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ΠΔΜ σε Αριθμούς

https://www.youtube.com/watch?v=7lwtj-R1poc

https://www.youtube.com/watch?v=7lwtj-R1poc


ΠΔΜ – Σχολές & Τμήματα



Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Γενική Περιγραφή

• Το ΤΜΜ είναι ένα δυναμικό Πολυτεχνικό Τμήμα το οποίο έχει 
αναγνωριστεί για την εμπειρία και εξειδίκευσή του στους τομείς 
της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, η οποία αντανακλάται 
τόσο στο Πρόγραμμα Σπουδών όσο και στην έρευνα που 
διεξάγεται στα εργαστήρια του Τμήματος.

• Η διεθνής παρουσία του ΤΜΜ είναι σημαντική σε θέματα 
έρευνας & ανάπτυξης με υψηλής ποιότητας δημοσιευμένο έργο 
και συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά 
κέντρα και εταιρίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

• Το ΤΜΜ διαθέτει σύγχρονες υποδομές διδασκαλίας και έρευνας.

• Οι απόφοιτοί μας διαθέτουν ένα ισχυρό θεωρητικό και πρακτικό 
υπόβαθρο στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού και 
θεωρούνται ανταγωνιστικοί στην αγορά. Έρευνα που διεξήχθη τα 
προηγούμενα χρόνια έδειξε έναν υψηλό βαθμό ικανοποίησης των 
αποφοίτων μας στο πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησαν. 

Ιστορικό

▪ Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 
1999 ως Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων του ΑΠΘ.

▪ Το 2004 μεταφέρθηκε στο νεοσύστατο ΠΔΜ.

▪ Το 2009 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών.

▪ Το 2019 το Τμήμα απορρόφησε το προσωπικό, 
τους φοιτητές και τις υποδομές του ισοδύναμου 
Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙΔΜ.



ΤΜΜ – Στόχοι



ΤΜΜ – Προσωπικό 



ΤΜΜ – Αριθμός Φοιτητών



3ος Κύκλος Σπουδών – 5ο Έτος

2 Υποχρεωτικά Κύκλου

2 Επιλογής Κύκλου

2 Επιλογής

Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

60 ECTS

2ος Κύκλος Σπουδών – 4ο Έτος
6 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης

2 Επιλογής Κατεύθυνσης

4 Επιλογής

Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού

60 ECTS

1ος Κύκλος Σπουδών

1ο, 2ο, 3ο Έτος
Μαθήματα Κορμού

(33 μαθήματα)

180 ECTS

Κοινά Μαθήματα

Eνέργεια

Παραγωγή και 
Μεταφορά 
Ενέργειας

Περιβάλλον 
και Χρήση 
Ενέργειας

Κατασκευές 

Κατασκευές 
και Υλικά

Βιομηχανική 
Διοίκηση

Βιομηχανική 
Διοίκηση

Δομή Προγράμματος Σπουδών



ΤΜΜ – Οδηγός Σπουδών

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/Curriculum-Greek-20-21.pdf

Ο 1ος Κύκλος Σπουδών διαρκεί έξι εξάμηνα (1° έως 6°) και περιλαμβάνει τριάντα τρία (33) υποχρεωτικά 
μαθήματα, τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις σπουδών

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/Curriculum-Greek-20-21.pdf


ΤΜΜ – Οδηγός Σπουδών
Ο 2ος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει 2 εξάμηνα (7ο και 8ο). Επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης
(ΥΚ), όπως αυτά ορίζονται για την κάθε κατεύθυνση και 3 μαθήματα επιλογής ανά κατεύθυνση, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να
είναι Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ) και 2 Επιλογής (Ε).



ΤΜΜ – Οδηγός Σπουδών
Ο 3ος Κύκλος Σπουδών περιλαμβάνει δύο εξάμηνα (9ο και 10ο). Επιλέγονται ανά κύκλο εξειδίκευσης 2 υποχρεωτικά μαθήματα κύκλου 
(ΥΚ). Απαιτείται επιπλέον επιλογή 2 μαθημάτων Επιλογής Κύκλου (ΕΚ) και 2 μαθημάτων Επιλογής (Ε) ανά κύκλο εξειδίκευσης.



