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ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΟΜΕΑΣ: ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Οκτώβριος 2019 

Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή 
Προαπαιτούμενα 
γνωστικά πεδία 

Αριθμός 
Φοιτητών 

1 
Διερεύνηση επιδόσεων διάταξης συγκομιδής 
ενέργειας από ροή ρευστού εντός αγωγού μέσω 
αριθμητικών προσομοιώσεων CFD  

Δ. Κουμπογιάννης 

Περιγραφή και κατανόηση της 
διάταξης και του φαινομένου, 
εκπόνηση παραμετρικών 
αριθμητικών προσομοιώσεων 
με στόχο την αξιολόγηση των 
επιδόσεων της διάταξης 

Συνεκτικές ροές, 
Υπολογιστική 

Ρευστοδυναμική, 

Αγγλική γλώσσα 

1 

2 
Αξιολόγηση θερμικής άνεσης σε 
κλιματιζόμενους χώρους πλοίων με μεθόδους 
Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής 

Δ. Κουμπογιάννης 

Υπολογισμός φορτίων σε 
κλιματιζόμενους χώρους 
πλοίων. Στοιχεία και δείκτες 
θερμικής άνεσης. 
Υπολογιστικές προσομοιώσεις 
με στόχο πρόλεξη και 
αξιολόγηση της θερμικής 
άνεσης.  

Υπολογιστική 
Ρευστοδυναμική, 

Κλιματισμός, 

Αγγλική γλώσσα 

1 

3 
Τεχνολογίες συμπαραγωγής και τριπαραγωγής 
σε ενεργειακά συστήματα πλοίων 

Δ. Κουμπογιάννης 

Ορισμός, είδη και επιδόσεις 
διατάξεων συμπαραγωγής και 
τριπαραγωγής. Δυνατότητες 
χρήσης τους σε πλοία. 

Θερμοδυναμική, Μηχανές 
Εσωτερικής Καύσης, 

Ψύξη, Αγγλική γλώσσα 
1 
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4 
Ενεργειακά συστήματα συνδυασμένου κύκλου 
σε πλοία 

Δ. Κουμπογιάννης 

Ορισμός, είδη και επιδόσεις 
συστημάτων συνδυασμένου 
κύκλου. Εφαρμογές 
συμβατικού, οργανικού και 
υπερκρίσιμου κύκλου Rankine. 
Δυνατότητες χρήσης τους σε 
πλοία. 

Θερμοδυναμική, Μηχανές 
Εσωτερικής Καύσης, 

Αγγλική γλώσσα 
1 

5 
Υπερκρίσιμος κύκλος CO2 και εφαρμογές του - 
Δυνατότητες χρήσης του σε ενεργειακά 
συστήματα πλοίων 

Δ. Κουμπογιάννης 

Ανάλυση αρχών λειτουργίας 
και κατανόηση υπερκρίσιμου 
κύκλο CO2, πλεονεκτήματα 
έναντι συμβατικών κύκλων. 
Εφαρμογές γενικότερα στην 
παραγωγή ενέργειας και 
ειδικότερα σε ενεργειακά 
συστήματα πλοίων. 

Θερμοδυναμική, Μηχανές 
Εσωτερικής Καύσης, 

Ειδικά Κεφάλαια Θερμικών 

Στροβιλομηχανών,  
Αγγλική γλώσσα 

1 

6 
Συστήματα πρόωσης φορτηγών πλοίων 
μεταφοράς LNG  

Δ. Κουμπογιάννης- 

Α. Χατζηαποστόλου 

Συστήματα πρόωσης πλοίων 
που χρησιμοποιούνται για την 
θαλάσσια μεταφορά LNG. 
Δυνατότητες αξιοποίησης εν 
πλω του μεταφερόμενου LNG 
(π.χ. στην πρόωση ή σε 
ενεργειακά συστήματα του 
πλοίου). Μηχανές διπλού 
καυσίμου (dual fuel engines). 

Θερμοδυναμική, Μηχανές 
Εσωτερικής Καύσης, 

Αγγλική γλώσσα 
1 

7 Τεχνολογία θαλάσσιας μεταφοράς LNG -  Δ. Κουμπογιάννης- Μέθοδοι υγροποίησης φυσικού Θερμοδυναμική, Ψύξη, 1 
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Μέθοδοι υγροποίησης και επανυγροποίησης 
φυσικού αερίου εν πλω 

Α. Χατζηαποστόλου αερίου με στόχο την θαλάσσια 
μεταφορά LNG, καθώς και 
επανυγροποίησής του εν πλω.  

