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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Πρόταση για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας) 

 

Γενικά στοιχεία τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Στόχος 

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) του ΔΙΠΑΕ προήλθε από την συγχώνευση δύο 

τμημάτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού και του 

τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων. Δημιουργήθηκε το 2019 με στόχο την έρευνα και την εκπαίδευση 

στην ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της παραγωγής 

προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις ταχύτατες κοινωνικές και τεχνολογικές 

αλλαγές. Ακόμη, για την ενίσχυση των Βιομηχανικών Ζωνών, των εξαγωγών, του υποβαθμισμένου 

Δυτικού Μετώπου της Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας έτσι στην γενικότερη παραγωγική ανασυγκρότηση 

και στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Αποτελεί μια πρόταση που συγκροτήθηκε πρωτίστως με 

ακαδημαϊκά κριτήρια και χαρακτηριστικά, αλλά είναι ταυτόχρονα βιώσιμη και ρεαλιστική και 

δημιουργήθηκε με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος.  

Ταυτότητα του τμήματος 

Πρόκειται για ένα τμήμα που θεραπεύει μοναδικά και ταυτόχρονα συμπληρωματικά αντικείμενα σε 

σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Ένα τμήμα που εδράζεται στη 

Δυτική Θεσσαλονίκη, σε μια περιοχή 500.000 κατοίκων ταυτισμένη με τον βιομηχανικό και παραγωγικό 

ιστό σχεδόν όλης της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά σε σχετικές εκθέσεις το τμήμα προσφέρει 3 Μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών, το ένα σε συνδιοργάνωση με Διεθνή Πανεπιστήμια, ενώ έχει από καιρό 

ξεκινήσει η επίβλεψη Διδακτορικών διατριβών. Όσον αφορά στην έρευνα το τμήμα έχει να επιδείξει 

συνεργασίες σχεδόν με όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά και συνεργασίες με πολλά Διεθνή 

Πανεπιστήμια κύρους. Αξιοσημείωτη είναι και η συμμετοχή μελών του σε προγράμματα Horizon, 

Interreg, Ερευνώ Καινοτομώ, Θαλή, Αρχιμήδη. 
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Α. Στοιχεία σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 

 

1. Στοιχεία πληρότητας για την κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως 

η καταλληλότητα της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών ως προς την κάλυψη του 

εύρους του επιστημονικού πεδίου. 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και: 

α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται: 

αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, 

 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ περιλαμβάνει 

βασικά μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται η θεμελίωση των γνώσεων σε βασικές επιστήμες όπως αυτές 

των μαθηματικών της φυσικής της κοινωνιολογίας και της ιστορίας. 

 

Αναφέρονται τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα βασικής υποδομής που περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα του Τμήματος ΜΠΔ του ΔΙΠΑΕ. 

 

1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ 

2 ΦΥΣΙΚΗ 

3 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Και τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα βασικής υποδομής 

1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 

 ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού 

αντικειμένου,  

Τα μαθήματα κορμού της ειδικότητας περιλαμβάνουν τα παρακάτω δεκατέσσερα (14) γνωστικά πεδία 

τα οποία επιλέχθηκαν με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και αφορούν σε προγράμματα σπουδών 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.  
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Πίνακας 3. Θεματικά πεδία των προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης όπως προτείνονται από διάφορες βιβλιογραφικές αναφορές και υιοθετήθηκαν από την 

Συνέλευση του Τμήματος ΜΠΔ του ΔΙΠΑΕ (Αγγλικοί και αντίστοιχοι ελληνικοί τίτλοι). 

 

1 ENGINEERING FUNDAMENTALS 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

2 PRODUCTION MANAGEMENT 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3 AUTOMATION 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

4 QUALITY 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

5 ECONOMICS ENGINEERING 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

6 OPERATIONS RESEARCH 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

7 COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

8 ERGONOMICS / HUMAN FACTORS 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ/ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

9 LOGISTICS 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

10 PROJECT MANAGEMENT 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

11 SUSTAINABILITY 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

12 MANUFACTURING ENGINEERING  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

13 SIMULATION – MODELING 
 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

14 INDUSTRIAL VEHICLE ENGINEERING 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτά τα γνωστικά πεδία και ενσωματώνονται στο 

παρόν πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Σχολής Μηχανικών 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 4. Ταξινόμηση υποχρεωτικών μαθημάτων στα 14 γνωστικά πεδία που υιοθετήθηκαν με βάσει την διεθνή βιβλιογραφία και ενσωματώθηκαν στο 
παρόν πρόγραμμα σπουδών και αφορούν μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου (ΜΠΔ). 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ΜΑΘΗΜΑ 3 ΜΑΘΗΜΑ 4 ΜΑΘΗΜΑ 5 ΜΑΘΗΜΑ 6 ΜΑΘΗΜΑ 7 ΜΑΘΗΜΑ 8 ΜΑΘΗΜΑ 9 
ΜΑΘΗΜΑ 

10 
ΜΑΘΗΜΑ 

11 
ΜΑΘΗΜΑ 

12 
ΜΑΘΗΜΑ 

13 
ΜΑΘΗΜΑ 

14 

ENGINEERING 
FUNDAMENTALS 
ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

ΣΤΑΤΙΚΗ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑ
ΝΙΚΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΘΕΩΡΙΑ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ

ΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

PRODUCTION 
MANAGEMENT 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

             

AUTOMATION 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡ/ΝΟΙ  
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

             

QUALITY 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

             

ECONOMICS 
ENGINEERING 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΡΧΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ: ΜΙΚΡΟ-
ΜΑΚΡΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

             

OPERATIONS 
RESEARCH 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ 

             

COMPUTER 
INFORMATION 
SYSTEMS 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ 

Η/Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ ΓΙΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΟΜΕΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

        

ERGONOMICS / 
HUMAN FACTORS 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ/ΑΝΘ
ΡΩΠΙΝΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ 

             

LOGISTICS 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΛΥΣΙΔΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

             

PROJECT 
MANAGEMENT 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ              

SUSTAINABILITY 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

             

MANUFACTURING 
ENGINEERING  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ
ΝΕΣ CNC 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
CAD-CAM-CAE 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ & 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ

Σ 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 

      

SIMULATION - 
MODELING 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣ
Η-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

             

INDUSTRIAL 
VEHICLE 
ENGINEERING 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

             



5 
 
 

γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού 

αντικειμένου της ειδικότητας, 

Μαθήματα που βοηθούν στην εμπέδωση γνώσεων σε υψηλό επίπεδο σχετικών με το αντικείμενο του 

του ΜΠΔ είναι τα παρακάτω μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

και αφορούν την υποχρεωτική επιλογή 14 μαθημάτων από την λίστα μαθημάτων που ακολουθεί 

ταξινομημένα ανά εξάμηνο επιλογής. Πρόκειται για μαθήματα που διατρέχουν και τα δεκατέσσερα (14) 

γνωστικά πεδία που θεραπεύει ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και αφορούν κυρίως σε 

εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο γνώσεων του γνωστικού αντικειμένου του ΜΠΔ. 

Πίνακας 5. Μαθήματα εμβάθυνσης και εμπέδωσης σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του 

γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης που 

ενσωματώθηκαν στο παρόν πρόγραμμα σπουδών. 

ΚΩΔ. ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

26.2 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Υποδομή Μηχανικού 

26.4 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Υποδομή Μηχανικού 

   

 ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ1  
36.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  Οργάνωση Παραγωγής 

36.3 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Υποδομή Μηχανικού 

   

 ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ1  
46.1 ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αυτοματισμός 

46.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CIS Πληροφορική 

46.3 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αυτοματισμός 

46.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Πληροφορική 

   

 ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε1-Ε2  
55.1 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  Ποιότητα 

55.2 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αυτοματισμός 

55.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οργάνωση Παραγωγής 

55.4 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οργάνωση Παραγωγής 

55.5 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Τεχνολογίες Παραγωγής 

55.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ  Τεχνολογίες Παραγωγής 

55.7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες Παραγωγής 

55.8 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Πληροφορική 

55.9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Μοντελοποίηση 

   
 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤ1-ΣΤ2  
65.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Αυτοματισμός 

65.2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πληροφορική 

65.3 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΙ Τεχνολογίες Παραγωγής 

65.4 ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Τεχνολογίες Παραγωγής 

65.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οχήματα 



6 
 
 

65.6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πληροφορική 

65.7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Τεχνολογίες Παραγωγής 

65.8 ΣΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Υποδομή Μηχανικού 

65.9 ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αυτοματισμός 

   

 ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ζ1-Ζ2  
76.1 ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τεχνολογίες Παραγωγής 

76.2 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Τεχνολογίες Παραγωγής 

76.3 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Αειφορία 

76.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Μοντελοποίηση 

76.5 ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  Τεχνολογίες Παραγωγής 

76.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Οχήματα 

76.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ  Αυτοματισμός 

   

 ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η1-Η2  
86.1 LOGISTICS ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα 

86.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Τεχνολογίες Παραγωγής 

86.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τεχνολογίες Παραγωγής 

86.4 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ Οχήματα 

86.5 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ Αυτοματισμός 

86.6 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αειφορία 

86.7 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Οχήματα 

86.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Τεχνολογίες Παραγωγής 

86.9 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αυτοματισμός 

86.10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οικονομικά Μηχανικού 

86.11 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Οργάνωση Παραγωγής 

86.12 ΑΥΤΟΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αυτοματισμός 

86.13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) Οργάνωση Παραγωγής 

   
 ΕΠΙΛΟΓΗΣ Θ1-Θ2-Θ3  
95.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ Οχήματα 

95.2 CIM  Τεχνολογίες Παραγωγής 

95.3 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Τεχνολογίες Παραγωγής 

95.4 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
95.5 ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Αυτοματισμός 

95.6 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ Τεχνολογίες Παραγωγής 

95.7 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Τεχνολογίες Παραγωγής 

95.8 ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Πληροφορική 

95.9 ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  Αυτοματισμός 

95.10 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Τεχνολογίες Παραγωγής 
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β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού 

εξαμήνου κατ’ ελάχιστον. 

Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΜΠΔ προβλέπεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 

διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. Υπάρχει σχετικός κανονισμός διπλωματικών 

εργασιών. 

 

2. Κάλυψη αναγκών σύμφωνα με τις εξελίξεις κάθε επιστήμης, στοιχεία σχετικά με την 

εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα και συγκριτικά στοιχεία 

σχετικά με αντίστοιχα προγράμματα σπουδών στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό 

χώρο. 

Το πενταετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΠΔ του ΔΙΠΑΕ σχεδιάστηκε με βάση τα διεθνή 

προγράμματα σπουδών που αφορούν τους Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης και την διεθνή 

βιβλιογραφία [1]. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προγράμματα που ακολουθούνται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Ενσωματώθηκε το ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Τρίγωνο της Γνώσης) 

με την Συνθήκη της Λισαβόνας το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2009 και αφορά εκτός των άλλων την 

διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγικότητα και τον ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2]. Εξ 

άλλου αυτή η ανάγκη οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υιοθέτηση και δημιουργία προγραμμάτων 

σπουδών ΜΠΔ την δεκαετία του 1980 ενώ στις ΗΠΑ εμφανίζονται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 

[3]. Η σταδιακή ενσωμάτωση της ειδικότητας του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης στις επιχειρήσεις 

και βιομηχανίες ως αναγνωρισμένο επάγγελμα στην Ευρώπη ξεκίνησε κυρίως με οργανισμούς δια βίου 

εκπαίδευσης που προσέφεραν μεταπτυχιακές σπουδές βασισμένες στην επιστήμη της εργασίας και της 

οργάνωσης παραγωγής. Ήταν επομένως από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής της επιστήμης του ΜΠΔ 

στην ΕΕ φανερή η ανάγκη ενσωμάτωσης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και αντίστοιχου επιπέδου 

γνώσεων στις επιχειρήσεις στους οργανισμούς και στην παραγωγή γενικότερα. 

Κατά την κατάρτιση του παρόντος προγράμματος σπουδών ορίστηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν στα μαθησιακά αποτελέσματα, εκτός των άλλων, και ένας 

συνδυασμός κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills με hard skills) όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή 

και η διεθνής πραγματικότητα [4, 5,6]. 

Η επαγγελματική πρακτική του μηχανικού, εκτός από τις τεχνικές γνώσεις, περιλαμβάνει επίσης τον 

τρόπο επικοινωνίας, τον τρόπο εργασίας σε ομάδες, τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων [7-10]. 

Επομένως, οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ενσωματωθούν στον 

προγραμματισμό των προγραμμάτων σπουδών, στην εφαρμογή και αξιολόγηση του. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος Σπουδών 

Για τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ ακολουθήθηκε το απλοποιημένο μοντέλο της 
Ταξινόμησης κατά Bloom. Με βάση την ταξινόμηση του Bloom τα Μαθησιακά Αποτελέσματα χωρίζονται 
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σε έξι κατηγορίες (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση) και φαίνονται 
ιεραρχικά στο παρακάτω σχήμα: 

 
 
 

Σχήμα 1. Ιεραρχία Μαθησιακών Αποτελεσμάτων με βάση την Ταξινόμηση Bloom 
 
 

Στο απλοποιημένο μοντέλο των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων συμπτύσσουμε  τα 6 παραπάνω επίπεδα 
σε 3 κατηγορίες: 
1. τη γνώση 
2. το συνδυασμό της κατανόησης και της εφαρμογής (δεξιότητα) 
3. την επίλυση προβλημάτων, μεταφέροντας την υπάρχουσα γνώση και τις αποκτηθείσες δεξιότητες σε 
νέες καταστάσεις (ικανότητα) 
 
Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων, 
δεξιοτήτων και εν τέλει ικανοτήτων δύο ειδών. α) Τεχνικών Ικανοτήτων (Technical Competences) και β) 
Κοινωνικών (Soft or Transversal Competences) 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα στην ενότητα των τεχνικών ικανοτήτων του Προγράμματος Σπουδών 
εστιάζονται σε οκτώ κατηγορίες: 
1. Ανάλυση και διάγνωση Συστημάτων Παραγωγής 
2. Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής και Παραγωγικών Διαδικασιών  
3. Σχεδιασμός παραγωγής και διαχείρισης έργων  
4. Παρακολούθηση, έλεγχος διεργασιών και εκτίμηση απόδοσης Συστημάτων Παραγωγής  
5. Ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και Συστημάτων Παραγωγής εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθόδους 
και διαδικασίες  
6. Αξιολόγηση Παραγωγικών Συστημάτων και διαδικασιών  
7. Περιγραφή σύγκριση και επιλογή διαφορετικών τεχνολογιών και μεθόδων  
8. Σύνθεση γνώσεων από διάφορες επιστημονικές περιοχές  
 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα στην ενότητα των κοινωνικών ή ήπιων ικανοτήτων του Προγράμματος 
Σπουδών εστιάζονται σε δέκα κατηγορίες: 
1. Επικοινωνιακή ικανότητα 
2. Ικανότητα διαχείρισης του απρόβλεπτου παράγοντα/εργασία σε περιβάλλοντα με αβεβαιότητες  
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3. Ομαδική Συνεργασία  
4. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  
5. Ηγετικές ικανότητες  
6. Καινοτομία και δημιουργικότητα  
7. Επαγγελματική ηθική  
8. Λήψη αποφάσεων  
9. Γνώση ξένων γλωσσών 
10. Επιχειρηματικότητα 
 
Πραγματοποιώντας μία ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ως προς τις 3 κατηγορίες των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων προκύπτουν τα παρακάτω: 
 
Ως προς το επίπεδο των Γνώσεων 
Ο απόφοιτος τους Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης διαθέτει πολύ εξειδικευμένες 
γνώσεις στην Παραγωγή και Διοίκηση, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε πεδίο εργασίας ή 
σπουδής του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη. 
Διαθέτει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης το πεδίο του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 
και στη διασύνδεσή του με διαφορετικά γνωστικά πεδία. 
 
Ως προς το επίπεδο των Δεξιοτήτων  
Ο απόφοιτος τους Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα ή/και στην καινοτομία προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 
Ενδεικτικό είναι ότι το Πρόγραμμα Σπουδών των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης αποτελείται από 
14 γνωστικά πεδία. 
 
Ως προς το επίπεδο των Ικανοτήτων 
Μπορεί να διαχειρίζεται και μετασχηματίζει περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, 
απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνεισφορά 
στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων. 
Διαθέτει υπευθυνότητα και αυτονομία 
Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά και ο σχεδιασμός του Προγράμματος Σπουδών που περιλαμβάνει όχι 
μόνο ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων αλλά και κοινωνικών ή ήπιων δεξιοτήτων μέσα από στοχευμένα 
μαθήματα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Συνοψίζοντας, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς ότι οι διαδικασίες ακριβούς ανάλυσης απαιτήσεων, 
προσδιορισμού και επιλογής υλικών και αναλωσίμων, σχεδιασμού διεργασιών ακολουθώντας 
επιστημονικά πρότυπα, ενσωμάτωσης προτύπων ασφάλειας και Ευρωπαϊκών και άλλων υποχρεωτικών 
οδηγιών υποστηρίζονται μεθοδολογικά στις παραπάνω κατηγορίες. Ακόμη, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα εξοπλίζουν τους αποφοίτους με εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάλυση σφαλμάτων 
/βλαβών και στη συνολική αξιολόγηση συστημάτων παραγωγής, εφαρμόζοντας πληθώρα εναλλακτικών 
μεθόδων. Οι ικανότητες των αποφοίτων εμπλουτίζονται με γνώσεις διαχείρισης έργων, 
χρονοπρογραμματισμού, κοστολόγησης και αξιολόγησης όλων των οικονομικών επιπτώσεων, εκτίμησης 
απόδοσης και βελτιστοποίησης κόστους/οφέλους και τέλος, εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων και 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρέχεται κάθε δυνατότητα εργαστηριακής μελέτης και 
επιστημονικού πειραματισμού σε εργαστήρια κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό, 
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προσφέροντας έτσι μοναδικές ευκαιρίες βιωματικής μάθησης και εμβάθυνσης. Οι ευκαιρίες αυτές 
πολλαπλασιάζονται με την πυκνή  διασύνδεση που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα σπουδών με 
εταιρείες, βιομηχανίες και παραγωγικούς φορείς, τόσο στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης αλλά και 
εκτός αυτού. Η πλειοψηφία των αντικειμένων προσφέρεται και με ασύγχρονους και σύγχρονους 
τρόπους  εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, μέσω υποδομών που το τμήμα αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό, 
μέσα σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο blended learning. Τα επιμέρους μαθησιακά αποτελέσματα των 
μαθημάτων συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται σε ένα συνολικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο 
είναι απόλυτα επικαιροποιημένο (ολοκληρώθηκε μέσα στο 2020), βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με 
αντίστοιχα διεθνή προγράμματα σπουδών και λαμβάνει υπόψη την κουλτούρα και τις απαιτήσεις όλων 
των παραγωγικών φορέων και τις σύγχρονες εφαρμοζόμενες πρακτικές. Η διαθεματικότητα στην 
προσέγγιση των αντικειμένων, συνδυάζοντας απαιτήσεις μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής, 
οικονομικών κλπ. καθιστά τους αποφοίτους ικανούς για αποτελεσματική συνθετική σκέψη και την 
εφαρμογή της στην πράξη, επιλύοντας πολύπλοκα προβλήματα παραγωγής, σε κάθε δυνατό πεδίο, με 
ολοκληρωμένο τρόπο. Έτσι, επιδιώκεται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας. 
 

Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 

Στο παρακάτω διάγραμμα Venn παρουσιάζονται τα γνωστικά αντικείμενα που προτείνονται να 

αποτελούν τον πυρήνα των γνώσεων του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης από τον Διεθνή 

Οργανισμό Εργασίας (ILO, International Labour Organization) και περιγράφονται στην μελέτη του 

Salvendy (2001)[11]. 

 

 

Σχήμα 2 . Διάγραμμα Venn. Μοντέλο γνώσεων Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης προτεινόμενο 

από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας  
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Μία σύγχρονη επέκταση αυτού του μοντέλου παρουσιάζεται σε ερευνητική εργασία από τους Ole 

Rokkjær et al. (2011) [12] όπου φαίνονται τα διάφορα γνωστικά πεδία που πρέπει να περιλαμβάνει το 

πρόγραμμα σπουδών ενός σύγχρονου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Η εργασία αυτή αποτέλεσε 

προϊόν ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Industrial Engineering Standards in Europe» και 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παρούσα έρευνα γίνεται επίσης και μία οριοθέτηση 

των πεδίων γνώσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του ΜΠΔ. Είναι προφανές ότι στο 

προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενσωματώνονται οι παραπάνω προτάσεις και ευρήματα της έρευνας και 

διδάσκονται σε βάθος μεταπτυχιακού επιπέδου κυρίως τα γνωστικά πεδία και αντικείμενα της 

καινοτομίας και τεχνολογίας, της τεχνολογίας παραγωγής, και των συστημάτων διαχείρισης. 

Στο παρακάτω διάγραμμα Venn (Σχήμα 2) φαίνονται οι προτάσεις του παραπάνω ερευνητικού έργου 

που αφορούν το αντικείμενο του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και υιοθετήθηκε για την 

κατάρτιση του παρόντος προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΜΠΔ του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

Ελλάδος συμπεριλαμβάνοντας και τις περιοχές που αφορούν την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 7 

(μεταπτυχιακών σπουδών). 

 

Σχήμα 3. Διάγραμμα Venn όπως προτείνεται από το χρηματοδοτούμενο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο «Industrial Engineering Standards in Europe» 

Σε αντίστοιχες έρευνες που αφορούν τα προγράμματα σπουδών στο αντικείμενο του ΜΠΔ προτείνονται 
13 γνωστικά πεδία όπως αυτή των Lima R. Et al. (2012) [13]. Τα γνωστικά πεδία που καλείται να 
ενσωματώσει στις γνώσεις και δεξιότητές του ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης προκύπτουν 
συνδυάζοντας και υιοθετώντας και άλλες μελέτες και έρευνες όπως αυτές των Kuo [14], Hicks [15], Fraser 
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and Teran [16], Matson et al. [17]. Τα θεματικά πεδία αυτών των γνωστικών αντικειμένων φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 
Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά θεματικά πεδία γνώσεων του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης όπως 
προκύπτουν συνδυαστικά από την διεθνή βιβλιογραφία και προτείνονται από Lima R. Et al. (2012), 
Kuo (2001), Hicks (2001), Fraser and Teran (2006), Matson et al. (2007). 
 

1. IEM - Production Management (including Production System Design) 
2. IEM - Automation 
3. IEM - Quality 
4. IEM - Economics Engineering 
5. IEM - Operations Research 
6. IEM - Computer and Information Systems 
7. IEM - Ergonomics and Human Factors 
8. IEM - Logistics 
9. IEM - Maintenance 
10. IEM - Project Management 
11. IEM - Sustainability 
12. IEM - Product Design 
13. IEM – Simulation 

 

Στο παρόν πενταετές πρόγραμμα σπουδών υιοθετήθηκαν με βάση την παραπάνω κυρίως βιβλιογραφία 
αλλά και αντίστοιχες διεθνείς έρευνες όπως αυτές των Mesquita et al. (2015),  Shafeek et al. (2014), Sari 
(2013) [18-20]  δεκαπέντε (15) γνωστικά πεδία τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνώσεις 
δεξιότητες και ικανότητες  που χρειάζεται να κατέχει ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης απόφοιτος 
του Τμήματος. Αυτά τα γνωστικά παιδία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 2. Θεματικά πεδία γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Μηχανικού Παραγωγής και 
Διοίκησης όπως ενσωματώθηκαν και περιλαμβάνονται στο παρόν πρόγραμμα σπουδών 
 

1 BASICS 
2 ENGINEERING FUNDAMENTALS 
3 PRODUCTION MANAGEMENT 
4 AUTOMATION 
5 QUALITY 
6 ECONOMICS ENGINEERING 
7 OPERATIONS RESEARCH 
8 COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
9 ERGONOMICS / HUMAN FACTORS 
10 LOGISTICS 
11 PROJECT MANAGEMENT 
12 SUSTAINABILITY 
13 MANUFACTURING ENGINEERING 
14 SIMULATION - MODELING 
15 INDUSTRIAL VEHICLE ENGINEERING 
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Ουσιαστικά στην δημιουργία του παρόντος προγράμματος σπουδών ακολουθήθηκε η διεθνής πρακτική 

και έρευνα με μικρές προσαρμογές στις ελληνικές ανάγκες και τα προφίλ των τμημάτων που 

συνενώθηκαν για την δημιουργία του τμήματος MΠΔ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αλλά και τα προφίλ του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. 

 

 
Συμπερασματικά: 

1. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΠΔ του διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι 
πενταετές. 

2. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται η θεμελίωση στις 
βασικές επιστήμες και τέχνες (4 υποχρεωτικά και 3 επιλεγόμενα). 

3. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα ανάπτυξης των μαθημάτων κορμού της 
ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου του Μηχανικού Παραγωγής και 
Διοίκησης. Τα μαθήματα αυτά ταξινομούνται και κατανέμονται σε δεκατέσσερα (14) γνωστικά 
πεδία που με βάση την διεθνή βιβλιογραφία αποτελούν όλο το εύρος του γνωστικού 
αντικειμένου του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Τα συγκεκριμένα μαθήματα φαίνονται 
στον πίνακα 5 και πρόκειται κυρίως για τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος (τα 39 
από τα 43 συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα του εν λόγω προγράμματος). 

4. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα εμβάθυνσης και εμπέδωσης σε υψηλό 
επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας. Πρόκειται κυρίως 
για τα 14 επιλεγόμενα μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΠΔ 
Τα συγκεκριμένα επιλεγόμενα μάθημα είναι στο σύνολό τους 56. Το παρόν πρόγραμμα σπουδών 
περιλαμβάνει συνολικά 59 επιλεγόμενα μαθήματα (56 εμβάθυνσης και 3 θεμελίωσης στις 
βασικές επιστήμες και τέχνες). 

5. Προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού 
εξαμήνου κατ’ ελάχιστον. 
 

Συνολικά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΠΔ περιλαμβάνει 43 υποχρεωτικά, 59 επιλεγόμενα 
μαθήματα από τα οποία επιλεγόμενα θα πρέπει ο φοιτητής να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς τουλάχιστον στα 14 καθώς επίσης και διπλωματική εργασία. 
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3. Επικάλυψη του επιστημονικού πεδίου που υπηρετεί κάθε πρόγραμμα σπουδών τόσο 

στην ίδια πόλη όσο και στην Επικράτεια 

Δεν υφίσταται επικάλυψη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ σε προπτυχιακό αλλά και μεταπτυχιακό επίπεδο όχι μόνο στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, που είναι η έδρα του Τμήματος, αλλά και σε ολόκληρη την Περιοχή της Μακεδονίας.  

Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει επικάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

Προπτυχιακές σπουδές 

Αντίστοιχα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης είναι τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης των Πολυτεχνικών Σχολών α) Κρήτης (https://www.pem.tuc.gr) και β) Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης  (https://pme.duth.gr). Τα Τμήματα αυτά είναι πενταετούς διάρκειας με 

επαγγελματικά δικαιώματα αναγνωρισμένα από το ΤΕΕ. 

Μεταπτυχιακές σπουδές  

Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

παρέχονται από τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης των Πολυτεχνικών Σχολών Κρήτης 

και Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Το ΠΜΣ ειδίκευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις: 

Οργάνωση και Διοίκηση, Επιχειρησιακή Έρευνα, Συστήματα Παραγωγής και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 

στις Επιστήμες Μηχανικών.  

Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ προσφέρονται τα παρακάτω ΠΜΣ που δεν 

επικαλύπτονται ως προς επιστημονικό πεδίο με τα αντίστοιχα ΠΜΣ των άλλων δύο Τμημάτων 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. 

1. «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης», https://automation.dipae.edu.gr/ 

2. «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», http://steam.dipae.edu.gr 

3. «Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion», http://www.smart-sea.eu 

Διδακτορικά Διπλώματα παρέχονται και από τα άλλα δύο Τμήματα  Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης των Πολυτεχνικών Σχολών Κρήτης και ΔΠΘ όπως φυσικά και από το Τμήμα Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ. 