Διεξαγωγή Μαθημάτων

❑ Λόγω της πανδημίας η διεξαγωγή διδασκαλίας των μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2020 – 2021 στο 1ο εξάμηνο θα γίνει με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής ΖΟΟΜ.

❑ Τα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12.10.2020.

❑ Στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων που έχει ήδη ανακοινωθεί θα επισημαίνεται η ηλεκτρονική
αίθουσα στην οποία θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα.

❑ Τα μαθήματα του 1ου έτους (1ου εξαμήνου) θα γίνονται στην ψηφιακή αίθουσα
https://zoom.us/my/uowm.mech1 (Meeting ID: 519-288-0916).

❑ Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό ΖΟΟΜ, θα κατέβει αυτόματα την 1η φορά που θα προσπαθήσετε
να συνδεθείτε. Στη συνέχεια, συνδέεστε (με το ονοματεπώνυμο και το ΑΕΜ σας, ώστε να γνωρίζει ο
καθηγητής σας ποιοι έχουν συνδεθεί) και παρακολουθείτε το μάθημα.

❑ Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα θέματα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και από τον ακόλουθο
σύνδεσμο https://help.uowm.gr/



Διεξαγωγή Μαθημάτων

❑ Η επικοινωνία με τους Καθηγητές των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω e-
mail ή μέσω της πλατφόρμας e-class είτε τηλεφωνικά.

❑ Στην οποιαδήποτε επικοινωνία σας με τους Καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος (π.χ.
γραμματεία) επιβάλλεται να χρησιμοποιείτε το ιδρυματικό σας e-mail.

❑ Η περιγραφή των μαθημάτων καθώς και το διδακτικό και κάθε άλλο υποστηρικτικό υλικό για κάθε
μάθημα που θα παρακολουθήσετε θα αναρτάται στην πλατφόρμα e-class, στην οποία μπορείτε να
εγγραφείτε με χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

❑ Συνιστάται να παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση το ιδρυματικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
καθώς και τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στους ιστοχώρους του Πανεπιστημίου
(www.uowm.gr), του Τμήματος (mech.uowm.gr) και της πλατφόρμας eclass (eclass.uowm.gr).

http://www.uowm.gr/


Συγγράμματα

❑ Tο διδακτικό έργο συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα συγγράμματα ή άλλα βοηθήματα τα οποία
χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές, όπως ακόμα και με την εξασφάλιση της ενημέρωσης και της
πρόσβασής τους στη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία (άρθρ. 37 N 4009/2011).

❑ Μετά τη δήλωση των μαθημάτων και με σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να επιλέξετε τα συγγράμματα
που θα προμηθευτείτε δωρεάν στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.

https://eudoxus.gr/

https://eudoxus.gr/


ΤΜΜ – Σπουδαστική Εργασία

❑ Η Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού αποτελεί ένα θέμα λεπτομερούς ανάλυσης και μελέτης
για τον σχεδιασμό ή την κατασκευή κάποιας συσκευής ή διεργασίας, με βάση τις γνώσεις που έχει
αποκτήσει ο φοιτητής και έχει ως στόχο να καταδείξει τη δυνατότητα σύνθεσης των γνώσεων που
έχουν αποκτηθεί και αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων.

❑ Η Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού πραγματοποιείται προαιρετικά κατά τη διάρκεια του 2ου

Κύκλου Σπουδών (7o εξάμηνο) και μπορεί να εκπονείται σε συνεργασία με άλλους φοιτητές υπό
την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή ενώ βαθμολογείται με pass/fail υποκαθιστώντας ένα
εξαμηνιαίο μάθημα επιλογής και αντιστοιχεί σε 5 ECTS.

