάλης Σπηλιώτης  
 4. Lindell J., Moore W., King H. Handbook of Hydraulics, 8th Edition, Mc Grow Hill Education 
 5. Novak P., Moffat A.I.B., Nalluri C., Narayanan R. Hydraulic Structures, 4th Edition, Taylor & Francis 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων: Αγγελίδης Παναγιώτης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pangelid@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (10%) και γραπτή εξέταση (90%) με εξ αποστάσεως 
μεθόδους  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω eclass σε καθορισμένη 
ημερομηνία πριν από την ημέρα της εξέτασης. Μόνο όσοι παραδώσουν 
την εργασία στο σπίτι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη γραπτή 
εξ αποστάσεως εξέταση. 
H γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την 
ημέρα που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams ή άλλης 
σχετικής πλατφόρμας που διαθέτει το ΔΠΘ. Οι φοιτητές θα εισέλθουν 
αλφαβητικά ανά ομάδες 20 περίπου ατόμων σε εικονικές αίθουσες. Οι 
σύνδεσμοι θα αποσταλούν στους φοιτητές μέσω eclass ή teachers 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το 
μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης καθώς και με 
ανοιχτό μικρόφωνο. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους. 
Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε εργασίες που θα δοθούν την ώρα της 
εξέτασης μέσω eclass και θα υποβάλει τις απαντήσεις του (αυστηρά) 
εντός του προβλεπόμενου χρόνου μέσω eclass. Οι μονάδες κάθε εργασίας 
θα αναγράφονται στην εκφώνηση.  
 

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 
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μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥ-ΑΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TMB178/ 

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 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, 
από την πλευρά των φοιτητών, προς υπολογισμό των πλημμυρών βάσει της βροχόπτωσης 
και διαστασιολόγηση αντιπλημμυρικών έργων.  

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

• Να κατέχει τις γνώσεις για τον υπολογισμό της παροχής νερού λόγω βροχόπτωσης 
στην έξοδο μιας λεκάνης απορροής.  

• Να κατέχει τις γνώσεις για τον υπολογισμό της δυνητικής και πραγματικής 
εξατμισοδιαπνοής, ως μιας κατηγορίας απωλειών βροχής.  

• Να εφαρμόζει τις γνώσεις του στη διόδευση ενός πλημμυρικού κύματος μέσω ενός 
ταμιευτήρα ή μέσω ενός τμήματος ποταμού. 

• Να συνδυάζει τις γνώσεις του για να σχεδιάζει και διαστασιολογεί έργα ανάσχεσης και 
διόδευσης πλημμύρας, καθώς και έργα στο ορεινό τμήμα της λεκάνης απορροής ενός 
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υδατορεύματος. 

• Να αξιολογεί εάν υπάρχει σε μια λεκάνη απορροής εκτεταμένη ξηρασία.  

• Να αξιολογεί τη συχνότητα εμφάνισης μεγίστων ή ελαχίστων τιμών βροχομετρικών 
υψών και παροχών νερού.   

• Να κατανοεί την επέκταση χρονικά κατά τεχνητό τρόπο μιας υπάρχουσας χρονοσειράς 
μετρημένων παροχών νερού. 

• Να εφαρμόζει και να κατανοεί το υδρολογικό λογισμικό HEC-HMS. 

• Να συνδυάζει τις γνώσεις του για να μπορεί να εκπονεί υδρολογικές μελέτες στην 
πράξη.   

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Μοντέλα βροχής – απορροής: μοντέλο Lutz, μοντέλο Soil Conservation Service 

2. Μοντέλα βροχής – απορροής: black-box και φυσικά μοντέλα βάσει του μοναδιαίου 

υδρογραφήματος  

3. Εμπειρικές και ημι-εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού δυνητικής και πραγματικής 

εξατμισοδιαπνοής ως απώλειας βροχής  

4. Υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμύρας μέσω ταμιευτήρα  

5. Υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμύρας μέσω τμήματος ποταμού (Muskingum)  

6. Αντιπλημμυρικά έργα: έργα ανάσχεσης και διόδευσης πλημμύρας,  

7. Αντιπλημμυρικά έργα στο ορεινό τμήμα της λεκάνης απορροής ενός 

υδατορεύματος  

8. Δείκτες ξηρασίας  

9. Ανάλυση συχνότητας μεγίστων ή ελαχίστων τιμών βροχομετρικών υψών και 

παροχών νερού 

10. Ανάλυση χρονοσειρών 

11. Αριθμητικά παραδείγματα 

12. Υδρολογικό λογισμικό HEC-HMS  

13. Θέμα (εργασία στο σπίτι) για την εφαρμογή των Ενοτήτων 1, 3, 4 και 6  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• MsTeams/e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
68 

Εξετάσεις   3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 30% 

Γραπτή τελική εξέταση 70% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Σακκάς Ι.Γ. (2004). «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 1, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων», Εκδόσεις 
Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη.  
2. Τσακίρης Γ. (Υπεύθυνος Έκδοσης), (1995). «ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: I. Τεχνική Υδρολογία», Εκδόσεις 
Συμμετρία, Αθήνα, ISBN 960-266-003-1.  
3. Τσακίρης Γ. (1991). «Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων», ΕΜΠ, Αθήνα.  
4. Χρυσάνθου Β. (2020). «Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα», ΣΕΑΒ, Κάλλιπος, Αθήνα, ISBN 978-
960-603-466-4.  
 5. DVWK (1979). “1. Grundlehrgang für Hydrologie: Hydrologische Planungsgrundlagen”, Institut 

Wasserbau III an der Universität Karlsruhe, Deutschland. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων: Χρυσάνθου Βλάσιος, Π. Αγγελίδης, Μ. Σπηλιωτης, Φ. Μάρης Λαλικίδου 
Σοφία  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vhrissan@civil.duth.gr, slalikid@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΟΧΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (30%) και προφορική διά ζώσης εξέταση (70%)    

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στον βοηθό 
διδάσκοντα το αργότερο μέχρι την ημέρα της γραπτής εξέτασης. 
Βαθμολογείται από τον βοηθό διδάσκοντα. Μόνο όσοι παραδώσουν την 
εργασία  θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην προφορική διά  
ζώσης εξέταση.  
Οι προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας 
Microsoft Teams σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα 
εξετάσεων του Τμήματος. Σημειωτέον ότι θα ορίζεται συγκεκριμένη μέρα 
και ώρα για κάθε φοιτητή ξεχωριστά, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης θα είναι 
περί τα 75 λεπτά και θα διεξάγεται από τον κύριο διδάσκοντα. Σημειωτέον 
ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ανοιχτή την κάμερα 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
  
 

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

mailto:vhrissan@civil.duth.gr
mailto:slalikidou@civil.duth.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΑΠ&ΛΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

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 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS:  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://eclass.duth.gr/courses/1021379/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο σύνολο των αντικειμένων της ακτομηχανικής 
και στο σχεδιασμό παράκτιων και λιμενικών έργων. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν ειδικά θέματα πρόγνωσης/πρόβλεψης ανεμογενών κυματισμών, 
κυματομηχανικής, θαλάσσιας κυκλοφορίας και διακυμάνσεων στάθμης, παράκτιας 
στερεομεταφοράς και μορφοδυναμικής ακτών. 

• Κατανοούν ειδικά θέματα σχεδιασμού παράκτιων και λιμενικών έργων. 

• Κατανοούν ειδικά θέματα σχεδιασμού διαφορετικών τύπων λιμένων. 

• Κατανοούν πρακτικές διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και Συστημάτων Υδρολογικής 
Λεκάνης – Ακτής (WACS). 

• Κατανοούν πρακτικές σχεδιασμού έργων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. 

• Κατανοούν τη μεθοδολογία εκπόνησης ακτομηχανικών μελετών (νομοθεσία, 
προδιαγραφές, περιεχόμενα, συνοδές Μ.Π.Ε.). 

• Συνδυάζουν και εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν για το σχεδιασμό και τη 
μελέτη λιμενικών και παράκτιων έργων, εξετάζοντάς τα και από τεχνικοοικονομική 
άποψη. 
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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 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ειδικά θέματα πρόγνωσης/πρόβλεψης ανεμογενών κυματισμών και κυματομηχανικής. 

2. Ειδικά θέματα θαλάσσιας κυκλοφορίας και διακυμάνσεων στάθμης. 

3. Ειδικά θέματα παράκτιας στερεομεταφοράς και μορφοδυναμικής ακτών. 

4. Ειδικά θέματα σχεδιασμού παράκτιων και λιμενικών έργων Ι (προχωρημένες τεχνικές 

υπολογισμού φορτίων, πιθανοτικός σχεδιασμός). 

5. Ειδικά θέματα σχεδιασμού παράκτιων και λιμενικών έργων ΙΙ (τεχνικοοικονομικός 

υπολογισμός έργων, έννοιες ευπάθειας και επανατακτικότητας). 

6. Ειδικά θέματα σχεδιασμού διαφορετικών τύπων λιμένων Ι (εμπορικοί λιμένες). 