Αγγλική γλώσσα 

8 
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την προκαταρκτική 
σχεδίαση φυγοκεντρικού συμπιεστή 

Δ. Κουμπογιάννης 

Καταγραφή αλγεβρικών 
μοντέλων της διεθνούς 
βιβλιογραφίας για τις απώλειες 
του συμπιεστή. Συνδυασμός 
τους με μονοδιάστατη 
ανάλυση, με στόχο την 
προκαταρκτική του σχεδίαση  
(γεωμετρικά χαρακτηριστικά). 

Ειδικά Κεφάλαια Θερμικών 
Στροβιλομηχανών, 
Αγγλική γλώσσα 

1 

9 
Χάραξη χάρτη λειτουργίας εργαστηριακού 
φυγοκεντρικού συμπιεστή μέσω πειραματικών 
μετρήσεων 

Δ. Κουμπογιάννης 

Εκπόνηση παραμετρικής σειράς 
πειραμάτων σε εργαστηριακό 
φυγοκεντρικό συμπιεστή, με 
στόχο την καταγραφή 
μετρήσεων, τον υπολογισμό 
των επιδόσεών του συμπιεστή, 
τη χάραξη των καμπυλών 
λειτουργίας του και το 
σχολιασμό τους.  

Ειδικά Κεφάλαια Θερμικών 
Στροβιλομηχανών 

1 

10 
Βέλτιστη σχεδίαση εναλλακτών θερμότητας 
αυλών-κελύφους 

Δ. Κουμπογιάννης 

Συσχέτιση γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών και 
επιδόσεων του εναλλάκτη, 
μέσω αλγεβρικών σχέσεων της 
βιβλιογραφίας. Αναζήτηση, 
μέσω κατάλληλων μεθόδων, 

Μηχανική Ρευστών 
(Συνεκτικές ροές), 

Μεταφορά Θερμότητας, 
γνώση Αγγλικής γλώσσας 

1 
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των βέλτιστων τιμών για τις 
παραμέτρους σχεδίασης του  
εναλλάκτη, με στόχο τη 
μεγιστοποίηση των επιδόσεών 
του. 

11 

Σχεδιασμός και κατασκευή βιομηχανικού 

εξαρτήματος με τεχνολογία τρισδιάστατης 

εκτύπωσης.  
Δημητρέλλου Σωτηρία 

Γενική διεργασία της 

προσθετικής κατασκευής, 

τρισδιάσταση εκτύπωση, υλικά, 

σύγκριση με κατεργασίες 

αφαίρεσης υλικού, σχεδιασμός 

και κατασκευή εξαρτήματος με 

το 3D printer του εργαστηρίου 

Εργαλειομηχανών. 

Μηχανολογικό Σχέδιο & 

Εισαγωγή στο MCAD, 

Μηχανουργικές 

Κατεργασίες 

1 

12 

Σχεδιασμός βιομηχανικής παραγωγής ατράκτου 

και κατασκευή δοκιμίου. Δημητρέλλου Σωτηρία 

Κατεργασίες αφαίρεσης υλικού, 

υπολογισμός συνθηκών κοπής, 

κατάστρωση φασεολόγιου 

κατεργασίας, χρήση τόρνου 

Maximat, υπολογισμός χρόνου 

και κόστους κατεργασίας. 

Μηχανολογικό Σχέδιο & 

Εισαγωγή στο MCAD, 

Μηχανουργικές 

Κατεργασίες 

1 

13 
Δημιουργία 3D μοντέλου γάστρας από νέφος 

σημείων και εξαγωγή ναυπηγικών γραμμών. 
Δημητρέλλου Σωτηρία 

Τεχνολογία αποτύπωσης με 

επίγειο σαρωτή, επεξεργασία 

νέφους σημείων, δημιουργία 3D 

μοντέλου γάστρας, εξαγωγή 

ναυπηγικών γραμμών με το 

πρόγραμμα Rhinoceros. 