❑ Η Εργασία Μηχανολογικού Σχεδιασμού μπορεί να υποκατασταθεί μέσω της επιτυχούς
παρακολούθησης ενός μαθήματος επιλογής με 5 ECTS.



ΤΜΜ – Διπλωματική Εργασία

❑ Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού ολοκληρώνονται με τη Διπλωματική Εργασία, η οποία
αποτελεί μία εκτεταμένη μελέτη σε μία επιστημονική περιοχή του Τμήματος και αντιστοιχεί σε 30
ECTS.

❑ H Διπλωματική Εργασία, έχει σαν σκοπό να καταδείξει ότι ο φοιτητής είναι σε θέση να εργασθεί
και να εμβαθύνει επιστημονικά σε ένα στενό αντικείμενο και είναι δυνατό να εκπονηθεί σε
συνεργασία με έναν συμφοιτητή σας.

❑ Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει την περιοχή, στην οποία θέλει να εκπονήσει τη Διπλωματική του
Εργασία. O μόνος περιορισμός σ’ αυτή την επιλογή είναι, ότι η Διπλωματική Εργασία πρέπει να
αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο ενός (τουλάχιστον) από τα μαθήματα της Κατεύθυνσης
Σπουδών του, το οποίο έχει ο ίδιος παρακολουθήσει.

Οδηγίες και Κανονισμός εκπόνησης ΔΕ, http://mech.uowm.gr/539-2/

http://mech.uowm.gr/539-2/


ΤΜΜ – Πρακτική Άσκηση
❑ Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχει θεσμοθετήσει την πρακτική άσκηση και Τμηματικός Υπεύθυνος

είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθ. Γ. Νενές.

❑ Περιορισμένες θέσεις (περίπου 20 ετησίως) πρακτικής άσκησης στο Τμήμα μας διατίθενται μέσω του
αντίστοιχου προγράμματος ΕΣΠΑ ανάλογα με την κατανομή των θέσεων στο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα.

❑ Για την περίπτωση των θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος υποδεικνύοντας και την
εταιρεία στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

❑ Ο Τμηματικός Υπεύθυνος αξιολογεί τις αιτήσεις ακολουθώντας τον παρακάτω αλγόριθμο και προκύπτει η
τελική σειρά κατάταξης των επιλεγόμενων φοιτητών και η αντιστοίχισή τους στην εταιρεία που θα
εκπονήσουν την πρακτική άσκηση.

Α=Χ*Μ.Ο.*100
όπου, Χ= ο λόγος του αριθμού των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί με επιτυχία ο/η
φοιτητής/τρια προς το σύνολο των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα
του οδηγού σπουδών.
Μ.Ο.= ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής.

https://internship.uowm.gr/

https://internship.uowm.gr/


ΤΜΜ – Πρακτική Άσκηση

❑ Επιπλέον μέσω συμφωνητικού συνεργασίας του ΕΛΚΕ-ΠΔΜ με εταιρείες, όπου καθορίζονται
σαφώς οι όροι της συνεργασίας, καθώς και το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης, οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση και εκτός του
προγράμματος ΕΣΠΑ.

❑ Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και δεν υποκαθιστά την Εργασία του Μηχανολογικού
Σχεδιασμού ή κάποιο άλλο μάθημα του οδηγού σπουδών.

❑ Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις (3) μήνες, κυρίως κατά τους θερινούς (Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο).

❑ Ερωτηματικό παραμένει η επίδραση της πανδημίας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

❑ Ποιοι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση (για τις θέσεις μέσω ΕΣΠΑ) ?
➢ Να έχουν τελειώσει το 3ο έτος σπουδών τους.
➢ Έμφαση δίνεται κυρίως στους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος.

https://internship.uowm.gr/

https://internship.uowm.gr/


ΤΜΜ – ΕRASMUS+

❑ Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ με Τμηματικούς
Υπεύθυνους τους Καθ. κο Ν. Ταουσανίδη και κα Σ. Παναγιωτίδου.