7. Ειδικά θέματα σχεδιασμού διαφορετικών τύπων λιμένων ΙΙ (αλιευτικοί λιμένες). 

8. Ειδικά θέματα σχεδιασμού διαφορετικών τύπων λιμένων ΙΙΙ (λιμένες αναψυχής). 

9. Διαχείριση παράκτιας ζώνης και Συστημάτων Υδρολογικής Λεκάνης – Ακτής (WACS). 

10. Σχεδιασμός έργων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (σενάρια φυσικών πιέσεων, 

τεχνικοοικονομική ανάλυση, ανασχεδιασμός και αναβάθμιση έργων). 

11. Εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών Ι (νομοθεσία, προδιαγραφές). 

12. Εκπόνηση ακτομηχανικών μελετών ΙΙ (περιεχόμενα, συνοδές Μ.Π.Ε.). 

13. Εξατομικευμένες Εργασίες Εξαμήνου: Παρουσίαση, Ανάθεση, Εκπόνηση με διαδραστική 

διδασκαλία (επίλυση αποριών και διορθώσεις στην τάξη). 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος  

και οι 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 & Διαδραστική 
Διδασκαλία 
(θεωρία, ασκήσεις, 
παρακολούθηση 
εκπόνησης Εργασιών 
Εξαμήνου) 

 39 

Εκπόνηση & Συγγραφή 
Εργασίας Εξαμήνου 

60 

Εξέταση 25 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
26 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Εκπόνηση Εργασίας Εξαμήνου με παραδοτέα τεύχος 
κειμένου και υπολογισμών 
(65% βαθμολογίας – παράδοση την εβδομάδα πριν 
από την εξέταση). 

Προφορική Εξέταση (35% βαθμολογίας). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Καραμπάς, Θ., Δήμας, Α. και Λουκογεωργάκη Ε. (2020). Ακτομηχανική και Λιμενικά 

Έργα. Εκδόσεις Δίσιγμα. 

2. Κουτίτας, Χ. (1994). Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα. 

Εκδόσεις Ζήτη. 

3. Καραμπάς, Θ., Κρεστενίτης, Γ. και Κουτίτας Χ. (2016). Ακτομηχανική – Έργα Προστασίας 

Ακτών. Αποθετήριο «Κάλλιπος». 

4. Ματσούκης, Π.Κ. (2015). Σχεδιασμός Λιμενικών Έργων (Διδακτικές Σημειώσεις). 

Τμήμα Εκδόσεων ΔΠΘ. 

5. Quinn, A.D. (2014). Λιμενικά Έργα. Εκδόσεις Φούντας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

 

Διδάσκοντες: Σαμαράς Αχιλλέας, Κατωπόδη Ειρήνη 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντες: 

achsamar@civil.duth.gr 
katopodi@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

Θα πραγματοποιηθεί προφορική εξ αποστάσεως εξέταση την ημέρα και 
ώρα που αναγράφονται στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. 

Οι φοιτητές θα εισέλθουν την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα σε 
κοινή τηλεδιάσκεψη. 

Ο σύνδεσμος της εξέτασης θα αποσταλεί μέσω teachers.duth.gr στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς των εγγεγραμμένων φοιτητών που έχουν 
δηλώσει πρόθεση συμμετοχής σε αυτήν, έχοντας λάβει γνώση και 
έχοντας αποδεχτεί τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, ενώ θα 
υπάρχει σχετική ανακοίνωση και στο eClass. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν στην 
εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά 
της. Πριν από την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους από 
τους επόπτες/επιτηρητές. 

Οι φοιτητές θα εξεταστούν στην Εργασία Εξαμήνου που τους έχει 
ανατεθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησής της.  

Την εβδομάδα πριν από την εξέταση, μέχρι την εκάστοτε ορισθείσα 
ημέρα και ώρα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υποβάλει μέσω eClass 
το σύνολο των παραδοτέων της Εργασίας Εξαμήνου, όπως αυτά 
περιγράφονται στην εκφώνησή της. 

Τα παραδοτέα του κάθε φοιτητή πρέπει να υποβάλλονται μέσω 
μοναδικού αρχείου. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να 
φροντίσουν, πριν από την υποβολή των εργασιών τους, να ενοποιήσουν 
το σύνολο των παραδοτέων τους σε μοναδικό αρχείο μορφής *.zip ή 
άλλης μορφής επιτρεπόμενης από το σύστημα.   

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ή καταστροφής του υπολογιστικού 
συστήματος, η εξέταση θα επαναληφθεί όταν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΥΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

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 
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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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TMB330/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων ειδικών επιστημονικών γνώσεων, 
από την πλευρά των φοιτητών, σχετικά με την Διαχείριση υδατικών πόρων, την μεθοδολογία 
προσέγγισης της διαχείρισης ( σε ποσοτική και ποιοτική κλίμακα) καθώς και για μεθόδους 
αποκατάστασης υποβαθμισμένων υδ. Συστημάτων.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι σε θέση να: 

• Να κατέχει τις γνώσεις για  τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής  

• Να κατανοεί τις χρήσεις/πιέσεις σε λεκάνες απορροής  

• Να εφαρμόζει δείκτες ποιοτικής εκτίμησης  

• Να γνωρίζει  τεχνικές και εναλλακτικές μεθόδους αποκατάστασης 

• Να γνωρίζει τις αρχές των πράσινων υποδομών και των λύσεων που βασίζονται στη 
φύση. 

• Να γνωρίζει θέματα διαχειρίσης υπόγειων υδάτων 
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• Να γνωρίζει τεχνικές αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης των υπογείων νερών 

• Λειψυδρία και δείκτες λειψυδρίας, διάκριση λειψυδρίας ως προς τα αίτια 

• Βασικές αρχές στον προσδιορισμό της ζήτησης νερού. 

• Nα μπορεί να εκτιμήσει το επιφανειακό υδατικό δυναμικό μιάς λεκάνης απορροής και 
να σχεδιάσει ταμιευτήρα (από υδρολογική σκοπιά) 

• Βελτιστοποίηση στη ΔΥΠ 

• Ολοκληρωμένη ΔΥΠ με πολλαπλά κριτήρια και επιλογή βαρών, μέθοδοι αποστάσεων , 
μέθοδος εντροπίας και AHP για τον προσδιορισμό των βαρών 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Φυσικές – χημικές- βιολογικές διεργασίες στα υδάτινα οικοσυστήματα  

2.  Διαχείριση λεκάνης απορροής  

3. Ανάλυση πιέσεων στην λεκάνη απορροής/ χρήσεις  και  εκτίμηση  

4. Δείκτες  της ποιοτικής κατάστασης- Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 

5. Υπόγεια νερά και περιβάλλον 

6. Υφαλμύρινση υπόγειων νερών 

7. Τεχνητός εμπλουτισμός υπογείων νερών 

8. Λειψυδρία και δείκτες λειψυδρίας, διάκριση λειψυδρίας ως προς τα αίτια 
9. Ζήτηση νερού. 
10. Επιφανειακό υδατικό δυναμικό μιας λεκάνης απορροής  
11. Έργα αξιοποίηση επιφανειακών υδατικών πόρων 
12. Ολοκληρωμένη ΔΥΠ με πολλαπλά κριτήρια και επιλογή βαρών 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• βίντεο 
• MsTeams/ e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  40 
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(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 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
68 

Εξετάσεις 3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία – θέμα  στο σπίτι (υποχρεωτική) 10% 

Γραπτή τελική εξέταση 90%. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Τσακίρης Γ. Υδατικοί πόροι: Ι. Τεχνική Υδρολογία και εισαγωγή στη διαχείριση υδατικών 
πόρων.2013. Εκδόσεις Συμμετρία. 
 
Ψιλοβίκος Α. Υδατικοί Πόροι. 2021. Εκδόσεις Τζιόλα. 
 
Τσακίρης Γ., Υδραυλικά Έργα, Σχεδιασμός και Διαχείριση, 2010. εκδόσεις «Συμμετρία», 
Αθήνα. 
 
Spiliotis M. and Skoulikaris Ch., 2019. A fuzzy AHP-outranking framework for selecting 
measures of river basin management plans. Desalination and water treatment, 167: 398–411.  
 
Spiliotis M., Iglesias A. and Garrote L., 2020. A multicriteria fuzzy pattern recognition approach 
for assessing the vulnerability to drought: Mediterranean region. Evolving Systems (in print, 
https://doi.org/10.1007/s12530-020-09332-7). 
 
Spiliotis M., Panagiotou L., Kagalou I. and Latinopoulos D., 2020. A Fuzzified Multicriteria 
Outranking Method for Water Framework Directive Implementation in a heavily modified 
urban lake (Pamvotis, Greece). Water Resources Management 34: 4491–4510 (2020). 
 
Tsakiris G. and Spiliotis M., 2011. Planning Against Long Term Water Scarcity: A Fuzzy 
Multicriteria Approach. Water Resources Management (Springer), 25(4): 1103-1129. 
 