 

Β. Στοιχεία βιωσιμότητας 

4. Το ενδιαφέρον υποψηφίων τα τελευταία έτη λειτουργίας του. 

Το πλήθος των εισακτέων την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης ήταν 220 μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων και συνυπολογίζοντας την εισαγωγή και από 

άλλους τρόπους (κατατακτήριες, ειδικές κατηγορίες κλπ) έγινε 264. Το 1ο έτος λειτουργίας του το Τμήμα 

https://www.pem.tuc.gr/
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ήταν πρώτο πανελλαδικά σε προτιμήσεις υποψηφίων από ΕΠΑΛ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα 

ζήτησε και ζητάει 140 εισακτέους ώστε να εξασφαλισθεί ο ποιοτικός λόγος φοιτητών προς καθηγητές 

ίσος με 30 σε βάθος πενταετίας. Το δεύτερο έτος λειτουργίας (2020-2021) εισήχθη στο τμήμα 

αντίστοιχος αριθμός φοιτητών. Στο 3ο έτος λειτουργίας εισήχθησαν 145 φοιτητές λόγω της ελάχιστης 

βάσης εισαγωγής που τοποθετήθηκε από το Τμήμα στο 1.1. Υπάρχει διόρθωση αυτού του συντελεστή 

σε 1 και πλέον εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα εισάγονται περίπου 250 φοιτητές, όσες και τις δύο 

πρώτες χρονιές λειτουργίας του τμήματος. 

Η πρόβλεψη εισαγωγής σε βάθος πενταετίας είναι ο παρακάτω: 

2019:264, 2020:250, 2021:145, 2022:250, 2023:250 , 2024:250, 2025:250. Συνολικός αριθμός 

φοιτητών σε μία πενταετία 1145 

Μεταγραφές προς το παρόν δεν υπάρχουν από τα ομοειδή τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης της Ξάνθης και Κρήτης. 

 

5. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. 

Στο 3ο έτος λειτουργίας εφαρμόστηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Με την εφαρμογή της ΕΒΕ 

εισήχθησαν 145 φοιτητές από τις 220 προσφερόμενες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που 

τοποθετήθηκε από το Τμήμα στο 1.1. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του παραπάνω συντελεστή ήταν η 

εισαγωγή λιγότερων φοιτητών από τις προσφερόμενες θέσης μόνο στην κατηγορία των ΓΕΛ. Στις 

υπόλοιπες κατηγορίες όπως απόφοιτοι ΕΠΑΛ οι θέσεις υπερκαλύφθηκαν. Μάλιστα στις προτιμήσεις των 

αποφοίτων ΕΠΑΛ το τμήμα ήταν 43ο πανελλαδικά σε σύνολο 350 Σχολών . Τις προηγούμενες χρονιές 

ήταν 1ο και 4ο στις προτιμήσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ πανελλαδικά. Η βάση εισαγωγής το 2021, πρώτη 

χρονιά εφαρμογής του θεσμού της ΕΒΕ ήταν 11.37 για τα ΓΕΛ. Υπάρχει διόρθωση αυτού του συντελεστή 

από την Συνέλευση του Τμήματος σε 1 και πλέον εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα εισάγονται περίπου 

250 φοιτητές, όσες και τις δύο πρώτες χρονιές λειτουργίας του τμήματος. 

 

6. Ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και λοιπού υποστηρικτικού 

προσωπικού 

Στελέχωση του τμήματος-Διδακτικό προσωπικό 

Το Τμήμα ΜΠΔ στελεχώνεται από το προσωπικό των πρώην Τμημάτων Μηχανικών Αυτοματισμού και 

Μηχανολόγων Οχημάτων, καθώς και από νέα μέλη που εκλέχτηκαν πρόσφατα. Στην παρούσα φάση το 

Τμήμα διαθέτει 25 μόνιμους διδάσκοντες, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα , δημιουργώντας έτσι ένα 

σύνολο κατάλληλο και υψηλού κύρους σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το νέο τμήμα που το 

στελεχώνει επάξια και με πλήρη επάρκεια. Παράλληλα, πλαισιώνεται από πανεπιστημιακούς και 

ακαδημαϊκούς υποτρόφους, υποψήφιους διδάκτορες και έναν καθηγητή από άλλο τμήμα της Σχολής 

Μηχανικών. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα 24 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν γνωστικά αντικείμενα 
Μηχανικού, ότι όλοι είναι Μηχανικοί και ότι όλοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (PhD). 
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Από αυτά τα 13 είναι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, 5 Μηχανολόγοι Μηχανικοί , 2 Χημικοί Μηχανικοί, 2 

Ναυπηγοί Μηχανικοί, 1  Μηχανικός Αυτοματισμού, 1 Ηλεκτρονικός Μηχανικός. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του 

τμήματος ΜΠΔ είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) όπως και το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος. 

 

Πίνακας 6: Οι διδάσκοντες του Τμήματος ΜΠΔ του ΔΙΠΑΕ. 

Επώνυμο Όνομα Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο Τίτλοι των 
μαθήματων/εργαστηρίων που 
διδάσκει στο τμήμα ΜΠΔ 

Αϊσόπουλος Παύλος Επίκουρος 
Καθηγητής 

Μηχανική Στερεών Σωμάτων με 
Έμφαση σε Εφαρμογές Οχημάτων.  

Στατική, Δυναμική, Αντοχή των 
Υλικών, Δυναμική Οχημάτων 

Άνδρας Χρήστος Ε.ΔΙ.Π Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα Ρομποτική (εργαστήριο), 
Μέθοδος τεχνολογικού 
σχεδιασμού και CAD-CAM-CAE 
(εργαστήριο), Κοινωνία της 
πληροφορίας & 4η Βιομηχανική 
επανάσταση. Ιστορία του 
Πολιτισμού & της Τεχνολογίας 

Γωγούσης Αριστείδης Καθηγητής Ρομποτική, Συστήματα CAD/CAM, 
Προγραμματιζόμενες Εργαλειομηχανές 
Αριθμητικού Ελέγχου NC 

Ρομποτική, Μέθοδος 
Τεχνολογικού Σχεδιασμού και 
CAD-CAM-CAE, Φιλοσοφία της 
Τεχνολογίας, Υδραυλικά - 
Πνευματικά Συστήματα 

Δεληπορανίδης Γεώργιος Καθηγητής ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Μηχανική ρευστών, 
Αεροδυναμική, Τεχνική 
επισκόπηση πλοίων, Θερμικές 
Μηχανές 

Ηλιούδης  Βασίλειος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Εύρωστος Έλεγχος Σύγχρονων 
Ηλεκτρικών Μηχανών με Παρατηρητές 
Καταστάσεων 

Προηγμένος Έλεγχος 
Ηλεκτρικών Μηχανών , Ειδικά 
Κεφάλαια Ηλεκτρικών Μηχανών, 
Ασύρματα Συστήματα και 
Δίκτυα, Βιομηχανικά Δίκτυα 
Δεδομένων. 

Κιζήρογλου Μιχαήλ Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Τεχνολογία Μικροηλεκτρονικής και 
Μικροσυστημάτων 

Ηλεκτροτεχνικά Υλικά, 
Ηλεκτονικά 
Συστήματα/Αναλογικό Μέρος, 
Μικροηλεκτρομηχανολογικά 
Συστήματα, Νανοτεχνολογία 

Κορλός Απόστολος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Μηχανολογικό Σχέδιο, Διαμορφώσεις 
με αφαίρεση υλικού, Ψηφιακά 
καθοδηγούμενες Εργαλειομηχανές, 
Εφαρμογές CAD/CAM 

Μηχανουργική Τεχνολογία, 
Μηχανικές Διαμορφώσεις, 
Μηχανήματα Έργων, Οχήματα 
εκτός δρόμου, Εργαλειομηχανές 
CNC, Τεχνολογία 
Συγκολλήσεων, Τριβολογία 

Κοσμάνης Θεόδωρος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Ηλεκτροκίνηση, Ηλεκτρικά 
Συστήματα Οχημάτων, 
Ηλεκτρονικά Συστήματα 
Οχημάτων, Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα 

Μανωλάκης Δημήτριος Καθηγητής Μετρολογία Οργανολογία, Interfacing, 
Data Transfer, Τηλεματική για 
Συστήματα Αυτοματισμού 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των 
ΗΥ, Προγραμματισμός για 
Μηχανικούς, 
Αντικειμενοστρεφής 
Προγραμματισμός 

Μπάζιος Ιωάννης Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Οχήματα - Κιβώτια Ταχυτήτων των 
Οχημάτων 

Στοιχεία Μηχανών Ι, Στοιχεία 
Μηχανών ΙΙ, Τεχνολογία 
Οχημάτων, Συστήματα 
Μετάδοσης Κίνησης 
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Μπεχτσής Δημήτριος Επίκουρος 
Καθηγητής 

Εφαρμοσμένη Βιομηχανική 
Πληροφορική σε Συστήματα 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Πληροφοριακά Συστήματα, 
Βάσεις και Δομές Δεδομένων, 
Βιομηχανική Πληροφορική, 
Αυτοοδηγούμενα Συστήματα 

Μπιάλας Χρήστος Λέκτορας Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με 
Συστήματα ERP και επίδραση στη 
Χρηματοοικονομική Απόδοση 

Διοίκηση Έργων, Διαχείριση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
Συστήματα Επιχειρησιακών 
Πόρων (ERP) 