❑ Το ERASMUS+ είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη
νεολαία και τον αθλητισμό και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, καθώς
και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς
της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση
Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας κλπ.).

❑ Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κινητικότητας των φοιτητών μεταξύ Πανεπιστημίων του προγράμματος
Erasmus+, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν μια περίοδο (3-12 μηνών)
του προγράμματος σπουδών τους στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενα με το Π.Δ.Μ. ιδρύματα.

❑ Οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το Π.Δ.Μ. υπό την προϋπόθεση ότι ο
φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που έχει επιλέξει.

❑ Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη
δυνατότητα να μεταβούν στο εξωτερικό για μια περίοδο 2-12 μηνών για να πραγματοποιήσουν
πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς.



ΤΜΜ – ΕRASMUS+

❑ Ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα
ERASMUS+ ?
✓ Πρέπει να είναι στο 2ο έτος και άνω και να

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατ’ ελάχιστο 8
μαθήματα

✓ Πρέπει να έχουν υπολειπόμενα 50 ECTS όταν
υποβάλλουν την αίτηση

✓ Πρέπει να γνωρίζουν Αγγλικά ή τη γλώσσα της
χώρας υποδοχής

✓ Πρέπει να έχουν μέση βαθμολογία στα
μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
τουλάχιστον 6.0



MSc στην Προηγμένη Μηχανική 
Ενεργειακών Συστημάτων

MSc στην Μηχανική Συγκολλήσεων και 
Μη-Καταστροφικού Ελέγχου 

MSc στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
& Διαχείρισης Ενέργειας στα Κτίρια

MSc στη Βιοϊατρική Μηχανική

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

❑ Τα ΠΜΣ έχουν διάρκεια 3 εξαμήνων
❑ Τα πρώτα δύο εξάμηνα αποτελούνται από 

διδασκαλία μαθημάτων
❑ Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην 

εκπόνηση της Μεταπτυχιακής εργασίας

❑ Το ΤΜΜ τρέχει επιτυχώς και το πρόγραμμα 
σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο

❑ Οι απόφοιτοι του ΤΜΜ διαθέτουν τις 
απαραίτητες γνώσεις και το θεωρητικό 
υπόβαθρο ώστε να αντεπεξέλθουν
επιτυχώς σε ΠΜΣ

❑ Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Cranfield
για double degree πρόγραμμα

❑ Δια βίου προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στη βιομηχανία και σε άλλους 
οργανισμούς

❑ Επιτυχής συμμετοχή σε προγράμματα 
πρακτικής άσκησης, ERASMUS+ και IAESTE.



ΤΜΜ – Διδακτορική Διατριβή

❑ Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί 43 διδακτορικές
διατριβές (http://mech.uowm.gr/975-2/).

❑ Σήμερα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εκπονούνται περισσότερες από 30 διδακτορικές
διατριβές.

❑ Κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

❑ Κανονισμός και αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (http://mech.uowm.gr/didaktorika/).

http://mech.uowm.gr/975-2/
http://mech.uowm.gr/didaktorika/


Κατεύθυνση Ενέργειας – Τομέας Παραγωγής & Μεταφοράς Ενέργειας

• Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών

• Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών

Κατεύθυνση Ενέργειας – Τομέας Περιβάλλοντος & Χρήσης Ενέργειας

• Εργαστήριο Μηχανικής Ενεργειακών Συστημάτων & Αντιρρυπαντικών Τεχνολογιών

• Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Απορριμμάτων ΕΔΑΠΑ 

• Κέντρο Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας & Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας

Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης

• Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELAB)

Κατεύθυνση Κατασκευών και Υλικών

• Εργαστήριο Μηχανολογικών Συστημάτων (LMS)

• Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Μη Καταστροφικών Ελέγχων 
(Ερευνητική Ομάδα meander)

• Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών (LVMD) 

• Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου

• Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής

Κατευθύνσεις & Εργαστήρια



Centre of Excellence for 
Future Vehicle Environmental 
Performance (FUVEP)