Mahdi Zarghami, Ferenc Szidarovszky. Multicriteria Analysis. Applications to Water and 
Environment Management. Springer 2011. 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1007/s12530-020-09332-7
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-17937-2#author-0-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-17937-2#author-0-1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκοντες:   Ακράτος Χρ.,  Κάγκαλου Ιφ., Σπηλιώτης Μιχ.  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cakratos@civil.duth.gr, ikagkalo@civil.duth.gr, mspiliot@civil.duth.gr,  

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (10%) και γραπτή εξέταση (90%) με εξ αποστάσεως 
μεθόδους  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω eclass σε καθορισμένη 
ημερομηνία πριν από την ημέρα της εξέτασης. Μόνο όσοι παραδώσουν 
την εργασία στο σπίτι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη γραπτή 
εξ αποστάσεως εξέταση. 
H γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την 
ημέρα που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams ή άλλης 
σχετικής πλατφόρμας που διαθέτει το ΔΠΘ. Οι φοιτητές θα εισέλθουν 
αλφαβητικά ανά ομάδες 20 περίπου ατόμων σε εικονικές αίθουσες. Οι 
σύνδεσμοι θα αποσταλούν στους φοιτητές μέσω eclass ή teachers 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το 
μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης καθώς και με 
ανοιχτό μικρόφωνο. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους. 
Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε εργασίες που θα δοθούν την ώρα της 
εξέτασης μέσω eclass και θα υποβάλει τις απαντήσεις του (αυστηρά) 
εντός του προβλεπόμενου χρόνου μέσω eclass. Οι μονάδες κάθε εργασίας 
θα αναγράφονται στην εκφώνηση.  
 

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

mailto:cakratos@civil.duth.gr
mailto:ikagkalo@civil.duth.gr
mailto:mspiliot@civil.duth.gr
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μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΜΡ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

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 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS:  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://eclass.duth.gr/courses/ 1021381/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την ανάπτυξη και χρήση αριθμητικών 
μεθόδων σε προβλήματα ρευστομηχανικής Πολιτικού Μηχανικού.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν τα βασικά στοιχεία της αριθμητικής ανάλυσης. 

• Κατανοούν τις βασικές εξισώσεις της υδραυλικής και τις μεθόδους αριθμητικής 
επίλυσής τους. 

• Κατανοούν τη μαθηματική περιγραφή και ανάλυση προβλημάτων ρευστομηχανικής. 

• Αναλύουν, να κατανοούν και να τροποποιούν υπολογιστικούς κώδικες. 

• Αξιολογούν την ορθότητα των αριθμητικών αποτελεσμάτων και να αποφασίζουν 
ενναλακτικές στρατηγικές επίλυσης. 

• Χρησιμοποιούν εργαλεία προγραμματισμού για διαφορετικές εφαρμογές (επίλυση 
προβλημάτων Πολιτικού Μηχανικού, διαχείριση, ανάλυση και γραφική 
αναπαράσταση δεδομένων). 

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 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
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τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων Ι: Εισαγωγή και χωρική διακριτοποίηση 

(πληροφορίες υπολογιστικού δικτύου και κατανομή μεταβλητών),  

2. Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων ΙΙ: Θεώρημα Gauss και υπολογισμός ποσοτήτων 

ροής μέσω των επιφανειών των υπολογιστικών κελιών. 

3. Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων ΙΙΙ: Σχήματα παρεμβολής, χρονική διακριτοποίηση 

και επίλυση γραμμικών συστημάτων. 

4. Λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ανοικτού κώδικα OpenFOAM Ι: Γενική 

εισαγωγή στην δομή, εγκατάσταση και βασική χρήση του λογισμικού. 

5. Λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ανοικτού κώδικα OpenFOAM ΙΙ: Σχεδιασμός 

υπολογιστικής γεωμετρίας, δημιουργία και τροποποίηση υπολογιστικών δικτύων. 

6. Λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ανοικτού κώδικα OpenFOAM ΙΙΙ: Γραμμικοί 

επιλυτές, σύζευξη πιέσεων-ταχυτήτων, σχήματα χωρικής και χρονικής διακριτοποίησης. 

7. Λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ανοικτού κώδικα OpenFOAM IV: 

Προσομοιώσεις μόνιμων και μη-μόνιμων  ροών, εισαγωγή αρχικών και οριακών 

συνθηκών, διεξαγωγή προσομοιώσεων με παράλληλη επεξεργασία. 

8. Λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ανοικτού κώδικα OpenFOAM V: 

Επεξεργασία δεδομένων κατά την διάρκεια των υπολογισμών, αρχικοποίηση και 

τροποποίηση πεδίων επίλυσης 

9. Λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ανοικτού κώδικα OpenFOAM VI: 

Μετασχηματισμός δεδομένων, ανάπτυξη πολύπλοκων οριακών και αρχικών συνθηκών,  

10. Λογισμικό Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής Ανοικτού κώδικα OpenFOAM VIΙ: Ποιοτική 

και ποσοτική επεξεργασία αποτελεσμάτων επίλυσης. 

11. Εφαρμογές στην προσομοίωση πολύπλοκων ροών Ι: Τυρβώδεις ροές και ροές 

ελεύθερης επιφάνειας. 

12. Εφαρμογές στην προσομοίωση πολύπλοκων ροών Ι: Πολυφασικές ροές, σωματιδιακές 

ροές και ροές διάχυσης ρύπων). 

13. Εξατομικευμένες Εργασίες Εξαμήνου: Παρουσίαση, Ανάθεση, Εκπόνηση με διαδραστική 

διδασκαλία (επίλυση αποριών και διορθώσεις στην τάξη). 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος  

και οι 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 & Διαδραστική 
Διδασκαλία 
(θεωρία, ασκήσεις, 
παρακολούθηση 
εκπόνησης Εργασιών 
Εξαμήνου) 

 39 

Εκπόνηση & Συγγραφή 
Εργασίας Εξαμήνου 

60 

Εξέταση 25 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
26 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Εκπόνηση Εργασίας Εξαμήνου με παραδοτέα τεύχος 
κειμένου και υπολογισμών 
(65% βαθμολογίας – παράδοση την εβδομάδα πριν 
από την εξέταση). 

Προφορική Εξέταση (35% βαθμολογίας). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Κουτίτας, Χ. (2005). Υπολογιστική Υδραυλική. Εκδόσεις Επίκεντρο ΑΕ. 

2. Σούλης, Ι. (2008). Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών. Εκδόσεις Χ.Ν. Αϊβάζης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

 

Διδάσκοντες: Σαμαράς Αχιλλέας, Παναγιώτης Αγγελίδης, Σπηλιώτης Μιχαήλ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντες: 

achsamar@civil.duth.gr 
pangelid@civil.duth.gr 
mspiliot@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

Θα πραγματοποιηθεί προφορική εξ αποστάσεως εξέταση την ημέρα και 
ώρα που αναγράφονται στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. 

Οι φοιτητές θα εισέλθουν την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα σε 
κοινή τηλεδιάσκεψη. 

Ο σύνδεσμος της εξέτασης θα αποσταλεί μέσω teachers.duth.gr στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς των εγγεγραμμένων φοιτητών που έχουν 
δηλώσει πρόθεση συμμετοχής σε αυτήν, έχοντας λάβει γνώση και 
έχοντας αποδεχτεί τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, ενώ θα 
υπάρχει σχετική ανακοίνωση και στο eClass. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν στην 
εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά 
της. Πριν από την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους από 
τους επόπτες/επιτηρητές. 

Οι φοιτητές θα εξεταστούν στην Εργασία Εξαμήνου που τους έχει 
ανατεθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησής της.  

Την εβδομάδα πριν από την εξέταση, μέχρι την εκάστοτε ορισθείσα 
ημέρα και ώρα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υποβάλει μέσω eClass 
το σύνολο των παραδοτέων της Εργασίας Εξαμήνου, όπως αυτά 
περιγράφονται στην εκφώνησή της. 

Τα παραδοτέα του κάθε φοιτητή πρέπει να υποβάλλονται μέσω 
μοναδικού αρχείου. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να 
φροντίσουν, πριν από την υποβολή των εργασιών τους, να ενοποιήσουν 
το σύνολο των παραδοτέων τους σε μοναδικό αρχείο μορφής *.zip ή 
άλλης μορφής επιτρεπόμενης από το σύστημα.   

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ή καταστροφής του υπολογιστικού 
συστήματος, η εξέταση θα επαναληφθεί όταν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΚΔΥΝΚΓΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/1021378/  

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων ειδικών επιστημονικών γνώσεων, 
από την πλευρά των φοιτητών, που αφορούν σε σύγχρονα ζητήματα αξιοποίησης και 
διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, όπως και σε θέματα έρευνας και αξιοποίησης 
της γεωθερμικής ενέργειας. 