Νικολαΐδης Νικόλαος Επίκουρος 
Καθηγητής 

Θεωρία πληροφοριών και 
πολυπλοκότητας και φρακταλική 
ανάλυση 

Ηλεκτρονικά 
Συστήματα/Ψηφιακό μέρος, 
Προηγμένα Ψηφιακά 
Συστήματα, Ενσωματωμένα 
Συστήματα, Μικροϋπολογιστές 
στην Παραγωγή, Μικροελεγκτές 

Ξανθός  Στέλιος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Τεχνολογία Μετρήσεων - Οργανολογία 
(Instrumentation) 

Μετρολογία-Έλεγχος Ποιότητας, 
Αριθμητική Ανάλυση, 
Βιομηχανική Υγιεινή και 
Ασφάλεια 

Παπαδοπούλου Φωτεινή Επίκουρη 
Καθηγήτρια 

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Θεωρία Πιθανοτήτων και 
Στατιστική, Θεωρία 
Μετασχηματισμών και 
Συστημάτων, Σήματα 
Πληροφορία και Επικοινωνία, 
Στοχαστικές Διαδικασίες 

Παπαδοπούλου Σημίρα Καθηγήτρια Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών με 
έμφαση στις Χημίκές Διεργασίες 

Έλεγχος Διεργασιών, 
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
Ι, Συστήματα Αυτομάτου 
Ελέγχου ΙΙ, Φυσικοχημικέ 
Διεργασίες 

Παραδεισιάδης Γεώργιος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ, 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ, 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Τριβολογία, Οχήματα εκτός 
δρόμου, Μηχανήματα τεχνικών 
έργων 

Στεργιόπουλος Φώτιος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Ενεργειακά Ηλεκτρονικά Συστήματα Ηλεκτρικές Μηχανές και 
Συστήματα Οδήγησης 
Κινητήρων Ι, Ηλεκτρικές 
Μηχανές και Συστήματα 
Οδήγησης Κινητήρων ΙΙ, 
Ενεργειακά Ηλεκτρονικά 
Συστήματα & Εξοικονόμηση 
Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας  

Ταπόγλου Νικόλαος Επίκουρος 
Καθηγητής 

Κατασκευαστική Σύνθεση 
Μηχανολογικών Συστημάτων 

Τεχνική σχεδίαση, Υδραυλικά 
Πνευματικά Συστήματα, 
Συστήματα CAD-CAM-CAE 

Τζιουρτζιούμης Δημήτριος Επίκουρος 
Καθηγητής 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Εφαρμοσμένη θερμοδυναμική, 
Θερμικές Μηχανές, Μετάδοση 
Θερμότητας, Διεργασίες 
εναλλαγής αερίων θερμικών 
μηχανών 

Τζιώνας Παναγιώτης Καθηγητής Computer Engineering, Ψηφιακή 
Επεξεργασία Σήματος, Εφαρμογές 
Θεωρίας Ελέγχου  

Συστήματα Παραγωγής, 
Αξιοπιστία και Συντήρηση, 
Συστήματα Υποστήριξης 
Αποφάσεων, Γενικευμένη 
Θεωρία Συστημάτων 

Τριανταφυλλίδης Δημήτριος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Βιομηχανικά Συστήματα Ηλεκτρικής 
Ισχύος και Βιομηχανικές Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις και Διατάξεις 

Ηλεκτρικές Μηχανές και 
Συστήματα Οδήγησης 
Κινητήρων Ι, Κλασικοί 
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, 
Ηλεκτρικά Κυκλώματα, 
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
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Τσαγκάρης Απόστολος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με 
συστήματα μηχατρονικής και 
βελτιστοποίηση αυτών 

CIM, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου 
με συστήματα μηχατρονικής, 
Μηχατρονική, 
Προγραμματιζόμενοι Λογικοί 
Ελεγκτές και Εποπτικά 
συστήματα 

Τσιριγώτης Γεώργιος Καθηγητής Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
ΙΙΙ, Λογισμικά για Μηχανικούς, 
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα & 
Εφαρμογές 

Υφούλης Χρήστος Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Μη γραμμικός και βέλτιστος αυτόματος 
έλεγχος συστημάτων 

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
Ι, Συστήματα Αυτομάτου 
Ελέγχου ΙΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα 
Αυτομάτου Ελέγχου, Τεχνικές 
Βελτιστοποίησης, 
Μοντελοποίηση και 
Προσομοίωση Συστημάτων 

 

Στελέχωση του τμήματος-Υποστηρικτικό προσωπικό 

Επιπλέον, στο Τμήμα υπηρετούν και 3 μέλη ΕΤΕΠ με γνωστικά αντικείμενα αυτά της Μηχανολογίας. 

Τέλος το Τμήμα διαθέτει τρεις διοικητικούς υπαλλήλους για την υποστήριξη της γραμματείας και της 

εξυπηρέτησης των διοικητικών του αναγκών αλλά και των φοιτητών. 

 

7. Ζητήματα υποδομών 

Tο Τμήμα στεγάζεται στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ στην Σίνδο, σε ιδιόκτητο χώρο 

που ευνοεί την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παρέχει στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό την απαραίτητη ακαδημαϊκή και κοινωνική υποστήριξη των φοιτητών. Παρέχει τις 

υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, πληροφοριακά συστήματα παροχής υπηρεσιών σε καθηγητές και φοιτητές 

(ΠΥΘΙΑ, UNIPORTAL, ΜΟΟDLE), αίθουσες τηλεδιάσκεψης/τηλεκπαίδευσης, εσωτερικό δίκτυο 

100Μbit/s. Επίσης διαθέτει τη δομή ΔΑΣΤΑ με το Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και 

τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, τη ΜΟΔΙΠ, την Επιτροπή Ερευνών, Κέντρο Διαχείρισης 

Δικτύου, Γραφείο Socrates/Erasmus, Γραφείο ΑΜΕΑ, Τεχνική Υπηρεσία, Γραφείο Σίτισης, Φοιτητική 

Εστία, χώρους Εστίασης και Καφετεριών, σύγχρονο Γυμναστήριο, και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

τη λειτουργία εργαστηριακών μαθημάτων.  Στο Ίδρυμα υπάρχει Νομική Υπηρεσία και Συνήγορος του 

Φοιτητή. 

Το Τμήμα δε διαθέτει αποκλειστικά δικό του κτίριο. Οι χώροι του Τμήματος βρίσκονται στο Κτίριο 

Αυτοματισμού και Πληροφορικής (εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων), στο 

Κτίριο Οχημάτων (εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων) και στο Κεντρικό Κτίριο 

(χώροι Γραμματείας Τμήματος, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων). Οι 

εργαστηριακοί χώροι του Τμήματος αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα. Οι χώροι και ο εξοπλισμός 

των εργαστηρίων είναι ποσοτικά και ποιοτικά επαρκείς, γεγονός που έχει αποτυπωθεί και στις Εκθέσεις 

Εξωτερικής Αξιολόγησης των συγχωνευόμενων Τμημάτων (2013). Υπάρχει διαρκής ανάγκη αναβάθμισης 

εξοπλισμού και χώρων, ιδιαίτερα σε εργαστήρια, η οποία έχει αποτυπωθεί σε Πρακτικά ΓΣ και σταδιακά 

έχουν δοθεί και συνεχίζουν να δίνονται τα απαραίτητα κονδύλια για το σκοπό αυτό. Το Τμήμα διαθέτει 

11 αίθουσες διδασκαλίας για τη διδασκαλία των μαθημάτων θεωρίας. Στην  πλειονότητα των αιθουσών 

διδασκαλίας θεωρίας και των αιθουσών εργαστηρίων υπάρχει η δυνατότητα για χρήση ηλεκτρονικού 
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εξοπλισμού (όπως παρουσιάσεις powerpoint). Για το διδακτικό προσωπικό υπάρχει επάρκεια χώρων σε 

γραφεία. 

Το Τμήμα μοιράζεται Νησίδα Η/Υ με το Τμήμα Πληροφορικής στο Κεντρικό Κτίριο και αμφιθέατρο, ενώ 

έχει αυτόνομη Νησίδα Η/Υ στο κτίριο Οχημάτων. Επίσης στο Ίδρυμα υπάρχει  σύγχρονο γυμναστήριο, 

όπως και ποιοτικά επαρκείς ανοιχτοί χώροι καλαθοσφαίρισης. 

Το Τμήμα μοιράζεται τις υποστηρικτικές υποδομές του διδακτικού έργου με τα υπόλοιπα Τμήματα της 

Σχολής Μηχανικών και του Ιδρύματος, όπως την Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες του Κέντρου Δικτύου. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΑ ΑΤΕΙΘ 2013-14 η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος παρέχει πρόσβαση σε πλήρες 

κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων καθώς και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Επίσης 

παρέχει πρόσβαση στο WebofKnowledge, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο παρέχει 

τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης σε τρία ευρετήρια αναφορών όπου ευρετηριάζονται 

επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Επίσης παρέχεται πρόσβαση σε 35.000 περίπου 

τίτλους βιβλίων που ανήκουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης και καλύπτουν θεματικά στο μέτρο του 

δυνατού τις εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών του 

ιδρύματος καθώς και τις ανάγκες του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.  

 

Πίνακας 7 : Οι εργαστηριακοί χώροι του Τμήματος ΜΠΔ του ΔΙΠΑΕ. 