• Προχωρημένες οπτικές μετρήσεις 
φαινομένων ροής και καύσης σε ΜΕΚ

• Μελέτη των χαρακτηριστικών της 
καύσης σε ΜΕΚ

• Έρευνα στη χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων σε ΜΕΚ

• Πειραματικά δεδομένα για 
πιστοποίηση μελετών υπολογιστικής 
ρευστοδυναμικής (CFD)

• Προηγμένη υπολογιστική ανάλυση 
διεργασιών καύσης

• Ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών 
ανάλυσης δεδομένων

Βελτιστοποίηση 
Λειτουργίας Μονάδων 
Παραγωγής Ισχύος

• Ανάλυση και βελτιστοποίηση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας

• Βελτίωση απόδοσης και μείωση 
εκπομπών σε σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας

• Υπολογιστική ανάλυση ροής και 
καύσης σε μεγάλους λέβητες

• Ανάλυση επιμέρους εξαρτημάτων

• Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 
συνδυασμένου κύκλου

• Χρήση εναλλακτικών καυσίμων 
στην παραγωγή ενέργειας

• Συμπαραγωγή ηλεκτρικής/θερμικής 
ισχύος με εναλλακτικά καύσιμα

Μηχανική Ρευστών και 
Στροβιλομηχανών

• Υπολογιστική ανάλυση 
στροβιλομηχανών

• Βελτιστοποίηση σχεδιασμού 
στροβιλομηχανών

• Αεροδυναμική σχεδίαση 
ανεμογεννητριών

• Μελέτη διάβρωσης σε αντλίες

• Μείωση θορύβου ανεμιστήρων

• Πειραματική μελέτη 
αεροδυναμικής συμπεριφοράς

• Μελέτη τεχνολογίας 
αεριοστροβίλων

• Διφασικές ροές σε ατμοστροβίλους

Εφαρμογές 
Μηχανικής Ρευστών 
και Μετάδοσης 
Θερμότητας

• Αλληλεπίδραση ροών και 
κατασκευών

• Συλλογή Αιολικής και 
παλιρροιακής ενέργειας με 
ταλαντούμενα σώματα

• Ροές γύρω από μη 
αεροδυναμικά σώματα

• Σχεδιασμός και 
βελτιστοποίηση 
εναλλακτών θερμότητας

• Επεξεργασία και ανάλυση 
πολυδιάστατων δεδομένων

Παραγωγή & Μεταφοράς Ενέργειας



Διαχείριση Ατμοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος

• Κατανόηση των αλλαγών στην 
ατμοσφαιρική σύνθεση και το κλίμα λόγω 
ανθρωπογενών διαταραχών, φυσικής 
μεταβλητότητας και μηχανισμών 
ανάδρασης.

• Σχηματισμός και μετασχηματισμός 
αερολυμάτων και η επίδρασή τους στις 
συγκεντρώσεις πυρήνων συμπύκνωσης 
νέφους και στην έμμεση πίεση στο κλίμα.

• Δυναμική μείωση κλίμακας των 
δεδομένων Μοντέλων Γήινων Συστημάτων 
(ESMs) και Παγκόσμιων Κλιματικών 
Μοντέλων (GCMs)  για περιβαλλοντικές 
μελέτες και εφαρμογές. 

• Τεχνικές μείωσης ρύπανσης

Ενναλακτικά Καύσιμα & Μηχανική 
Μετατροπής και Αποθήκευσης Ενέργειας

• Παραγωγή H2: αναμόρφωση υδρογονανθράκων, 
ηλεκτρόλυση (υποβοηθούμενη) H2O και CO2

• Χημική αποθήκευση ενέργειας: ηλεκτροχημική 
σύνθεση NH3 και CH3OH, χρήση CO2 με ανανεώσιμο H2

προς CH3OH, CH4, συνθετικά FT υγρά καύσιμα

• Ενεργειακή μετατροπή στερεών ορυκτών καυσίμων, 
βιομάζας και απορριμμάτων μέσω θερμοχημικών
μεθόδων αεριοποίησης και πυρόλυσης