Στο τέλος του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι ικανός/ή: 

• Να προσδιορίζει υδραυλικά χαρακτηριστικά, στοιχεία και ιδιότητες των υπόγειων 
υδατικών συστημάτων 

• Να συνδυάζει, να συνθέτει και να προσαρμόζει στοιχεία, δεδομένα και αποτελέσματα 
υδρολογικών και υδραυλικών ερευνών και μελετών των υπόγειων νερών   

• Να συγκρίνει, να αξιολογεί τις εναλλακτικές δυνατότητες εφαρμογής δράσεων και να 
αποφασίζει για τον σχεδιασμό και κατασκευή τεχνικών έργων, που αφορούν στην 
αξιοποίηση και διαχείριση υπόγειων υδατικών συστημάτων και ειδικότερα: (i) στη 
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διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών, (ii) στη διερεύνηση και την 
αντιμετώπιση της θαλάσσιας διείσδυσης σε παράκτιους υδροφορείς.         

• Να επιλέγει και να εφαρμόζει τους κατάλληλους υπολογιστικούς κώδικες στο πλαίσιο 
της προσομοίωσης των υπόγειων νερών. 

• Να αναλύει και να αξιολογεί στοιχεία, δεδομένα και αποτελέσματα ερευνών, που 
αφορούν στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας και να επιλύει προβλήματα 
χρήσης και εκμετάλλευσης της γεωθερμίας σε σχέση με τις διάφορες σχετικές 
ενεργειακές ανάγκες και το περιβάλλον. 

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 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν 
αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Στοιχεία Υδρολογίας, Υδραυλικής των Υπόγειων Νερών και Εφαρμοσμένης 

Υδρογεωλογίας 

2. Θαλάσσια διείσδυση σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα – 1 (υδραυλικά και 

υδροχημικά στοιχεία, σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης και διαχειριστικές 

παράμετροι)  

3. Θαλάσσια διείσδυση σε παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα – 2 (διεθνής και 

ελληνική εμπειρία) - Ασκήσεις 

4. Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών – 1 (φυσικός εμπλουτισμός 

υπόγειων νερών και κλιματική αλλαγή, μέθοδοι, κριτήρια επιλογής, σχεδιασμός και 

λειτουργία έργων τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων νερών)   

5. Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών – 2 (υδραυλικά, υδρογεωλογικά, 

τεχνικά και διαχειριστικά στοιχεία σύγχρονων θεωρήσεων, επιστημονικές 

δραστηριότητες) 

6. Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών – 3 (έρευνες και εφαρμογές στον 

διεθνή χώρο και στην Ελλάδα) – Ασκήσεις 

7. Προσομοίωση των υπόγειων νερών και υπολογιστικοί κώδικες – 1 (υδρογεωλογικά 

ομοιώματα, ταξινόμηση μοντέλων προσομοίωσης του υπόγειου νερού)  

8. Προσομοίωση των υπόγειων νερών και υπολογιστικοί κώδικες – 2 (υπολογιστικοί 

κώδικες, γενικές αρχές αξιολόγησης μοντέλων προσομοίωσης του υπόγειου νερού, 

περιπτώσεις εφαρμογής στον ελληνικό χώρο) – Ασκήσεις 

9. Γεωθερμικά συστήματα – Γεωθερμικά πεδία 
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10. Μέθοδοι έρευνας γεωθερμικών πεδίων  

11. Εφαρμογές Γεωθερμικής ενέργειας:  Άμεσες χρήσεις 

12. Εφαρμογές Γεωθερμικής ενέργειας: Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας – Αβαθής 

Γεωθερμία 

13. Προβλήματα: Περιβάλλον – Οικονομία – Διαχείριση 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• βίντεο 
• MsTeams/ e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
68 

Εξετάσεις  3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 60% 

Προφορική τελική εξέταση 40%. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
▪ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι., Φ.-Κ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Α. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, (2022). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 1. Παράκτια υπόγεια υδατικά  συστήματα. 
Ξάνθη. 

▪ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι., Φ.-Κ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Α. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, (2022). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2. Διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων 
νερών. Ξάνθη. 

▪ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Α., Ν. ΚΑΖΑΚΗΣ, Φ.-Κ. ΠΛΙΑΚΑΣ, (2022). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 3. Προσομοίωση των υπόγειων νερών και 
υπολογιστικοί κώδικες. Ξάνθη. 

▪ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι., (2022). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – 4. Έρευνα και αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας. Ξάνθη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκοντες: Διαμαντής Ιωάννης, Πλιάκας Φώτιος-Κωνσταντίνος, Καζάκης Νεραντζής 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντες 

fpliakas@civil.duth.gr, jdiam@civil.duth.gr, kazakis@geo.auth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (60%) και προφορική εξέταση (40%) με εξ αποστάσεως 
μεθόδους  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω eclass σε καθορισμένη 
ημερομηνία πριν από την ημέρα της εξέτασης και περιλαμβάνει τη 
σύνταξή της σε μορφή word με βάση προταθείσα θεματολογία και 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως και σε μορφή παρουσίασης (power 
point). Μόνο όσοι παραδώσουν την εργασία τους θα έχουν το δικαίωμα 
να συμμετάσχουν στην προφορική αποστάσεως εξέταση. 
H προφορική εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί 
την ημέρα που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams ή 
άλλης σχετικής πλατφόρμας που διαθέτει το ΔΠΘ. Οι φοιτητές θα 
εισέλθουν στην πλατφόρμα με βάση σχετικό κατάλογο που θα έχει 
ανακοινωθεί προηγουμένως με την αλαφαβητική σειρά και την 
καθορισμένη ώρα εξέτασης. Οι σύνδεσμοι θα αποσταλούν στους 
φοιτητές μέσω eclass ή teachers αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν. Επίσης, θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και με 
ανοιχτό μικρόφωνο. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους. 
Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί στην εργασία του, όπως και σε θέματα που 
αφορούν την εξεταστέα ύλη του μαθήματος. Κριτήρια βαθμολόγησης 
αποτελούν η ορθότητα των απαντήσεων των φοιτητών, το περιεχόμενο 
της εργασίας, τo επίπεδο παρουσίασης της εργασίας.  

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 
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α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΡΥΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υγειονομική Μηχανική και Ειδικά θέματα Επεξεργασίας 
λυμάτων 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TMB348/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων ειδικών επιστημονικών γνώσεων, 
από την πλευρά των φοιτητών, στην υγειονομική μηχανική και την μηχανική των υγρών 
αποβλήτων. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι σε θέση να: 

• Να αναγνωρίζει το αντικείμενο της Υγειονομικής μηχανικής. 

• Να εφαρμόζει μαθηματικά μοντέλα ποιότητας νερού.  

• Να αναλύει τα δεδομένα φυσικοχημικών και βιολογικών/μικροβιακών δεικτών. 

• Να συνδυάζει και να συνθέτει τις γνώσεις, που απέκτησε, για την προστασία των 
υδατικών συστημάτων και της αντιμετώπισης υγειονομικών κρίσεων 

• Να αξιολογεί την υγιεινολογική κατάσταση των υδατικών συστημάτων. 

• Να μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
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• Να γνωρίζει νέες τεχνικές επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών υγρών 
αποβλήτων 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Έννοιες και θέματα της Υγειονομικής Μηχανικής (Μόλυνση, Παθογένεια, Στοιχεία 

Επιδημιολογίας, Υδατογενείς Λοιμώξεις).  

2. Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.  

3. Σχεδιασμός/διαστασιολόγηση συμβατικών μονάδων επεξεργασίας με μεθόδους 

αιωρούμενης βιομάζας, όπως ενεργού ιλύος, μονάδων με μεθόδους 

προσκολλημένης βιομάζας καθώς και φυσικών συστημάτων επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων όπως τεχνητών υγροτόπων και λιμνών σταθεροποίησης.  

4. Εκμάθηση του λογισμικού σχεδιασμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων Aqua Designer 8.1. και του λογισμικού υπολογισμού οικονομικού 

προϋπολογισμού των μονάδων επεξεργασίας CAPDET.  

5. Σύγχρονες τάσεις στην προχωρημένη επεξεργασία των υγρών και βιομηχανικών 

αποβλήτων καθώς και στην διαχείριση της ιλύος.  

6. Παρουσιάζονται αναλυτικά βιολογικές διεργασίες προσκολλημένης και 

αιωρούμενης ανάπτυξης για την απομάκρυνση θρεπτικών αλάτων και μικρό-

ρύπων, οι σύγχρονες τάσεις στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 

(αντιδραστήρες ΜΒR, MBBR).  

7. Παρουσιάζονται διαφορές μέθοδοι επεξεργασίας βιομηχανικών και αγροτο-

βιομηχανικών αποβλήτων (αναερόβια επεξεργασία, βιολογικά φίλτρα, μεμβράνες, 

φυσικά συστήματα επεξεργασίας).  