Μηχανολογικό Σχέδιο & 

Εισαγωγή στο MCAD, 

Ναυπηγικό Σχέδιο 

1 
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14 

Θεωρητικη καταναλωση των βοηθητικών λεβήτων 

κατα τη διαρκεια εκφορτωσης δεξαμενόπλοιου σε 

σχέση με το χρόνο πλήρους εκφορτωσης και τον 

αριθμό των  Cargo Pumps. 

Δημητρέλλου Σωτηρία 

Θεωρητικη καταναλωση των 

Auxiliary Boilers κατα τη διαρκεια 

εκφορτωσης ενως 

δεξαμενοπλοιου (VLCC ή 

Sueazmax), αναλογως με το 

χρονο που χρειαζεται για να γινει 

πληρη εκφορτωση του φορτιου 

(24, 48 ή 72 ωρες) καθως επισης 

και τον αριθμο των  Cargo Pumps 

που θα χρησιμοποιηθουν σε 

καθε χρονικη περιπτωση. 

ΜΕΚ,  Εγκαταστάσεις 

πρόωσης πλοίου (Μηχανές 

πλοίου Ι), Συστήματα και 

εξοπλισμός μηχανοστασίου 

πλοίου (Μηχανές πλοίου ΙΙ) 

1 

15 
Εγκατάσταση διαχείρισης και καθαρισμού 

έρματος 
Γ. Χατζηκωνσταντής 

Θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος – Απαιτήσεις 

Κανονισμών – Εφαρμογή 

(επιλογή πλοίου, εκπόνηση 

απαραίτητων σχεδίων και 

μελετών) - Κοστολόγηση 

Ναυπηγικό  σχέδιο 

και αρχές CASD – 

Ναυπηγικό 

κατασκευαστικό 

σχέδιο – Μηχανική 

ρευστών – 

Συνεκτικές ροές – 

Ρευστοδυναμικές 

Μηχανές – 

Συστήματα και 
εξοπλισμός 

μηχανοστασίου 

πλοίου – 

Κανονισμοί 
Νηογνωμόνων – 

1 ή 2 
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Διεθνές Θεσμικό 

Πλαίσιο 

Λειτουργίας των 

πλοίων – 

Προστασία 

περιβάλλοντος   

16 

Προμελέτη ναυπήγησης πλοίου (ενδεικτικά : -

παραδοσιακού ξύλινου σκάφους -

πολυεστερικού σκάφους - χαλύβδινου 

σκάφους) 

Γ. Χατζηκωνσταντής 

- Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

- Επιλογή τύπου πλοίου / 

κατηγορίας πλόων - 

Θεωρητική παρουσίαση tου 

προβλήματος. - Προσέγγιση – 

εκτίμηση τεχνικών 

παραμέτρων. - Απαιτήσεις 

Κανονισμών - Εκπόνηση 

απαραίτητων σχεδίων - 

μελετών - Σχολιασμός 

αποτελεσμάτων 

Στοιχεία Μηχανών, 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις πρόωσης 

πλοίου,   Συστήματα και 

Εξοπλισμός μηχανοστασίου 

πλοίου, Κανονισμοί 

Νηογνωμόνων, Ναυπηγικό 

Κατασκευαστικό Σχέδιο, 

Υδροστατική και Ευστάθεια 

πλοίου, Αντίσταση –

Πρόωση – Υδροδυναμική 

πλοίου, Τεχνολογία 

Ναυπηγικών Υλικών, 

Ναυπηγικό Σχέδιο και 

Αρχές CASD, Παραδοσιακή 

Ναυπηγική 

1 ή 2 

17 Επεξεργασία πόσιμου νερού σε πλοίο Γ. Χατζηκωνσταντής 

Επιλογή πλοίου . Θεωρητική 

παρουσίαση του προβλήματος. 

Απαιτήσεις κανονισμών. 

Εκπόνηση απαραίτητων σχεδίων. 