• Κυψέλες καυσίμων στερεών οξειδίων απ’ ευθείας 
τροφοδοσίας με στερεά καύσιμα

• Καταλυτική επεξεργασία μείωσης εκπομπών NOX & 
VOCs

• Νάνο-κατάλυση και επιστήμη επιφανειών

• Θέματα ηλεκτροχημικής μηχανικής

• Σχεδιασμός, προσομοίωση και τεχνικο-οικονομική 
αποτίμηση ενεργειακών συστημάτων

Εσώκλιμα & Ενεργειακά Συστήματα

• Αξιολόγηση ποιότητας εσωκλίματος και 
ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίου

• Μετρήσεις μεγεθών ποιότητας αέρα και 
εσωκλίματος

• Υπολογιστικά μοντέλα εσωκλίματος

• Προσομοίωση ενεργειακής συμπεριφοράς 
κτιρίων και λειτουργίας ενεργειακών 
συστημάτων

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ειδικών 
χρήσεων (δημόσια κτίρια, αγροτοβιοτεχνικές
μονάδες, π.χ. τυροκομεία, οικο-τουριστικές 
μονάδες, παραδοσιακά κτίρια/γειτονιές)

• Επίλυση προβλημάτων κλιματισμού & 
βελτιστοποίησης/σχεδιασμού σχετικών 
τεχνολογιών

• Ενεργειακή ανάλυση και σχεδιασμός 
συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Περιβάλλον & Χρήση Ενέργειας



Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης
Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Στατιστική και στην Επιχειρησιακή Έρευνα (MORSELab)

http://morselab.mech.uowm.gr/

Έλεγχος Ποιότητας και 
Στατιστικά Πειράματα

• Έλεγχος Αποδοχής

• Στατιστικός Έλεγχος 
Παραγωγικής Διαδικασίας

• Δυναμικά Διαγράμματα Ελέγχου 
Bayes

• Σχεδίαση Πειραμάτων

• ANOVA

• Ανάλυση Επιφάνειας Απόκρισης

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

• Μεθοδολογία Taguchi

• Γραμμική και μη Γραμμική 
Παλινδρόμηση

Logistics και Διαχείριση 
Εφοδιαστικών Αλυσίδων

• Τεχνικές Προβλέψεων

• Διαχείριση Αποθεμάτων

• Προβλήματα Δρομολόγησης 
(Routing)

• Πρόσθιες και Αντίστροφες 
Εφοδιαστικές Αλυσίδες

• Επανακατεργασία
Επιστρεφόμενων Προϊόντων

• Διαχείριση Αποθεμάτων σε 
Πολλά Επίπεδα

• Διαχείριση Αποθηκών

• Βιωσιμότητα σε Εφοδιαστικές 
Αλυσίδες

• Ελαχιστοποίηση Κόστους / 
Εκπομπών

Αξιοπιστία και Συντήρηση 
Βιομηχανικού Εξοπλισμού

• Ανάλυση Δένδρων Βλαβών

• Ανάλυση Δικτύων Αξιοπιστίας

• Προσαρμογή Κατανομών 
Αξιοπιστίας

• Λογοκριμένη Ανάλυση 
Δεδομένων

• Συντήρηση Βάσει Αξιοπιστίας

• Περιοδική Συντήρηση και 
Συντήρηση Βάσει Ηλικίας

• Συντήρηση Βάσει Κατάστασης 
(Ανάλυση Δονήσεων, 
Θερμογραφία, Υπέρηχοι)