8. Παρουσιάζονται σύγχρονες μέθοδοι για την επεξεργασία ιλύος (αναερόβια 

χώνευση, ενεργειακή αξιοποίησή, ανάκτηση αζώτου και φωσφόρου από την ιλύ). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
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Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

• βίντεο 
• MsTeams/ e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Τελική Εργασία 46 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
65 

Εξετάσεις 0 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 100% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1 Λυμπεράτος Γερ., Βαγενάς Δ., 2011. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Εκδόσεις Τζιόλα. 
2. Metcalf & Eddy (ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αθανάσιος Κούγκολος, Πέτρος Σαμαράς). 2018. ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Εκδόσεις Τζιόλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων:   Ακράτος Χρ.,  Κάγκαλου Ιφ., 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cakratos@civil.duth.gr, ikagkalo@civil.duth.gr, 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (100%) 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω eclass σε καθορισμένη 
ημερομηνία.  
 
 
 
 

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

mailto:cakratos@civil.duth.gr
mailto:ikagkalo@civil.duth.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΔΣΘΠΠΣΥΛ-Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΛΕΚΑΝΗΣ - ΑΚΤΗΣ 

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 

 3 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS:  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://eclass.duth.gr/courses/ 1021380/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων υπολογιστικής προσομοίωσης και 
η εφαρμογή τους για την προσομοίωση διεργασιών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, 
καθώς και σε Συστήματα Υδρολογικής Λεκάνης ακτής. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοούν τις εξισώσεις περιγραφής διεργασιών στο θαλάσσιο και παράκτιο 
περιβάλλον.  

• Κατανοούν τις μεθόδους και  τεχνικές αριθμητικής επίλυσης. 

• Κατανοούν τη δομή υπολογιστικών ομοιωμάτων. 

• Κατανοούν τις τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων πεδίου και δεδομένων 
εισόδου/εξόδου υπολογιστικών ομοιωμάτων.  

• Κατανοούν τις τεχνικές εφαρμογής υπολογιστικών ομοιωμάτων. 

• Κατανοούν τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης στην προσομοίωση Συστημάτων 
Υδρολογικής Λεκάνης – Ακτής (WACS), με έμφαση στα εκβολικά συστήματα και το 
παράκτιο περιβάλλον. 

• Συνδυάζουν και εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή υπολογιστικών ομοιωμάτων στα ανωτέρω. 
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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 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εξισώσεις περιγραφής διεργασιών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.  

2. Μέθοδοι και τεχνικές αριθμητικής επίλυσης. 

3. Δομή υπολογιστικών ομοιωμάτων. 

4. Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων πεδίου και δεδομένων εισόδου/εξόδων 

υπολογιστικών ομοιωμάτων. 

5. Εφαρμογές υπολογιστικών ομοιωμάτων Ι: Ανεμογενούς/Κυματογενούς κυκλοφορίας, 

6. Εφαρμογές υπολογιστικών ομοιωμάτων Ι: Διάδοσης κυματισμών 

7. Εφαρμογές υπολογιστικών ομοιωμάτων ΙΙΙ: Εκτίμησης στερεομεταφοράς και 

μορφοδυναμικών μεταβολών. 

8. Εφαρμογές υπολογιστικών ομοιωμάτων IV: Αλληλεπίδρασης έργων – παράκτιου 

περιβάλλοντος. 

9. Εφαρμογές υπολογιστικών ομοιωμάτων V: Διάδοσης πετρελαϊκής ρύπανσης.  

10. Ολιστική προσέγγιση στην προσομοίωση Συστημάτων Υδρολογικής Λεκάνης – Ακτής 

(WACS) Ι: Μεθοδολογία. 

11. Ολιστική προσέγγιση στην προσομοίωση Συστημάτων Υδρολογικής Λεκάνης – Ακτής 

(WACS) ΙΙ: Εργαλεία. 

12. Ολιστική προσέγγιση στην προσομοίωση Συστημάτων Υδρολογικής Λεκάνης – Ακτής 

(WACS) ΙΙΙ: Εφαρμογές. 

13. Εξατομικευμένες Εργασίες Εξαμήνου: Παρουσίαση, Ανάθεση, Εκπόνηση με διαδραστική 

διδασκαλία (επίλυση αποριών και διορθώσεις στην τάξη). 
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4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος  

και οι 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 & Διαδραστική 
Διδασκαλία 
(θεωρία, ασκήσεις, 
παρακολούθηση 
εκπόνησης Εργασιών 
Εξαμήνου) 
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Εκπόνηση & Συγγραφή 
Εργασίας Εξαμήνου 

65 

Εξέταση 20 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
26 

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

Εκπόνηση Εργασίας Εξαμήνου με παραδοτέα τεύχος 
κειμένου και υπολογισμών 
(65% βαθμολογίας – παράδοση την εβδομάδα πριν 
από την εξέταση). 

Προφορική Εξέταση (35% βαθμολογίας). 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Κουτίτας, Χ. (2005). Υπολογιστική Υδραυλική. Εκδόσεις Επίκεντρο ΑΕ. 

2. Σούλης, Ι. (2008). Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών. Εκδόσεις Χ.Ν. Αϊβάζης. 

3. Καραμπάς, Θ., Κρεστενίτης, Γ. και Κουτίτας Χ. (2016). Ακτομηχανική – Έργα Προστασίας 

Ακτών. Αποθετήριο «Κάλλιπος». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

 

Διδάσκοντες: Σαμαράς Αχιλλέας, Κατωπόδη Ειρήνη 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντες: 

achsamar@civil.duth.gr 
katopodi@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MS TEAMS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: 

Θα πραγματοποιηθεί προφορική εξ αποστάσεως εξέταση την ημέρα και 
ώρα που αναγράφονται στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MS TEAMS. 

Οι φοιτητές θα εισέλθουν την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα σε 
κοινή τηλεδιάσκεψη. 

Ο σύνδεσμος της εξέτασης θα αποσταλεί μέσω teachers.duth.gr στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς των εγγεγραμμένων φοιτητών που έχουν 
δηλώσει πρόθεση συμμετοχής σε αυτήν, έχοντας λάβει γνώση και 
έχοντας αποδεχτεί τους όρους της εξ αποστάσεως εξέτασης, ενώ θα 
υπάρχει σχετική ανακοίνωση και στο eClass. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην τηλεδιάσκεψη μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν στην 
εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά 
της. Πριν από την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους από 
τους επόπτες/επιτηρητές. 

Οι φοιτητές θα εξεταστούν στην Εργασία Εξαμήνου που τους έχει 
ανατεθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες εκπόνησής της.  

Την εβδομάδα πριν από την εξέταση, μέχρι την εκάστοτε ορισθείσα 
ημέρα και ώρα, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υποβάλει μέσω eClass 
το σύνολο των παραδοτέων της Εργασίας Εξαμήνου, όπως αυτά 
περιγράφονται στην εκφώνησή της. 

Τα παραδοτέα του κάθε φοιτητή πρέπει να υποβάλλονται μέσω 
μοναδικού αρχείου. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να 
φροντίσουν, πριν από την υποβολή των εργασιών τους, να ενοποιήσουν 
το σύνολο των παραδοτέων τους σε μοναδικό αρχείο μορφής *.zip ή 
άλλης μορφής επιτρεπόμενης από το σύστημα.   

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης ή καταστροφής του υπολογιστικού 
συστήματος, η εξέταση θα επαναληφθεί όταν οι συνθήκες το 
επιτρέψουν. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΦΥ-ΕΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΠΟΤΑΜΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (προπτυχιακό) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TMB227/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, από την 
πλευρά των φοιτητών, στη μεταφορά φερτών υλών σε υδατορεύματα και ποταμούς.  

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

• Να εφαρμόζει βασικές γνώσεις Υδραυλικής στο φαινόμενο της μεταφοράς φερτών 
υλών σε υδατορεύματα και ποταμούς.  

• Να αποτιμά κοκκομετρικές καμπύλες. 

• Να κατέχει τις γνώσεις για τον υπολογισμό της ταχύτητας καθίζησης αιωρούμενων 
φερτών υλών, της κρίσιμης ταχύτητας ροής και της κρίσιμης συρτικής τάσης στην 
κοίτη των ποταμών.  

• Να κατανοεί την επίδραση των σχηματισμών κοίτης στη ροή του νερού και στη 
μεταφορά φερτών υλών στην κοίτη ενός ποταμού.   

• Να εφαρμόζει τις κατάλληλες εξισώσεις για τον υπολογισμό της μεταφοράς φορτίου 
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κοίτης και ολικού φορτίου.   

• Να εφαρμόζει τη θεωρία διάχυσης στον υπολογισμό της μεταφοράς αιωρούμενων 
φερτών υλών.  

• Να αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο της τοπικής διάβρωσης 
σε βάθρα γεφυρών, κατάντη θυροφραγμάτων και σε στενώσεις ανοικτών αγωγών,  
ώστε να μπορεί να εκτιμά το μέγιστο βάθος τοπικής διάβρωσης. 

• Να εφαρμόζει τις σχέσεις μεταξύ κλιμάκων οριζοντίων μηκών, βαθών ροής, 
πυκνοτήτων φερτών υλών και διαμέτρων κόκκων φερτών υλών στα φυσικά μοντέλα 
του εργαστηρίου. 