Συστήματα και Εξοπλισμός 

μηχανοστασίου πλοίου, 

Τεχνολογία Ναυπηγικών 

Υλικών, Ναυπηγικό σχέδιο 

και Αρχές CASD, 

1 
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Ναυπηγικό Κατασκευαστικό 

Σχέδιο,  Μηχανική ρευστών, 

Συνεκτικές ροές – 

Ρευστοδυναμικές Μηχανές 

18 Επισκευές Πλοίων Γ. Χατζηκωνσταντής 

Ανάλυση φαινομένων διάβρωσης 

και σχεδίαση μεθόδων 

αντιμετώπισής τους, σε χάλυβα, 

αλουμίνιο, κ.λ.π. -Μελέτη 

προβλημάτων φθοράς στα σκάφη 

αναψυχής (πολυεστερικά) και 

μέθοδοι οργάνωσης της 

παραγωγής τους για την 

προληπτική αντιμετώπισή της. - 

Αναλυτική παρουσίαση των 

Βαφών στα πλοία και επιλογή 

μεθόδου βαφής ανάλογα με τον 

τύπο του πλοίου.   

Μελέτη προβλημάτων φθοράς 

στα πλοία – Κόπωση , λυγισμός , 

ρωγμές Δεξαμενισμός - 

Οργάνωση  των εργασιών της 

επισκευής. Επιλογή πλοίου - 

Κοστολόγηση 

Διαγνωστική βλαβών – 

Συντήρηση και Επισκευές 

πλοίου, Τεχνολογία μικρών 

σκαφών, Κανονισμοί 

Νηογνωμόνων, Ναυπηγικό 

Κατασκευαστικό Σχέδιο, 

Ναυπηγικό σχέδιο και Αρχές 

CASD. Τεχνολογία 

Ναυπηγικών Υλικών, 

Μηχανική ΙΙ (αντοχή 

υλικών), Ναυπηγική 

Τεχνολογία 

1 

19 
Μετατροπή επαγγελματικού παραδοσιακού 

σκάφους σε επιβατηγό 
Γ. Χατζηκωνσταντής 

- Θεωρητική παρουσίαση του 

προβλήματος - Επιλογή τύπου 

πλοίου. - Απαιτήσεις Κανονισμών 

- Εκπόνηση απαραίτητων σχεδίων 

– μελετών - Κοστολόγηση - 

Στοιχεία Μηχανών, 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις πρόωσης 

πλοίου, Συστήματα και 

Εξοπλισμός μηχανοστασίου 

1 ή 2 
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Σχολιασμός αποτελεσμάτων πλοίου, Κανονισμοί 

Νηογνωμόνων, Ναυπηγικό 

Κατασκευαστικό Σχέδιο , 

Υδροστατική και Ευστάθεια 

πλοίου, Αντίσταση –

Πρόωση – Υδροδυναμική 

πλοίου, Ναυπηγικό Σχέδιο 

και Αρχές CASD 

20 Κατασκευή ξύλινου παραδοσιακού σκάφους 
Γ. 

Χατζηκωνσταντής 

Περιγραφή κατασκευής , επιλογή 

υλικού , επεξεργασία , εργαλεία 

επεξεργασίας / κατασκευής , 

τρόπος κατασκευής , επιλογή 

σκάφους , εφαρμογή. 

Παραδοσιακή  Ναυπηγική, 

Ναυπηγικό  

Κατασκευαστικό Σχέδιο, 

Κανονισμοί Νηογνωμόνων, 

Ναυπηγικό Σχέδιο και 

Αρχές CASD, Τεχνολογία 

ναυπηγικών υλικών, 

Υδροστατική και Ευστάθεια 

πλοίου, Αντίσταση –

Πρόωση – Υδροδυναμική 

πλοίου. 

1 

21 

Περιγραφή και εφαρμογή απαιτήσεων Κώδικα 

(κώδικας ταχυπλόων, κώδικας δυναμικώς 

υποστηριζόμενων πλοίων, Torremolinos). 

Γ. 

Χατζηκωνσταντής 

Θεσμικό πλαίσιο, επιλογή πλοίου, 

καταγραφή απαιτήσεων, 

εφαρμογή. 

Τεχνολογία μικρών σκαφών, 

Κανονισμοί Νηογνωμόνων 

,Ναυπηγικό 

Κατασκευαστικό Σχέδιο , 

Υδροστατική και Ευστάθεια 

πλοίου, Αντίσταση –

Πρόωση – Υδροδυναμική 

πλοίου,  Ναυπηγικό σχέδιο 

και Αρχές CASD, Επιλογή 

1 
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πλοίου,  

22 Μετασκευή πλοίου 
Γ. 