Ονομασία  Κτίριο  Αίθουσα  

Εργαστήριο Αεροδυναμικής 
 

ΣΤΕΦ Ισόγειο 

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών 
Συστημάτων  

ΣΤΕΦ  3020  

Εργαστήριο Δικτύων Η/Υ  Αυτομ. – Πληρ.  108  

Εργαστήριο Δυναμικής Οχημάτων Οχημάτων Ισόγειο Κτ. 
Οχημάτων 

Εργαστήριο Ελέγχου Διεργασιών - SCADA  ΣΤΕΦ  3010Β  

Εργαστήριο Εργαλειομηχανών ΣΤΕΦ Ισόγειο 

Εργαστήριο Ευφυούς Ελέγχου  Αυτομ. – Πληρ.  219  

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων  ΣΤΕΦ  3011  

Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΣΤΕΦ Ισόγειο 

Εργαστήριο Μετρολογίας  Αυτομ. – Πληρ.  220  

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Οχημάτων Ισόγειο Κτ. 
Οχημάτων 

Εργαστήριο Μηχανικών Διαμορφώσεων ΣΤΕΦ Ισόγειο 

Εργαστήριο Μηχατρονικής και PLC  ΣΤΕΦ  3019  

Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών και Μικροελεγκτών  Αυτομ. – Πληρ.  219  

Εργαστήριο Οχημάτων Οχημάτων Ισόγειο Κτ. 
Οχημάτων 

Εργαστήριο Προγραμματιζόμενων Εργαλειομηχανών CNC  ΣΤΕΦ  3009Β  

Εργαστήριο Προγραμματισμού  Αυτομ. – Πληρ.  108  

Εργαστήριο Προηγμένων Μηχανουργικών Κατασκευών ΣΤΕΦ Ισόγειο 

Εργαστήριο Ραδιολογικών Μετρήσεων ΣΤΕΦ 113 

Εργαστήριο Ρομποτικής και Πλασματικής Πραγματικότητας  ΣΤΕΦ  3009Α  

Εργαστήριο Συγκολλήσεων ΣΤΕΦ Ισόγειο 
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Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου  ΣΤΕΦ  3010Α 

Εργαστήριο Συστημάτων Ενέργειας (θεσμοθετημένο), 
αποτελούμενο από: 

ΣΤΕΦ/Αυτομ./Οχημάτων  6 Αίθουσες: 

Εργαστήριο Ηλεκτροκίνησης και Ηλεκτρονικών   
Συστημάτων Οχημάτων 

Οχημάτων Ισόγειο Κτ. 
Οχημάτων 

Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης Οχημάτων Ισόγειο Κτ. 
Οχημάτων 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Ισχύος Αυτομ. – Πληρ. 111 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών ΣΤΕΦ 3008Β 

Εργαστήριο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Οχημάτων Ισόγειο Κτ. 
Οχημάτων 

Εργαστήριο Τηλεπ. Συστημάτων & Ψηφιακής Επεξεργασίας 
Σήματος  

Αυτομ. – Πληρ.  120  

Εργαστήριο Υδραυλικών και Πνευματικών Συστημάτων  ΣΤΕΦ  3008Α  

Εργαστήριο CAD/CAM/CAE  ΣΤΕΦ  3009A  

Σχεδιαστήριο ΣΤΕΦ 1ος όροφος 

 

8. Η διεξαγωγή έρευνας 

Η έρευνα του Τμήματος εστιάζεται στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων του Τμήματος. 1. Τομέας 

Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας 2. Τομέας Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων και Συστημάτων 3. 

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Πληροφοριακών Συστημάτων.  

Τα ερευνητικά έργα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη υπό την αιγίδα του Τμήματος ΜΠΔ του 

ΔΙΠΑΕ ανέρχονται στο ύψος σχεδόν των 4.000.000 Ευρώ. 

Οι ερευνητικές επιδόσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος φαίνονται συγκεντρωτικά παρακάτω: 

1. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: 320.  

2. Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια: 400  

3.Ετεροαναφορές: 4500 

 

9. Η οργάνωση προγραμμάτων σπουδών β ́ και γ ́ κύκλου 

Προγράμματα Σπουδών Β’ και  Γ’ κύκλου 

Στο Τμήμα ΜΠΔ λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και υπάρχει και 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εκ των οποίων το ένα είναι 

Αγγλόφωνο:  

1. «Εφαρμοσμένα Συστήματα Αυτοματοποίησης», https://automation.dipae.edu.gr/ 

2. «Ρομποτική, STEAM και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», http://steam.dipae.edu.gr 
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3. «Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion», http://www.smart-sea.eu 

Στα συγκεκριμένα ΠΜΣ φοιτούν ήδη από το πρώτο έτος λειτουργίας τους πάνω από 150 φοιτητές. Στους 

σχεδιασμούς του τμήματος υπάρχει η δημιουργία ακόμη ενός Αγγλόφωνου Διεθνούς Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με την ΔΕΣΦΑ σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις 

Τεχνολογίες του Φυσικού Αερίου. Είναι σαφής η πρόθεση του τμήματος να δοθεί έμφαση στα Διεθνή 

Προγράμματα Σπουδών προσελκύοντας ενδιαφερομένους από τα Βαλκάνια πρωτίστως και εν συνεχεία 

την Ευρώπη και Διεθνώς. Το Τμήμα έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες με 

Πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

Στο Τμήμα λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3795/τ. Β’/24-8-2020) και μέχρι στιγμής 

υπάρχουν 9 υποψήφιοι διδάκτορες ενώ πρόσφατα εγκρίθηκαν οι αιτήσεις άλλων 6 υποψηφίων 

διδακτόρων. 

 

10. Η λειτουργία εργαστηρίων και σε ποιο βαθμό αυτά αναπτύσσουν τυχόν παροχή 

υπηρεσιών προς τρίτους 

Ερευνητικά Εργαστήρια 

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο ερευνητικά εργαστήρια που θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα με ΦΕΚ. 

α) Το εργαστήριο Συστημάτων Ενέργειας 

β) Το εργαστήριο Ευφυούς Βιομηχανικού Μετασχηματισμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  

Παροχή υπηρεσιών προς Τρίτους 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος παρέχουν υπηρεσίες σε Τρίτους (επιχειρήσεις και φορείς). Υπάρχουν ήδη 

τέτοιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σε εταιρίες από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσω του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος και υπογράφεται σχετική σύμβαση μεταξύ του ΕΛΚΕ 

και της επιχείρησης. 

 

Γ. Πρόσβαση   στην αγορά εργασίας 

11.  Πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας 

Το Τμήμα διοργάνωσε πρόσφατα Ημέρα Καριέρας τελειοφοίτων και αποφοίτων με ζωηρό ενδιαφέρον 

και σημαντική συμμετοχή εταιριών. Συμμετείχαν περίπου 30 εταιρίες στην συγκεκριμένη εκδήλωση. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε από προτροπή των εταιριών και επιχειρήσεων οι 

οποίες αδυνατούν να βρουν αποφοίτους στην αγορά εργασίας εξειδικευμένους στα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Μάλιστα υπήρχαν προτάσεις για πραγματοποίηση διπλωματικών 

εργασιών σε χώρους των εταιριών αλλά και διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης βιομηχανικών 

διδακτορικών διατριβών. Οι προοπτικές των αποφοίτων φαίνονται ευοίωνες. 
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Το Τμήμα έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας με εταιρίες και φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται 

παρακάτω οι πρόσφατες συνεργασίες του τελευταίου μήνα: ΔΕΣΦΑ, ZEOLOGIC, SIDMETAL και το 

εργαστήριο ASSIST. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο τμήμα στοχεύει μακροπρόθεσμα για τους αποφοίτους του στην 

απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των δύο υπαρχόντων Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης, εφόσον εξομοιωθεί με αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο αυτά τμήματα 

προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών Αυτοκινήτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Δεδομένου ότι το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ προήλθε από τη συγχώνευση 

του μοναδικού τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ στην Ελλάδα με το τμήμα Μηχανικών 

Αυτοματισμού ΤΕ, διατηρούνται και αναμένεται να ενισχυθούν οι σχέσεις του νέου τμήματος με το χώρο 

της αυτοκίνησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η προϋπάρχουσα κατεύθυνση της 

τεχνολογίας Οχημάτων συνάδει απόλυτα με τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά δικαιώματα και 

αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για μια σταθερή σχέση του νέου τμήματος με τη σχετική αγορά 

εργασίας. 

Τέλος, η πρόσφατη δραστηριοποίηση μελών του τμήματος με ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus Plus 

και η αποδεδειγμένη συνεργασία με εταιρίες και ινστιτούτα του εξωτερικού αποτελεί την απαρχή της 

δημιουργίας νέων σχέσεων με την αγορά εργασίας της Ηλεκτροκίνησης, της έξυπνης Αγροκαλλιέργειας 

και της έξυπνης Επισκόπησης Υδάτινων Περιβαλλόντων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Υποστηρίζεται και είναι σε εξέλιξη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών ενώ αρκετές εταιρίες (κυρίως 

ναυτιλιακές και τεχνολογίας ηλεκτροκίνησης) έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να εντάξουν στο δυναμικό 

τους αποφοίτους του τμήματος. 

 

12. Ο βαθμός απορρόφησής τους στην Αγορά εργασίας 

Το Τμήμα δεν έχει ακόμη ικανό αριθμό αποφοίτων. Οι πρώτοι εισακτέοι το τμήματος ΜΠΔ εισήχθησαν 

το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και αναμένεται να αποφοιτήσουν μετά την επιτυχή παρακολούθηση του 

πενταετούς προγράμματος σπουδών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος αυτή τη στιγμή περιορίζονται σε 

αποφοίτους που μεταπήδησαν από τα παλιά Τμήματα που συγχωνεύθηκαν στο νέο Τμήμα ΜΠΔ 

παρακολουθώντας ένα έτος επιπλέον μαθημάτων και μετά από διαδικασία αντιστοίχισης των παλαιών 

με τα νέα μαθήματα του Τμήματος ΜΠΔ. Ο μικρός αυτός αριθμός αποφοίτων συνέχισαν σε 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ή και απορροφήθηκαν από εταιρίες του χώρου. 