• Να συνδυάζει τις γνώσεις για να σχεδιάζει και να διαστασιολογεί μια δεξαμενή 
καθίζησης. 

• Να αξιολογεί την επίδραση φερτών υλών σε έργα ορεινής υδρονομίας. 

• Να εφαρμόζει το υδραυλικό λογισμικό HEC-RAS με μεταφορά φερτών υλών.     

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή. Φυσικές ιδιότητες του νερού  

2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ροής 

3. Ιδιότητες φερτών υλών. Ταχύτητα καθίζησης  

4. Έναρξη μετακίνησης φερτών υλών 

5. Σχηματισμοί κοίτης 

6. Μεταφορά φορτίου κοίτης. Μεταφορά φορτίου αιωρούμενων υλών 

7. Μεταφορά ολικού φορτίου  

8. Τοπική διάβρωση  

9. Μοντέλα μεταφοράς φερτών υλών   

10. Έργα ορεινής υδρονομίας: Επίδραση φερτών υλών  

11. Αριθμητικά παραδείγματα  

12. Υδραυλικό λογισμικό HEC-RAS 

13. Θέμα (εργασία στο σπίτι) για την εφαρμογή του HEC-RAS 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
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ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• MsTeams/e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
68 

Εξετάσεις  3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 20% 

Προφορική τελική εξέταση 80% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Κωτούλας Δ.Κ. (1985). «Διευθετήσεις Χειμαρρικών Ρευμάτων – Μέρος Ι», Θεσσαλονίκη.  
2. Κωτούλας Δ.Κ. (1987). «Διευθετήσεις Χειμαρρικών Ρευμάτων – Μέρος ΙΙ», University Studio Press, 
Θεσσαλονίκη. 
3. Σακκάς Ι.Γ. (2004). «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ: Τόμος 1, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων», Εκδόσεις 
Ν. Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη. 
4. Τσακίρης Γ. (Υπεύθυνος Έκδοσης), (1995). «ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: I. Τεχνική Υδρολογία», Εκδόσεις 
Συμμετρία, Αθήνα, ISBN 960-266-003-1.  
5. Χρυσάνθου Β. (2020). «Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα», ΣΕΑΒ, Κάλλιπος, Αθήνα, ISBN 978-
960-603-466-4. 
6. DVWK-Schriften (1988). “Feststofftransport in Fließgewässern – Berechnungsverfahren für die 
Ingenieurpraxis”, Heft 87, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, ISBN 3-490-08797-6.   
 7. Graf W.H. (1984). “Hydraulics of Sediment Transport”, Water Resources Publications, Littleton, 

Colorado, USA, ISBN 0-918334-56-X.  
 8. Yang C.T. (1996). “SEDIMENT TRANSPORT – Theory and Practice”, McGraw-Hill, New York, USA, 

ISBN 0-07-912265-5.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων: Χρυσάνθου Βλάσιος, Μάρης Φώτιος, Αυγέρης Λουκάς   

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vhrissan@civil.duth.gr, fmaris@civil.duth.gr, lavgeris@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΟΧΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (20%) και προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (80%)  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί με e-mail στον βοηθό 
διδάσκοντα το αργότερο μέχρι την ημέρα της εξέτασης. Μόνο όσοι 
παραδώσουν την εργασία θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην 
προφορική διά ζώσης εξέταση. Η εργασία θα βαθμολογηθεί από τον 
βοηθό διδάσκοντα. 
Οι προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας 
Microsoft Teams σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα 
εξετάσεων του Τμήματος. Σημειωτέον ότι θα ορίζεται συγκεκριμένη μέρα 
και ώρα για κάθε φοιτητή ξεχωριστά, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης θα είναι 
περί τη μία ώρα και θα διεξάγεται από τον κύριο διδάσκοντα. Σημειωτέον 
ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ανοιχτή την κάμερα 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
  
 

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

mailto:vhrissan@civil.duth.gr
mailto:fmaris@civil.duth.gr
mailto:lavgeris@civil.duth.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και ασαφή) στην 
Υδραυλική Μηχανική 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΥΠΟΒΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/1021374/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων ειδικών επιστημονικών γνώσεων, 
από την πλευρά των φοιτητών, επίδρασης ρευστών στις κατασκευές, που έχουν εφαρμογή 
σε υδραυλικά έργα. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι σε θέση να: 

• Διακρίνει την κλασική με την ασαφή λογική 

• Στοιχειώδη μαθηματική τεκμηρίωση της ασαφούς λογικής 

• Να διακρίνει σε ποιες περιπτώσεις συνεισφέρει στο πρόβλημα η ασαφή θεώρηση ενώ 
περιπτώσεις που είναι προτιμότερη η κλασική προσέγγισή ή μία υβριδική προσέγγιση 

• Να είναι σε θέση να εφαρμόσει ευφυή συστήματα στην υδρολογία 

• Να είναι σε θέση να εφαρμόσει ασαφή συστήματα στη λήψη απόφασης στη ΔΥΠ 
 

Γενικές Ικανότητες  
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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;. 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ασαφή λογική και σύνολα 

2. Α-τομές 

3. Ένωση τομή και συμπλήρωμα 

4. Ασαφείς αριθμοί και επέκταση του κανόνα 

5. Σύγκριση ασαφούς λογικής και στατιστικής-ασαφείς εκτιμητές 

6. Max-min σύνθεση, ασαφής λογική 

7. Ευφυή συστήματα με ασαφή λογική 

8. Ασαφής βελτιστοποίηση 

9. Ασαφής πολυκριτηριακή ανάλυση 

10. Εφαρμογές στην Υδρολογία 

11. Εφαρμογές στη ΔΥΠ 

12. Εφαρμογές στη ΔΥΠ 

13. Εφαρμογές στη ΔΥΠ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• MsTeams/ e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
68 

Εξετάσεις  3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ   
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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. 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 100% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Μποτζώρης Γ.,  Παπαδόπουλος Β., 2015. Ασαφή σύνολα. Εκδόσεις Εκδόσεις σοφία A.E. 
 
Τζιμοπουλος Χρ., Παπαδοπουλος Β., 2013. ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ (+CD) με εφαρμογές στις 
επιστήμες του μηχανικού. Εκδόσεις ζήτη 
 
Papadopoulos Ch., Spiliotis M., Angelidis P. and Papadopoulos B., 2019. A hybrid fuzzy 
frequency factor based methodology for analyzing the hydrological drought. Desalination 
and water treatment, 167: 385–397. 
 
Papadopoulos Ch.., Spiliotis M., Gkiougkis I., Pliakas F. and Papadopoulos B., 2021. Fuzzy 
linear regression analysis for groundwater response to meteorological drought in the aquifer 
system of Xanthi plain, NE Greece. Journal of Hydroinformatics  23 (5): 1112–1129. 
 
Τσακίρης Γ. Υδατικοί πόροι: Ι. Τεχνική Υδρολογία και εισαγωγή στη διαχείριση υδατικών 
πόρων.2013. Εκδόσεις Συμμετρία. 
 
Spiliotis M. and Skoulikaris Ch., 2019. A fuzzy AHP-outranking framework for selecting 
measures of river basin management plans. Desalination and water treatment, 167: 398–
411.  
 
Spiliotis M., Panagiotou L., Kagalou I. and Latinopoulos D., 2020. A Fuzzified Multicriteria 
Outranking Method for Water Framework Directive Implementation in a heavily modified 
urban lake (Pamvotis, Greece). Water Resources Management 34: 4491–4510 (2020). 
 
Tsakiris G. and Spiliotis M., 2011. Planning Against Long Term Water Scarcity: A Fuzzy 
Multicriteria Approach. Water Resources Management (Springer), 25(4): 1103-1129. 
 
Mahdi Zarghami, Ferenc Szidarovszky. Multicriteria Analysis. Applications to Water and 
Environment Management. Springer 2011. 
 

 

 

 

  

https://www.politeianet.gr/books/9789604563852-tzimopoulos-christos-ziti-asafis-logiki-cd-238729
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-17937-2#author-0-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-17937-2#author-0-1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων: Μ. Σπηλιώτης Β. Παπαδόπουλςο 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

mspiliot@civil.duth.gr, papadob@ civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (50%) και επικεντρωμένη προφορική εξέταση  (50 %) 
με εξ αποστάσεως μεθόδους  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω eclass σε καθορισμένη 
ημερομηνία πριν από την ημέρα της εξέτασης. Μόνο όσοι παραδώσουν 
την εργασία στο σπίτι θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη γραπτή 
εξ αποστάσεως εξέταση. 
H γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την 
ημέρα που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  
 
Η προφορική εξέταση είναι επικεντρωμένη στην  εργασία και  στη 
γενικότερη μαθηματική θεμελίωση 

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

mailto:mspiliot@civil.duth.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΓΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/1021376/ 

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 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να δημιουργούν τα πρωτογενή δεδομένα εισόδου των μοντέλων με χρήση 
Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών και τεχνικών τηλεπισκόπησης. 