Χατζηκωνσταντής 

- Θεωρητική παρουσίαση του 

προβλήματος - Επιλογή τύπου 

πλοίου. - Απαιτήσεις Κανονισμών 

- Εκπόνηση απαραίτητων σχεδίων 

– μελετών - Κοστολόγηση - 

Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Στοιχεία Μηχανών, 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις πρόωσης 

πλοίου, Συστήματα και 

Εξοπλισμός μηχανοστασίου 

πλοίου, Κανονισμοί 

Νηογνωμόνων,  Ναυπηγικό 

Κατασκευαστικό Σχέδιο, 

Υδροστατική και Ευστάθεια 

πλοίου, Αντίσταση –

Πρόωση – Υδροδυναμική 

πλοίου, Ναυπηγικό Σχέδιο 

και Αρχές CASD 

1 ή 2 

23 
Τεχνική διαχείριση δεξαμενόπλοιου – βέλτιστη 

πρακτική  

Γ. 

Χατζηκωνσταντής 

- Θεωρητική παρουσίαση του 

θέματος – Ανάλυση του πλάνου 

προγραμματισμένων Επισκευών 

και Συντηρήσεων" -  

 

Διαγνωστική βλαβών- 

Συντήρηση και Επισκευές 

πλοίων, Συστήματα και 

Εξοπλισμός μηχανοστασίου 

πλοίου 

1 

24 Χρώματα και χρωματισμός πλοίου 
Γ. 

Χατζηκωνσταντής 

Ανάλυση φαινομένων διάβρωσης 

και σχεδίαση μεθόδων 

αντιμετώπισής τους, σε χάλυβα, 

αλουμίνιο, κ.λ.π. - Αναλυτική 

παρουσίαση των Βαφών στα 

πλοία και επιλογή μεθόδου βαφής 

ανάλογα με τον τύπο του πλοίου. 

Επισκευές μετασκευές και 

επιθεωρήσεις πλοίων. 

Τεχνολογία μικρών σκαφών. 

Ναυπηγικό σχέδιο. Χημική 

τεχνολογία. Μηχανική ΙΙ 

(αντοχή υλικών). 

1 
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25 
Έρευνα και καταγραφή ναυπηγείων 

κατασκευής  παραδοσιακών σκαφών 

Γ. 

Χατζηκωνσταντής 

Καρνάγιο – ναυπηγείο, έρευνα, 

εύρεση και καταγραφή. Είδη και 

μεγέθη παραδοσιακών σκαφών. 

Ιστορική εξέλιξη παραδοσιακών 

σκαφών και ναυπηγείων (από το 

χθές στο σήμερα). 

Ναυπηγικό σχέδιο και αρχές 

CASD – Παραγωγή 

ναυπηγείου – Παραδοσιακές 

ναυπηγικές χαράξεις – 

Ναυπηγικό κατασκευαστικό 

σχέδιο 

 

1 

26 
Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες και εφαρμογές 

στα πλοία 
Γ. Χατζηκωνσταντής 

-Θεωρητική παρουσίαση του 

προβλήματος – Ρύπανση 

θαλάσσης / αέρα – Απαιτήσεις 

Κανονισμών – Εκπόνηση 

απαραίτητων σχεδίων και 

μελετών  - Κοστολόγηση – 

Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης 

Πλοίου, Τεχνολογία 

Καυσίμων και Λιπαντικών, 

Συστήματα και Εξοπλισμός 

μηχανοστασίου πλοίου, 

Ναυπηγικό Κατασκευαστικό 

Σχέδιο, Διεθνές Θεσμικό 

Πλαίσιο Λειτουργίας των 

Πλοίων – Προστασία 

Περιβάλλοντος 

1 

27 ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΟΙΩΝ Γ. Χατζηκωνσταντής 

Θεσμικό πλαίσιο, επιλογή 

πλοίου, καταγραφή απαιτήσεων, 

εφαρμογή.  

Συστήματα και εξοπλισμός 

μηχανοστασίου πλοίου – 

Εξοπλισμός καταστρώματος 

και πηδαλιουχίας– 

Κανονισμοί Νηογνωμόνων – 

Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο 

Λειτουργίας των πλοίων –– 
Σωστικά και πυροσβεστικά 

μέσα 

1 
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28 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Ε/Γ πλοίων για πρόσβαση 

ΑΜΕΑ 
Γ. Χατζηκωνσταντής 

Θεσμικό πλαίσιο, επιλογή 

πλοίου, καταγραφή απαιτήσεων, 

εφαρμογή.   