• Ομαδική Συντήρηση

• Διαχείριση Ανταλλακτικών

Επιχειρησιακή Έρευνα και 
Βελτιστοποίηση

• Γραμμικός και μη Γραμμικός 
Προγραμματισμός και 
Βελτιστοποίηση

• Ολική Βελτιστοποίηση

• Θεωρία Ουρών Αναμονής

• Δυναμικός Προγραμματισμός

• Διαχείριση Έργων

• Μαρκοβιανή Ανάλυση

• Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγικός 
Σχεδιασμός

• Βελτιστοποίηση Δικτύων

• Διαχείριση Καινοτομίας

• Προσομοίωση

http://morselab.mech.uowm.gr/


Τομέας Κατασκευών και Υλικών

Ταλαντώσεις και Δυναμική 
Μηχανών

• Αριθμητικές - Υπολογιστικές 
Μέθοδοι Σχεδιασμού Κατασκευών

• Βέλτιστες μέθοδοι μοντελοποίησης 
και ανάλυσης μέσω πεπερασμένων 
στοιχείων γραμμικών και μη 
γραμμικών συστημάτων

• Δυναμική ανάλυση μέσω 
πολλαπλών σωμάτων κινητήρων, 
μηχανισμών, συστημάτων 
μετάδοσης κίνησης και 
περιστρεφόμενων συστημάτων

• Διάγνωση και πρόγνωση βλαβών, 
ζυγοστάθμιση περιστρεφόμενων 
συστημάτων

• Χαρακτηρισμός σύνθετων υλικών 
και βέλτιστη μοντελοποίησή τους.

Μηχανολογικός 
Σχεδιασμός και Στοιχεία 
Μηχανών

• Σχεδιασμός με Υπολογιστή

• Αντοχή και κόπωση στοιχείων 
μηχανών

• Συστήματα μετάδοσης ισχύος

• Σχεδιασμός προϊόντων και 
συστημάτων

• Σχεδιασμός  και ανάπτυξη 
αλγορίθμων 

• Στερεά μοντελοποίηση

• Βιομηχανική πληροφορική

• Αντίστροφη μηχανική και 
προτυποποίηση

Έλεγχος Δομικής 
Ακεραιότητας και Μη 
Καταστροφικοί Έλεγχοι

• Πειραματική αναγνώριση 
παραμέτρων κατασκευών

• Τεχνικές και μέθοδοι για 
παρακολούθηση της δομικής υγείας 
και ανάλυση κόπωσης

• Έλεγχος δομικής ακεραιότητας και 
ανίχνευση βλαβών μέσω μηχανικής 
μάθησης και συστημάτων 
υποστήριξης αποφάσεων

• Επιθεώρηση συγκόλλησης

• Έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων

• Οπτική επιθεώρηση

• Εξέταση με υπερήχους

• Έλεγχος με Δινορεύματα

Υλικά και Κατεργασίες

• Βιοϋλικά μέσω προσθετικής 
κατεργασίας - τρισδιάστατης 
εκτύπωσης

• Προσομοίωση σπονδυλικής 
στήλης και προσδιορισμός 
ιδιοτήτων υλικού οστού

• Μεταλλογραφικές και 
μικροδομικές μελέτες

• Χαρακτηρισμός μηχανικών 
ιδιοτήτων και μοντελοποίησης

• Ανάπτυξη κραμάτων και χύτευση 
υλικών

• Αποτυχία υλικών και επιλογή 
υλικών

• Κοπή (τόρνευση, φρεζάρισμα)



ΤΜΜ – Δημοσιευμένο Έργο



ΤΜΜ – Ερευνητική Δραστηριότητα

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/erevnitikos-odigos-tmm.pdf

http://mech.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/erevnitikos-odigos-tmm.pdf


Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Κανονισμοί

(gmarnellos@uowm.gr)

http://mech.uowm.gr/kanonismoi/

http://mech.uowm.gr/kanonismoi/


ΤΜΜ – Κτιριακές Υποδομές

❑ Οι Σχολές/Τμήματα του ΠΔΜ κατανέμονται σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη,
Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα).

❑ Η κεντρική Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στην περιοχή Κοίλα Κοζάνης.

❑ H έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής είναι η Κοζάνη.