• Να μοντελοποιούν υδρολογικές διαδικασίες. 

• Να διαμορφώνουν και να λύνουν τα προβλήματα των υδάτινων πόρων ως προβλήματα 
βελτιστοποίησης. 

• Να δημιουργούν και να βελτιστοποιούν μοντέλα υδατικών πόρων που θα 
λειτουργήσουν ως συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. 

• Να μπορούν να αναπτύσσουν μη γραμμικά μοντέλα εκτίμησης εξαρτημένων 
υδρολογικών  μεταβλητών. 

• Να αξιολογούν την καταλληλότητα χρήσης τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης-
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Μηχανικής Μάθησης 

• Να προτείνουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων που 
αφορούν τα υδατικά προβλήματα. 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης υδατικών πόρων.  

2. Λογισμικά και συστήματα διαχείρισης υδατικών πόρων.  

3. Γεωχωρικά δεδομένα για την Υδρολογία, χωρική λεπτομέρεια και κλίμακα χαρτών, 

συστήματα αναφοράς (datum) συντεταγμένων, αναπαράσταση δεδομένων, 

μεταδεδομένα, ψηφιακό μοντέλο εδάφους.  

4. Μορφοποίηση υδρολογικών δεδομένων, έλεγχος ομοιογένειας, συμπλήρωση και 

επέκταση χρονοσειρών δεδομένων.  

5. Δημιουργία επιφανειών, παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων από σημειακές 

μετρήσεις, μέθοδοι δημιουργίας επιφανειών. Χωρική μεταβλητότητα.  

6. Μοντελοποίηση της εξατμισοδιαπνοής. Μοντελοποίηση της διήθησης. Υδραυλική 

τραχύτητα και υδραυλική της επιφανειακής απορροής.  

7. Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών.  

8. Μοντελοποίηση του μοναδιαίου υδρογραφήματος.  

9. Ανάπτυξη αξιόπιστων ΜΗ Γραμμικών μοντέλων εκτίμησης εξαρτημένων 

υδρολογικών  μεταβλητών  

10. Ανάπτυξη ΜΗ Γραμμικών μοντέλων κατάταξης σε Ν διαστάσεις (N dimensional 

classification) στη διαχείριση υδατικών πόρων με τη χρήση Υπολογιστικής 

Νοημοσύνης-Μηχανικής Μάθησης  

11. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ)  

12. Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης (ΜΔΥ)  

13. Ασαφής Λογική (ΑΛ). 

Λογισμικά: Torrential-MIK, Esri ArcGis, Arc Hydro, Hec-Hms, Hec-Ras, Iric, Telemac, Erdas 

Imagine, Trimple eCognition, MATLAB 2016, WEKA (ελεύθερο ανοικτού κώδικα), 

Neuralworks Professional II PLUS. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• βίντεο 
• MsTeams/ e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Τελική Εργασία 40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

68 

Εξετάσεις  3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 100% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Τσακίρης Γ. (Υπεύθυνος Έκδοσης), (1995). «ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: I. Τεχνική Υδρολογία», Εκδόσεις 

Συμμετρία, Αθήνα, ISBN 960-266-003-1.  
2. Σακκάς Ι.Γ. (2004). «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 1, Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων», Εκδόσεις 

Αϊβάζη, Θεσσαλονίκη. 
3. Spiliotis M., Iglesias A. and Garrote L., 2020. A multicriteria fuzzy pattern recognition approach for 

assessing the vulnerability to drought: Mediterranean region. Evolving Systems (in print, 
https://doi.org/10.1007/s12530-020-09332-7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων: Μάρης Φ., Ηλιάδης Λ., Παπαϊωάννου Γ., Παπαλεωνίδας Α. 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

fmaris@civil.duth.gr, liliadis@civil.duth.gr, gpapaio@fmenr.duth.gr, 
papaleon@civil.duth.gr,  

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (100%) 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω eclass σε καθορισμένη 
ημερομηνία.  
 
 
 
 

 

mailto:liliadis@civil.duth.gr
mailto:gpapaio@fmenr.duth.gr
mailto:papaleon@civil.duth.gr
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΚΕΑΜΠΤΥΠΚΠΦΚ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TMB341/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:  

• δεξιότητες για την ανάπτυξη μεθόδων προστασίας των υδατικών πόρων και την πρόληψη 
από φυσικές καταστροφές, που αφορούν: (α) στην τρωτότητα του υπόγειου νερού και 
τη διακινδύνευση των υδατικών πόρων σε διάφορες μορφές ρύπανσης, (β) στην 
επικινδυνότητα πλημμυρικών φαινομένων, (γ) σε προβλήματα κατολισθήσεων με 
έμφαση στην επίδραση του νερού, όπως και  

• επιστημονική ενημέρωση βασισμένη σε επικαιροποιημένη μέχρι σήμερα γνώση και 
τεκμηρίωση με σχετικές περιπτώσεις εφαρμογής στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο.  

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές δύνανται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις από τη διδασκαλία και 
εφαρμογή στατιστικών και γεωπληροφοριακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα 
σχετικά ερευνητικά αντικείμενα.  
Στο τέλος του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/φοιτητής είναι ικανός/ή: 
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• Να κατανοεί την έννοια της τρωτότητας του υπόγειου νερού, της επικινδυνότητας 
σε πλημμυρικά φαινόμενα και της επιδεκτικότητα σε κατολισθήσεις 

• Να ταξινομεί τις παραμέτρους που επηρεάζουν την τρωτότητας του υπόγειου νερού, 
την επικινδυνότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα και την επιδεκτικότητα σε 
κατολισθήσεις 

• Να αναγνωρίζει τις μεθόδους δεικτών, τις υβριδικές και τις μεθόδους προσομοίωσης  

• Να αξιοποιεί τη μέθοδο της Αναλυτικής Ιεραρχικής Ανάλυσης 

• Να χρησιμοποιεί τα Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών και τα εργαλεία τους για 
την επεξεργασία υδρολογικών, υδρογεωλογικών και μορφολογικών δεδομένων για 
την ανάπτυξη νέων μεθόδων 

• Να προτείνει και να σχεδιάζει μεθόδους για την προστασία των υδατικών πόρων 

• Να αξιολογεί μεθόδους προστασίας των υδατικών πόρων και πρόληψης σε φυσικές 
καταστροφές 

• Να αναπτύσσει και να παρουσιάζει ένα θέμα σχετικό με την προστασία των 
υδατικών πόρων και την πρόληψη φυσικών καταστροφών 

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 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι έχουν 
αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Λήψη αποφάσεων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στους υδατικούς πόρους – Φυσικές καταστροφές. Επανάληψη βασικών 

εννοιών στην Υδρογεωλογία 

2. Τρωτότητα και διακινδύνευση του υπόγειου νερού 

3. Επικινδυνότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα 

4. Παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία  

5. Μέθοδοι δεικτών, υβριδικά μοντέλα, μοντέλα προσομοίωσης 

6. Αξιοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών στην ανάπτυξη νέων μεθόδων 

7. Αναλυτική Ιεραρχική μέθοδος για τον καθορισμό της βαρύτητας 

8. Βελτιστοποίηση μεθόδων με συντελεστές συσχέτισης  

9. Βελτιστοποίηση μεθόδων με ανάλυση ευαισθησίας  

10. Ανάπτυξη μεθόδου για την εκτίμηση της τρωτότητας του υπόγειου νερού  

11. Ανάπτυξη μεθόδου για την εκτίμηση της επικινδυνότητας σε πλημμυρικά φαινόμενα  

12. Ανάπτυξη μεθόδων για προσδιορισμό θέσεων υποδομών 
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13. Αξιολόγηση και έλεγχος αξιοπιστίας των μεθόδων. Επανάληψη/σύνοψη της ύλης - 

Παρουσίαση Θεμάτων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• βίντεο 
• MsTeams/ e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  60 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 
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Εξετάσεις  3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 60% 

Προφορική τελική εξέταση 40%. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
▪ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι., Φ.-Κ. ΠΛΙΑΚΑΣ, Α. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ, (2022). ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Kazakis N., Spiliotis M., Voudouris K., Pliakas F.K., Papadopoulos B. (2018) A fuzzy multicriteria 
categorization of the GALDIT method to assess seawater intrusion vulnerability of coastal 
aquifers. Sci Total Environ, 621: 552-566. 

▪ Kazakis N., Voudouris K.S., (2015). Groundwater vulnerability and pollution risk assessment of 
porous aquifers to nitrate: Modifying the DRASTIC method using quantitative parameters. Journal 
of Hydrology. 525, 13-25. 

▪ Kazakis N., Kougias I., Patsialis T., (2015). Assessment of Flood Hazard Areas at a Regional Scale 
using an Index-based approach and Analytical Hierarchy Process. Application in Rhodope - Evros 
region, Greece. Sci Total Environ, 538: 555-563. 