Ναυπηγικό Κατασκευαστικό 

Σχέδιο, Υδροστατική και 

Ευστάθεια πλοίου, 

Συστήματα και εξοπλισμός 

μηχανοστασίου πλοίου – 

Εξοπλισμός καταστρώματος 

και πηδαλιουχίας– 

Κανονισμοί Νηογνωμόνων – 

Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο 

Λειτουργίας των πλοίων – 

Σωστικά και πυροσβεστικά 

μέσα  

1 

29 Μελέτη σκοπιμότητας Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου Γ. Χατζηκωνσταντής 

Θεσμικό πλαίσιο, επιλογή 

πλοίου, καταγραφή απαιτήσεων, 

εφαρμογή.   

Ναυπηγικό Κατασκευαστικό 

Σχέδιο, Υδροστατική και 

Ευστάθεια πλοίου, 

Συστήματα και εξοπλισμός 

μηχανοστασίου πλοίου – 

Εξοπλισμός καταστρώματος 

και πηδαλιουχίας– 

Κανονισμοί Νηογνωμόνων – 

Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο 

Λειτουργίας των πλοίων – 

Σωστικά και πυροσβεστικά 

μέσα  

1 

30 
Ραδιενεργή μόλυνση θαλάσσιων υδάτων και 

διαχείριση έρματος   
Μ. Σέρρης  

Τεχνητής προέλευσης 

ραδιοϊσότοπα στο θαλάσσιο 

περιβάλλον κυρίως μετά από 

ατυχήματα (π.χ. FUKUSHIMA) 

Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, 

Ασφάλεια Εργασίας και 

Προστασία Περιβάλλοντος  

1 ή 2 
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και μεταφορά τους μέσω έρματος 

πλοίων.  

31 Θαλάσσιες μεταφορές ραδιενεργών αποβλήτων Μ. Σέρρης  

Καταγραφή νομοθεσίας και 

κανόνων για τις θαλάσσιες 

μεταφορές ραδιενεργών 

αποβλήτων σε Εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση τις 

μεταφορές στη Μεσόγειο.  

Ασφάλεια Εργασίας και 

Προστασία Περιβάλλοντος  
1 ή 2 

32 
Πράσινη ναυτιλία – πλοία που χρησιμοποιούν 

ηλιακή και αιολική ενέργεια 
Μ. Σέρρης 

Ανάλυση εναλλακτικών μορφών 

πρόωσης των πλοίων φιλικές 

προς το περιβάλλον 

Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ 1 ή 2 

33 Μελέτη ταλαντώσεων σε μηχανή DIESEL Μ. Σέρρης 

Μετρήσεις και μελέτη 

ταλαντώσεων σε μηχανή DIESEL 

στο χώρο του εργαστηρίου 

εργαλιομηχανών.  

Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ και 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης  

Πλοίου 

 

1 

34 
Ανάπτυξη Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου 
μέσω Προγραμματιζόμενου Ελεγκτή για τον 
έλεγχο πλήρωσης δεξαμενής  

Δ.Ν. Παγώνης 

Εξοικείωση με τον  
Προγραμματιζόμενο Ελεγκτή 
Arduino (εξαγωγή αναλογικής 
τάσης από την έξοδο PWM, 
διασύνδεση με αισθητήρια και 
κατάλληλες περιφερειακές 
μονάδες όπως οθόνη LCD, 
keypad κ.α.).  

Ανάπτυξη του συστήματος 
μέσω ελεγκτή PID με σταθερές 
κέρδους  (P,I & D) οριζόμενες 

Ηλεκτροτεχνία και 
ηλεκτροτεχνικές 

εφαρμογές, 

Εισαγωγή στον Αυτόματο 
Έλεγχο, 

Προγραμματισμός Η/Υ 

1 



 

ΕΝ42.10-1Α 

Έκδοση 1η / 05.05.2016 

Πίνακας 
Προτεινόμενων 

Διπλωματικών 

- Πτυχιακών 

Εργασιών 

 

από το χρήστη. 