 

13. Οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας 

Ανάγκες της Κοινωνίας 

Το τμήμα προτάσσει στο στρατηγικό του σχεδιασμό την Διεθνοποίηση, την Διασύνδεση με φορείς και 

την διαρκή Αξιολόγηση. Ειδικά δε για τη διασύνδεση, θα πρέπει να τονιστούν οι συνέργειες με 

εκατοντάδες κοινωνικούς, τεχνολογικούς φορείς μέσω και του θεσμού της πρακτικής άσκησης. 
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Πρόκειται για ένα ακαδημαϊκά στέρεο τμήμα, ανοικτό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό με υγιή τρόπο, κάτι 

που το καθιστά ελκυστικό στους φορείς. Το προσωπικό διαπνέεται από ένα σύγχρονο–προοδευτικό 

πνεύμα και επενδύει σε υψηλού επιπέδου διδασκαλία και έρευνα. Άμεσοι ορατοί στόχοι η ώθηση της 

εκπαίδευσης και έρευνας που θα συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στην ποιοτική 

αναβάθμιση της δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και στην προσέλκυση 

επενδύσεων μέσω ακαδημαϊκών και άλλων συνεργασιών. Ακόμη, θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό το 

τμήμα συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και των δομών μιας περιοχής με ιδιαίτερη 

ανθρωπογεωγραφία: 500.000 Πολίτες, μέσου και χαμηλότερου εισοδήματος σε σχέση με την Ανατολική 

Θεσσαλονίκη, με υποβαθμισμένες υποδομές, με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, Ρομά και μετανάστες. 

Σύνδεση με την Βιομηχανική Περιοχή 

Ειδικότερα, το τμήμα συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των Βιομηχανικών Περιοχών Σίνδου και 

Ωραιοκάστρου με περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε συστήματα παραγωγής, στη 

βιομηχανία οχημάτων, σε κατασκευές, σε ηλεκτρονικά στην πληροφορική και στη μεταποίηση. Στα 

πλαίσια αυτά έχουν αναπτυχθεί συνέργειες τόσο με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής  

Θεσσαλονίκης όσο και με επιχειρήσεις μεμονωμένα. 

Πρωτογενής Παραγωγή 

Το τμήμα μπορεί να συμβάλλει καίρια στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της πρωτογενούς 

παραγωγής. Βρίσκεται δίπλα σε μεγάλες καλλιέργειες φυτών (από τις μεγαλύτερες παραγωγικές 

μονάδες φρούτων στην Ευρώπη, με έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα και με τεράστιες ανάγκες 

αυτοματοποίησης της παραγωγής τους σε Θεσσαλονίκη, Πιερία, Πέλλα, Ημαθία). 

Η γεωργία ακριβείας και η κτηνοτροφία ακριβείας απαιτούν πλέον υψηλότατο βαθμό αυτοματοποίησης 

και εξειδικευμένη τεχνογνωσία που το τμήμα μπορεί να προσφέρει στις μεγάλες γεωργικές και 

κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής (και όχι μόνον). Σε συνέργεια με αντίστοιχα τμήματα του 

ιδρύματος, με τα οποία διατηρεί άριστες ακαδημαϊκές σχέσεις, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

οινοπαραγωγής, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό μονάδων επεξεργασίας τροφίμων, των 

Μυδοκαλλιεργειών και  Ιχθυοκαλλιεργειών που αφθονούν δίπλα του. 

Περιβάλλον 

Ακόμη, το τμήμα μπορεί να συμβάλλει τόσο στη μελέτη και αποκατάσταση της Ρύπανσης – 

Περιβαλλοντικής Υποβάθμισης που οφείλεται στα απόβλητα όσο και στον εκσυγχρονισμό των 

λειτουργιών του Βιολογικού Καθαρισμού όλης της  Θεσσαλονίκης που βρίσκεται δίπλα του. Με 

κατάλληλα δίκτυα μετρητικών σταθμών μπορεί να συμβάλλει στην παρακολούθηση της  βιομηχανικής 

ρύπανσης σε αέρα – νερό – έδαφος και να πραγματοποιεί In Situ πειραματισμούς. Επιπρόσθετα το τμήμα 

διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μετρήσεων 

ραδιενέργειας. 

Ενίσχυση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Logistics - Warehousing 

Το τμήμα βρίσκεται ακριβώς στη γεωγραφική διασταύρωση της Εγνατίας οδού του άξονα Ανατολής-

Δύσης, με τον άξονα Βορρά Νότου και μπορεί έτσι να αποτελέσει μία ‘πύλη’ σε Βαλκάνια-Ευρώπη. Σε 
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μικρή απόσταση από λιμάνι-αεροδρόμιο-τραίνο μπορεί να πραγματοποιεί προηγμένες μελέτες και να 

υλοποιεί πειραματικά σχέδια στη διακίνηση τροφίμων και στις εξαγωγές. 

Θεμελίωση, Διοίκηση και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων 

Το τμήμα μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση καταρτισμένων 

στελεχών διοίκησης υψηλού επιπέδου, κατάλληλων για κάθε τομέα επιχειρηματικότητας στην 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ακόμη, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της υγιούς 

επιχειρηματικότητας, στην ανάπτυξη τμημάτων R&D σε εταιρείες και γενικότερα, στην εγκαθίδρυση του 

Τριγώνου της Γνώσης. Μπορεί να συνεισφέρει στη δημιουργία Spin off’s και να συμμετέχει ενεργά σε 

θεματικά Clusters και Hubs. 

 

Δ. Στοιχεία λοιπών δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών δράσεων κάθε 

ακαδημαϊκής μονάδας 

 

14.  Οι δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ακαδημαϊκών μονάδων 

Το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

Erasmus Plus, συμμετέχει αυτή τη στιγμή ως συντονιστής και κύριος εταίρος σε τρία προγράμματα με 

αντικείμενα τεχνολογίες αιχμής (Ηλεκτροκίνηση, έξυπνης Αγροκαλλιέργεια, έξυπνη Επισκόπηση 

Υδάτινων Περιβαλλόντων), εγκεκριμένα το 2019 και το 2020. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν 

συνεργασίες με περισσότερα από 25 Πανεπιστήμια, φορείς και εταιρίες του εξωτερικού και εμπλέκουν 

πέρα από τ προσωπικό, περίπου 100 φοιτητές από όλον τον κόσμο. Σε όλα τα προγράμματα, το τμήμα 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης φιλοξενεί την εκπαιδευτική διαδικασία και εμφανίζεται ως ο 

κύριος εκφραστής των γενικότερων δραστηριοτήτων τους. Έχουν διοργανωθεί δύο διαδικτυακές 

ημερίδες (Οκτώβριος 2020 και Δεκέμβριος 2021) με την παρουσία και άλλων εταιριών από όλη την 

Ευρώπη για την προώθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και την επέκταση του δικτύου 

συνεργαζόμενων εταίρων. Στο εγγύς μέλλον και παρά τις δύσκολες για σχετικές δράσεις εποχές, 

αναμένεται να διοργανωθούν ημερίδες διά ζώσης για την περαιτέρω διαφήμιση των έργων και των 

δυνατοτήτων του τμήματος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία υπάρχει αγαστή 

συνεργασία: 

• University of Craiova, 

• University of Technology and Humanities in Radom 

• University of Salerno, 

• University of Porto 

• University of Salamanca 

• Maritime University of Sczesczin 

• University of Tallin, 

• University of Ljubljana 
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• Catholic University of Sacred Heart in Milan, 

• University of Debrecen, 

• Maritime University of Sczeczin 

• University of Catalunya 

• Universitat Pombeu Fabra, Barcelona 

• Vidzeme University of Applied Sciences 

• Escola Superior Nautica Infante D. Henrique 

κ.α. 

καθώς και εταιρίες 

• RINA Hellas 

• DANAOS Corporation 

• TRIGGO S.A. 

• eProInn s.r.l. 

• EZEE Europe 

• Cerca Trova 

• Inteligg P.C. 

• CREOCEAN 

• ECQA (European Certification and Qualification Association) 

• Agroop 

• Evolutionary Archetypes 

• AgriWatch 

• MAI Chania 

•  

κ.α. 

Υπάρχουν μεμονωμένες συνεργασίες μελών ΔΕΠ με εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού όπως π.χ. το 

Imperial College, το Πανεπιστήμιο Κυρίλλου και Μεθοδίου των Σκοπίων, το Mines ParisTech, κλπ. 

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι το τμήμα διοργανώνει σε ετήσια βάση για έξι συνεχόμενα έτη το 

διεθνές συνέδριο International Workshop on Microsystems, με τη σταθερή παρουσία επιστημόνων και 

του εξωτερικού. Στο συνέδριο αυτό υπάρχει ειδικό session για την παρουσίαση υψηλού επιπέδου 

εργασιών φοιτητών του τμήματος. 

 

15.  Η ύπαρξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς. 