▪ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Υπόγεια νερά και Περιβάλλον (2012) Κ. Βουδούρης. Εκδόσεις 
Τζιόλα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκοντες: Καζάκης Νεραντζής, Πλιάκας Φώτιος-Κωνσταντίνος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντες 

kazakis@geo.auth.gr, fpliakas@civil.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΝΑΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (60%) και προφορική εξέταση (40%) με εξ αποστάσεως 
μεθόδους  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Η εργασία στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθεί μέσω eclass σε καθορισμένη 
ημερομηνία πριν από την ημέρα της εξέτασης και περιλαμβάνει τη 
σύνταξή της σε μορφή word με βάση προταθείσα θεματολογία και 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως και σε μορφή παρουσίασης (power 
point). Μόνο όσοι παραδώσουν την εργασία τους θα έχουν το δικαίωμα 
να συμμετάσχουν στην προφορική αποστάσεως εξέταση. 
H προφορική εξ αποστάσεως εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί 
την ημέρα που θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams ή 
άλλης σχετικής πλατφόρμας που διαθέτει το ΔΠΘ. Οι φοιτητές θα 
εισέλθουν στην πλατφόρμα με βάση σχετικό κατάλογο που θα έχει 
ανακοινωθεί προηγουμένως με την αλαφαβητική σειρά και την 
καθορισμένη ώρα εξέτασης. Οι σύνδεσμοι θα αποσταλούν στους 
φοιτητές μέσω eclass ή teachers αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν. Επίσης, θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς και με 
ανοιχτό μικρόφωνο. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους. 
Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί στην εργασία του, όπως και σε θέματα που 
αφορούν την εξεταστέα ύλη του μαθήματος. Κριτήρια βαθμολόγησης 
αποτελούν η ορθότητα των απαντήσεων των φοιτητών, το περιεχόμενο 
της εργασίας, τo επίπεδο παρουσίασης της εργασίας.  

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 
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α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕ: ΑΥΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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 

 3 6 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑ (προπτυχιακό) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/TMB307/ 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, από την 
πλευρά των φοιτητών, στην εκμετάλλευση της υδροδυναμικής και της θαλάσσιας ενέργειας 
προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

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

• Να κατέχει τις γνώσεις για τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση ταμιευτήρων 
ανάσχεσης πλημμύρας και αποθήκευσης νερού, καθώς και για τη διαστασιολόγηση 
του εκχειλιστή ασφάλειας και του εκκενωτή πυθμένα.   

• Να κατανοεί τις παραμέτρους για τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του πύργου 
ανάπαλσης και για τη μελέτη της διάδοσης του υδραυλικού πλήγματος. 

• Να εφαρμόζει τις γνώσεις για τον σχεδιασμό, διαστασιολόγηση και στατική 
διερεύνηση του αγωγού πτώσης.  

• Να συνδυάζει τις γνώσεις για τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του 
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σπειροειδούς κελύφους.   

• Να αξιολογεί τις γνώσεις για την επιλογή του τύπου υδροστρόβιλου.   

• Να αξιολογεί τις γνώσεις για τον σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του αγωγού 
εξόδου του υδροστρόβιλου λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της σπηλαίωσης.  

• Να κατέχει τις θεωρητικές γνώσεις περί κίνησης, ενέργειας και ισχύος θαλασσίων 
κυμάτων, ώστε να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των σχετικών διατάξεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Να κατέχει τις θεωρητικές γνώσεις περί ισχύος παλιρροιακού ρεύματος και ισχύος 
παλιρροιακού εύρους, ώστε να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των σχετικών 
διατάξεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.    

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Τεχνικά έργα σύλληψης, προσαγωγής και απαγωγής νερού  

2. Xαρακτηριστικά και τύποι ταμιευτήρων 

3. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση ταμιευτήρων ανάσχεσης πλημμύρας και 

αποθήκευσης νερού  

4. Τεχνικά έργα ασφάλειας – Διαστασιολόγηση εκχειλιστή ασφάλειας και εκκενωτή 

πυθμένα 

5. Θέματα (εργασίες στο σπίτι) πάνω στον σχεδιασμό και διαστασιολόγηση 

ταμιευτήρων  

6. Εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης στη διαχείριση ταμιευτήρων 

7. Πύργος ανάπαλσης: εξισώσεις ταλαντώσεων της στάθμης του νερού, υδραυλικό 

πλήγμα, ασταθής ροή εντός κλειστών αγωγών 

8. Αγωγός πτώσης: παράγοντες εκλογής διαμέτρου του αγωγού, στατική διερεύνηση 

των στηριγμάτων του αγωγού  

9. Σπειροειδές κέλυφος: προσδιορισμός ακτίνων σπειροειδούς κελύφους 

10. Υδροστρόβιλοι: κατηγορίες υδροστροβίλων, λειτουργία υδροστρόβιλου δράσης, 

λειτουργία υδροστρόβιλου αντίδρασης 

11. Αγωγός εξόδου υδροστρόβιλου: διαμόρφωση αγωγού εξόδου, σπηλαίωση  

12. Κίνηση, ενέργεια και ισχύς θαλασσίων κυμάτων 

13. Διατάξεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ενέργειας των 

κυμάτων. Ισχύς παλιρροιακού κύματος, ισχύς παλιρροιακού εύρους. Διατάξεις για 



 

55 
 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της παλίρροιας. Αριθμητικά 

παραδείγματα  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• ψηφιακές διαφάνειες 
• MsTeams/e-class, webmail 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ενδιάμεσες εργασίες  40 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
68 

Εξετάσεις   3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 

 

Εργασία στο σπίτι (υποχρεωτική) 30% 

Γραπτή τελική εξέταση 70% 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Γιαρμαντζής Δ. (2022). «Αξιοποίηση Θαλάσσιας Ενέργειας προς Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος», 
Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΠΜΣ «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ξάνθη.  
2. Τσόγκας Χ.Ε.(2018).«Υδροδυναμικά Έργα», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, ISBN 978-960-456-509-2. 
3. Schultz G.A. (1976). “Wasserwirtschaftliche Speicherplanung”, Mitteilungen, Institut Wasserbau III, 
Universität Karlsruhe, Deutschland, Heft 2.  
4. Twidell J. and Weir T. (2015). “Renewable Energy Resources”, Third Edition, Taylor & Francis Group, 
eBook ISBN 9781315766416.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 
 

Διδάσκων: Χρυσάνθου Βλάσιος, Λαλικίδου Σοφία 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vhrissan@civil.duth.gr, slalikid@civil.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

ΟΧΙ 

Τρόποι εξέτασης: (2) Εργασία στο σπίτι (30%) και προφορική εξέταση (70%) με εξ αποστάσεως 
μεθόδους  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (3) 

Οι εργασίες στο σπίτι θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-mail στον βοηθό 
διδάσκοντα το αργότερο την ημέρα της εξέτασης. Μόνο όσοι 
παραδώσουν τις εργασίες θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην 
προφορική εξ αποστάσεως εξέταση. Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν από 
τον βοηθό διδάσκοντα. 
Οι προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας 
Microsoft Teams σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα 
εξετάσεων του Τμήματος. Σημειωτέον ότι θα ορίζεται συγκεκριμένη μέρα 
και ώρα για κάθε φοιτητή ξεχωριστά, λόγω του σχετικά μικρού αριθμού 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης θα είναι 
περί τη μία ώρα και θα διεξάγεται από τον κύριο διδάσκοντα. Σημειωτέον 
ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ανοιχτή την κάμερα 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
  
 

 

(1) Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

(2) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

➢ γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
➢ γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 

και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(3) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: ο χρόνος παράδοσης (π.χ. την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου) 

και το μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. 

σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), ο τρόπος αποστολής του υπερσυνδέσμου, η διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή 

της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και 

ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.  

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

mailto:vhrissan@civil.duth.gr
mailto:slalikid@civil.duth.gr
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ/ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΜΣ - ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Θερινή Περίοδος 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεταπτυχιακή Εργασία 

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 

 0 15 

   

   
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 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

OXI 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΓΓΛΙΚΗ 
 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/1021376/ 

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 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακή εργασίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε 
θέση: 

• Να γνωρίζουν σε βάθος τα θέμα, που πραγματεύεται η εργασία τους 

• Να έχουν ολιστική εικόνα για τα αντικείμενα του ΠΜΣ 

• Να αναζητούν και να αξιολογούν διεθνή βιβλιογραφία 

• Να αναλύουν δεδομένα 

• Να σχεδιάζουν υδραυλικά έργα έχοντας ως βασική παράμετρο σχεδιασμού την 
προστασία του περιβαλλοντος 

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  

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  
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Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ούσα 

Καθηγητή/τρία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με 
τους φοιτητές 
• MsTeams/ e-class, webmail 

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 

Εκπόνηση & Συγγραφή 
Εργασίας Εξαμήνου 

200 

Εξέταση 50 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

200 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 450 
 

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. 

 

Προφορική Εξέταση από τριμελή επιτροπή 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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