❑ Το ΤΜΜ στεγάζεται στην οδό Σιαλβέρα και Μπακόλα (2732 m2), όπου βρίσκονται η γραμματεία του
Τμήματος, οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και τα γραφεία του διδακτικού προσωπικού.
Εργαστήρια του Τμήματος στεγάζονται σε κτίρια στην οδό Αργυροκάστρου 13 (2000 m2) και στην οδό
Βερμίου (805 m2).

❑ Το 2021-2022 αναμένεται η μετεγκατάσταση στη νέα Πανεπιστημιούπολη (ZEΠ Κοζάνης)



ΤΜΜ – Νέα Πανεπιστημιούπολη



https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

https://noc.uowm.gr/www/newstudents/






https://academicid.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf

https://academicid.minedu.gov.gr/Files/Students_Manual.pdf


https://www.uowm.gr/epikairotita/sitisi/anakoinosi-pros-oloys-es-toys-tis-protoeteis-proptychiakoys-
foitites-tries-ton-tmimaton-ton-scholon-toy-panepistimioy-dytikis-makedonias-gia-tin-ypovoli-aitiseon-
kai-dikaiologitikon-schetika-me-ti-cho/

Λειτουργούν 2 φοιτητικά εστιατόρια στην πόλη της Κοζάνης (Πανεπιστημιούπολη και στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 20)

https://www.uowm.gr/epikairotita/sitisi/anakoinosi-pros-oloys-es-toys-tis-protoeteis-proptychiakoys-foitites-tries-ton-tmimaton-ton-scholon-toy-panepistimioy-dytikis-makedonias-gia-tin-ypovoli-aitiseon-kai-dikaiologitikon-schetika-me-ti-cho/


https://www.uowm.gr/epikairotita/stegasi/anakoinosi-pros-oloys-es-toys-tis-protoeteis-
proptychiakoys-foitites-tries-ton-tmimaton-ton-scholon-toy-panepistimioy-dytikis-
makedonias-gia-tin-ypovoli-aitiseon-kai-dikaiologitikon-schetika-me-ti-dia/

90 ιδιόκτητες και 340 ενοικιαζόμενες κλίνες στην πόλη της Κοζάνης

https://www.uowm.gr/epikairotita/stegasi/anakoinosi-pros-oloys-es-toys-tis-protoeteis-proptychiakoys-foitites-tries-ton-tmimaton-ton-scholon-toy-panepistimioy-dytikis-makedonias-gia-tin-ypovoli-aitiseon-kai-dikaiologitikon-schetika-me-ti-dia/


ΠΔΜ – Σίτιση

https://www.uowm.gr/dioikisi/dioikitikes-ypiresies/dieythynsi-akadimaikon-thematon-kai-
foititikis-merimnas/thesmiko-plaisio-gia-tis-meteggrafes/

https://www.uowm.gr/dioikisi/dioikitikes-ypiresies/dieythynsi-akadimaikon-thematon-kai-foititikis-merimnas/thesmiko-plaisio-gia-tis-meteggrafes/






Συνήγορος Φοιτητή

❑ Ο συνήγορος του φοιτητή, έχει σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών
υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την
αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

❑ Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

❑ Συνήγορος του φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει οριστεί ο Καθ. κ. Κωνσταντίνος
Παρίσης, Καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Πολυτεχνικής Σχολής (τηλ. επικοινωνίας 24610 68292 & 24610 56292 και email synigorosfoititi@uowm.gr).

❑ Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και
διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους.

❑ Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά
(https://www.uowm.gr/ekpaideysi/akadimaika/synigoros-toy-foititi-toy-pdm/):
✓ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: synigorosfoititi@uowm.gr
✓ αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς



https://www.uowm.gr/i-zoi-sto-pdm/foititikes-omades/

https://www.uowm.gr/i-zoi-sto-pdm/foititikes-omades/


ΠΔΜ – Φοιτητικές Ομάδες



ΠΔΜ – Φοιτητικές Ομάδες

https://typhoonmotoracing.com/#slider

https://typhoonmotoracing.com/#slider