Υπάρχει μια σταθερή συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εσωτερικού, όπως είναι άλλα 

τμήματα του ΔΙΠΑΕ, τμήματα του ΑΠΘ (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  Επίσης υπάρχουν συνεργασίες με ερευνητικά Κέντρα της χώρας όπως το ΕΚΕΤΑ και ο 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. 
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Στα πλαίσια της εξωστρέφειας το τμήμα αξιοποιεί τις υψηλές και σύγχρονες υποδομές που διαθέτει σε 

ΤΠΕ και συμμετέχει ως κέντρο πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) στο πρόγραμμα πιστοποίησης «Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη 

(Επιμόρφωση Β' επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κεντρικό οργανωτικό φορέα το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Γι’ αυτό το σκοπό προετοιμάστηκαν 

τρεις (3) σύγχρονες αίθουσες – εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίες υποδέχθηκαν με πλήρη 

επάρκεια (παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες λόγω κορονοϊού) τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσής για πιστοποίηση των γνώσεών τους σε ΤΠΕ επιπέδου Β1 και Β2. 

Επίσης το Τμήμα πραγματοποιεί επισκέψεις στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασία κυρίως σε 

παραγωγικούς φορείς. Σε αυτά τα πλαίσια οι φοιτητές του Τμήματος πραγματοποιούν επισκέψεις σε 

εταιρίες ποιοτικού ελέγχου, ανακύκλωσης υλικών, διαχείρισης αποβλήτων, αυτοματοποίησης, 

κατεργασιών κλπ. Πραγματοποιούνται επίσης ομιλίες υπευθύνων επιχειρήσεων και φορέων στους 

φοιτητές και το υλικό αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

SWOT ANALYSIS Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

Ισχυρά σημεία: 

1. Στελέχωση του Τμήματος με μέλη ΔΕΠ υψηλής επιστημονικής στάθμης. 

2. Το έκτακτο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του απασχολείται στο τμήμα είναι και αυτό υψηλής 

επιστημονικής στάθμης. Η επιλογή του γίνεται κάτω από αυστηρά ακαδημαϊκά και αξιοκρατικά κριτήρια. 

3. Μετά από συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες των μελών του τμήματος 

δημιουργήθηκαν 3 ΠΜΣ που λειτούργησαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 2021-2022. 

4. Μετά από συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες των μελών του τμήματος λειτουργεί από 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στο τμήμα. Το Τμήμα έχει ήδη 9 

υποψήφιους διδάκτορες. 

5. Η συνένωση δύο παλαιών τμημάτων των πρώην ΤΕΙ (Μηχανικών Αυτοματισμού και 

Μηχανολόγων Οχημάτων) έδωσε σημαντική ώθηση στο νέο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης αφού τα μέλη ΔΕΠ η τεχνογνωσία, ο εξοπλισμός και τα γνωστικά πεδία των δύο τμημάτων 

είναι αλληλοσυμπληρούμενα. Δημιουργήθηκε έτσι μία σημαντική και στέρεη βάση για την δημιουργία 

του νέου τμήματος που φαίνεται να καλύπτει με πλήρη επάρκεια όλα σχεδόν τα αντικείμενα που 

χρειάζεται να γνωρίζει ο Μηχανικός παραγωγής και Διοίκησης. 

6. Το Τμήμα με τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που διαθέτει αλλά και με τον εξοπλισμό του που 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Τα 

γνωστικά αντικείμενα που διδάσκει αλλά και ασχολείται ερευνητικά το τμήμα είναι αυτά που 

προτείνονται από διάφορες εκθέσεις (ΟΟΣΑ, ΙΟΒΕ, Πισσαρίδη κλπ) για την ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας και της διασύνδεσης εκπαίδευσης και  παραγωγικότητας. 



28 
 
 

7. Το τμήμα είναι εξωστρεφές προς τους παραγωγικούς φορείς, εταιρίες και οργανισμούς. Αυτό 

οφείλεται στην κληρονομιά από τα πρώην Τμήματα ΤΕΙ που διατηρούσαν στενούς δεσμούς με εταιρίες 

και οργανισμούς στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. 

8. Το Τμήμα σε επίπεδο μελών ΔΕΠ συνεργάζεται με άλλα πανεπιστήμια του εσωτερικού και του 

εξωτερικού αλλά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. 

Αδυναμίες: 

1. Το Τμήμα δεν διαθέτει επαγγελματικά δικαιώματα. 

2. Παρ’ όλο που το τμήμα είναι πενταετούς διάρκειας σπουδών και έχει ζητηθεί η απονομή ενιαίου 

και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από την ΕΘΑΑΕ (Integrated master) δεν έχει 

δοθεί ακόμη η παραπάνω δυνατότητα. 

3. Υπάρχει έλλειψη σε διοικητικό προσωπικό. Κυρίως η έλλειψη αυτή αφορά σε προσωπικό 

γραμματειακής υποστήριξης και τεχνικής υποστήριξης. 

4. Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού που θα καλύψει θέσεις ΕΤΕΠ στα 

εργαστήρια του Τμήματος ιδιαίτερα σε αντικείμενα του αυτοματισμού, ηλεκτρολογίας, πληροφορικής. 

Τα μέλη ΕΤΕΠ θα δώσουν ώθηση τόσο στην εκπαιδευτική διάσταση όσο και την ερευνητική των 

εργαστηρίων αξιοποιώντας στο έπακρο τον εξοπλισμό του τμήματος. 

5. Παρόλο που οι υποδομές του τμήματος, κτιριακές και εξοπλισμού είναι αρκετών ετών 

βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι υποδομές αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη του τμήματος 

και σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης. 

6. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος προϋπολογισμός του Τμήματος με αποτέλεσμα δυσλειτουργίες κυρίως 

για μικρά χρηματικά ποσά άμεσης απαίτησης. 

7. Έλλειψη μεγάλων αιθουσών για την υποστήριξη και πραγματοποίηση των μαθημάτων σε 

χαμηλότερα εξάμηνα. 

Ευκαιρίες: 

Οι ευκαιρίες που προσφέρονται οφείλονται κυρίως στις προσπάθειες των μελών ΔΕΠ. Το Τμήμα αλλά 

και τα μέλη ΔΕΠ εργάζονται προς την κατεύθυνση της συμμετοχής του σε πλήθος Ερευνητικών 

Προτάσεων, που εν μέρει έχει καρποφορήσει. 

Επίσης υπάρχει έντονη διασύνδεση του τμήματος με την αγορά εργασίας και πλήρη γνώση των αναγκών 

της αλλά και των αναγκών της κοινωνίας. Αυτό βοηθά στην καλύτερη προσαρμογή του Προγράμματος 

σπουδών και της έρευνας του τμήματος στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. 

Η ανάθεση διδακτορικών διατριβών και η υλοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνει 

ώθηση στην αξιοποίηση των υποδομών του τμήματος αλλά και της ερευνητικής του δραστηριότητας. Το 

γεγονός ότι τα ΠΜΣ αφορούν α) σε «εφαρμοσμένα συστήματα αυτοματοποίησης» κρίνεται ως ευκαιρία 

σύνδεσης της έρευνας και καινοτομίας με την οικονομία και τις επιχειρήσεις. β) «Ρομποτική STEAM και 

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» προωθεί την συνεργασία του Τμήματος με την πρωτοβάθμια και 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση. γ) «Surveying & MARiTime internet of thingS EducAtion» προωθεί τη Διεθνή 

Διάσταση  του Τμήματος και τις συνεργασίες του με πανεπιστήμια και φοιτητές της αλλοδαπής. 

Κίνδυνοι: 

Η ανυπαρξία και η μη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από το υπουργείο ενδέχεται να οδηγήσει σε απαξίωση του 

τμήματος από τους υποψηφίους φοιτητές. 

Ένας σημαντικός κίνδυνος που καταδεικνύεται στα αρνητικά σημεία του Τμήματος οφείλεται στην μη 

ύπαρξη Τεχνικού Προσωπικού, που ενδέχεται να οδηγήσει στην απαξίωση των Εργαστηρίων του 

Τμήματος. Αυτό σε συνδυασμό με την ανυπαρξία προϋπολογισμού ειδικά για το Τμήμα δημιουργεί έναν 

κίνδυνο ο οποίος κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης συμμορφώνεται με πλήρη επάρκεια  και στα 15 κριτήρια 

που τέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την αναδιάρθρωση του  ακαδημαϊκού χάρτη.  

Ο φυσικός χώρος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης είναι  η Βιομηχανική Περιοχή της 

Σίνδου με περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις με αρκετές από τις οποίες συνεργάζεται το Τμήμα και οι 

οποίες αναζητούν και απορροφούν αποφοίτους του Τμήματος είτε στα πλαίσια πρακτικής άσκησης είτε 

αργότερα προσλαμβάνοντάς τους. 

Επομένως, δεν συντρέχει λόγος μεταφοράς του Τμήματος σε άλλη περιοχή αφού είναι πλήρως 

ενταγμένο στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Περιοχής. Ενδεχόμενη μεταφορά του θα 

δημιουργήσει ένα διπλό οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που οδηγεί στον φαύλο κύκλο της ανεργίας 

των φοιτητών και της ταυτόχρονης υποστελέχωσης των εταιρειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της 

Δυτικής Θεσσαλονίκης στην οποία εδρεύει το Τμήμα είναι περιοχή υποβαθμισμένη οικονομικά και 

περιβαλλοντικά και η απομάκρυνση ενός εκ των πλέον ενεργών κυττάρων της θα έχει ηχηρό αντίκτυπο. 

Προτείνεται η διατήρηση του Τμήματος ΜΠΔ στην Πανεπιστημιούπολη της Σίνδου του ΔΙΠΑΕ, η 

χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του και η αναγνώριση του 5ετούς 

προγράμματος σπουδών ως integrated master διότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που 

θέτουν οι νόμοι και η ορθή πρακτική.  

 

 