35 
Ανάκτηση ενέργειας μέσω πιεζοηλεκτρικού 
μορφομετατροπέα   

Δ.Ν. Παγώνης 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
Σχεδιασμός και κατασκευή 
κατάλληλου φορέα μέσω 3D 
εκτυπωτή για την τοποθέτηση 
του μορφομετατροπέα. 
Αρχικός ηλεκτρικός 
χαρακτηρισμός της διάταξης.  

Ηλεκτροτεχνία και 
ηλεκτροτεχνικές 

εφαρμογές, 

Εισαγωγή στον Αυτόματο 
Έλεγχο 

1 

36 
Σχεδιασμός και κατασκευή αισθητήρα ροής με 
εκτεταμένο εύρος τιμών εισόδου  

Δ.Ν. Παγώνης 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
Σχεδιασμός (διεξαγωγή 
προσομοιώσεων για τη 
διαμόρφωση της ροής μέσω 
κατάλληλου προσαρμογέα). 

Κατασκευή του αισθητήρα 
(χρήση 3D εκτυπωτή και 
ολοκληρωμένου κυκλώματος). 

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός της  
διάταξης. 

 

Ηλεκτροτεχνία και 
ηλεκτροτεχνικές 

εφαρμογές, 

Εισαγωγή στον Αυτόματο 
Έλεγχο 

1 

37 
Σύσταση, εφαρμογή και μηχανισμοί δράσης 
σύγχρονων υφαλοχρωμάτων. 

Ι. Ιακωβίδης 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
των διαφόρων ειδών 
υφαλοχρωμάτων σε σχέση με 
τη χημική τους σύσταση, τις 
μεθόδους εφαρμογής και τους 

Τεχνολογία Ναυπηγικών 
Υλικών 

1 
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μηχανισμούς δράσης τους. 
Αναλύονται οι απαιτήσεις και η 
αποτελεσματικότητά τους στην 
προστασία που παρέχουν, σε 
διαφορετικά είδη πλοίων. 

38 
Διάβρωση και μέθοδοι αντιδιαβρωτικής 
προστασίας ναυπηγικών μεταλλικών υλικών. 

Ι. Ιακωβίδης 

Ανάλυση του φαινομένου της 
διάβρωσης και των 
επιπτώσεων της. Μελέτη των 
μεθόδων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας που εφαρμόζονται 
στις μεταλλικές ναυπηγικές 
κατασκευές. 

Τεχνολογία Ναυπηγικών 
Υλικών 

1  

39 
Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) μεταλλικών 
θαλάσσιων κατασκευών – Βιβλιογραφική 
επισκόπηση. 

Ι. Ιακωβίδης 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
των αποτελεσμάτων σχετικών 
εργασιών, συμπεράσματα που 
έχουν προκύψει μέχρι σήμερα, 
και εντοπισμός θεμάτων που 
παρουσιάζουν ναυπηγικό 
ενδιαφέρον για μελλοντική 
μελέτη με τη μέθοδο LCA. 

 1 

40 

Μελέτη της χρήσης οργανικών ουσιών, φιλικών 
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, ως 
αναστολέων της διάβρωσης του αλουμινίου και 
των κραμάτων του σε περιβάλλον χλωροϊόντων 

Στ. Θεοχάρη 

Η προτεινόμενη πτυχιακή 
εργασία έχει ως αντικείμενο τη 
μελέτη της επίδρασης 
οργανικών ουσιών, φιλικών 
στο περιβάλλον και ακίνδυνων 

Τεχνολογία Ναυπηγικών 
Υλικών 

1 
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για την ανθρώπινη ζωή και 
υγεία, ως αναστολέων της 
διάβρωσης του αλουμινίου και 
κραμάτων του σε διαβρωτικό 
περιβάλλον χλωροϊόντων. 
Περιλαμβάνει  βιβλιογραφική 
αναζήτηση και πειραματική 
εργασία. 

41 
Η Μεθανόλη σαν ναυτιλιακό καύσιμο – 

Προβλήματα και Προοπτικές  
Α. Χατζηαποστόλου 

Επισκόπηση της μεθανόλης σαν 

καύσιμο στις μηχανές 

εσωτερικής καύσης και εμπειρία 

από τις μέχρι σήμερα χρήσεις. 

Τεχνικές δυνατότητες της χρήσης 

μεθανόλης σε ναυτικούς 

κινητήρες και αναλυτική 

παρουσίαση πλεονεκτημάτων / 

μειονεκτημάτων. Τεχνο-

οικονομική ανάλυση των 

περιπτώσεων που έχει 

εφαρμοσθεί πιλοτικά έως 

σήμερα στα πλαίσια ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

Μηχανές Εσωτερικής 

Καύσης, 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης 

Πλοίου, Τεχνολογία 

Καυσίμων και Λιπαντικών, 

Συστήματα και Εξοπλισμός 

μηχανοστασίου πλοίου 

καλή γνώση Αγγλικής 

γλώσσας 

1 

42 
Χρήση  του δυναμοδεικτικού διαγράμματος σε 

ναυτικούς κινητήρες για διάγνωση βλαβών.  
Α. Χατζηαποστόλου 

Ορισμός δυναμοδεικτικού 

διαγράμματος και ανάλυση των 

οργάνων μέτρησης για ναυτικούς 

κινητήρες με ιστορική αναδρομή. 

Μηχανές Εσωτερικής 

Καύσης, 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης 

1 
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Δυνατότητες αξιοποίησης του 

δυναμοδεικτικού διαγράμματος 

για την έγκαιρη διάγνωση 

βλαβών. Μελέτη περιπτώσεων 

από την βιβλιογραφία και την 

πρακτική  

Πλοίου,  Συστήματα και 

Εξοπλισμός μηχανοστασίου 

πλοίου, καλή γνώση 

Αγγλικής γλώσσας 

43 Ναυτικοί Κινητήρες Διπλού Καυσίμου  Α. Χατζηαποστόλου 

Ανάλυση των διαφορετικών 

παραλλαγών ναυτικών 

κινητήρων διπλού καυσίμου 

(LNG / HFO – MGO) που 

λειτουργούν σήμερα στα 

σύγχρονα πλοία. Τεχνο-

οικονομική μελέτη περιπτώσεων. 

Μελλοντικές προοπτικές σε 

σχέση και με τους κανονισμούς 

του IMO.   

Μηχανές Εσωτερικής 

Καύσης, 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης 

Πλοίου, Συστήματα και 

Εξοπλισμός μηχανοστασίου 

πλοίου, καλή γνώση 

Αγγλικής γλώσσας 

1 

44 

Μελέτη προσομοίωσης ροής σε επίπεδο 

ηλιακό συλλέκτη με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσής του μέσω 

υπολογιστικού προγράμματος 

ρευστοδυναμικής 

Α. Χατζηαποστόλου, 

Δ. Κουμπογιάννης 

Στόχος της εργασίας είναι η 

προσομοίωση της ροής του υγρού 

σε επίπεδο ηλιακό συλλέκτη 

εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. Η 

επιτυχία της προσομοίωσης θα 

πιστο-ποιηθεί μέσω σύγκρισης 

των αποτελεσμάτων της με 

πειραματικά δεδομένα. Στην 

συνέχεια θα δοκιμασθούν 

διαφορετικές γεωμετρίες 

συλλέκτη έτσι ώστε να 

Μηχανική Ρευστών,  

καλή γνώση χρήσης 

υπολογιστών  

1 
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βελτιστοποιηθεί η απόδοσή του 

σε διάφορες λειτουργικές 

παραμέτρους του (συνολική 

παροχή, θερμοκρασία υγρού κ.α.) 

45 

Επίδραση της χρήσης διαφορετικών τύπων 

πετρελαίου στην παραγωγή ισχύος, στην εκπομπή 

καυσαερίων σε πετρελαιομηχανή ισχύος 82kW.   

Σ. Τσαντζαλής 

Α. Χατζηαποστόλου 

Χρήση διαφορετικών τύπων 

πετρελαίου κίνησης και 

προσδιορισμός του 

διαγράμματος Ενεργειακού 

Ισολογισμού, των εκπεμπόμενων 

καυσαερίων και του 

θορύβου/ταλαντώσεων της 

εργαστηριακής 

πετρελαιομηχανής του 

εργαστηρίου.  

Μηχανές Εσωτερικής 

Καύσης, 

Ενεργειακά Συστήματα και 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης 

Πλοίου, Τεχνολογία 

Καυσίμων και Λιπαντικών, 

Συστήματα και Εξοπλισμός 

μηχανοστασίου πλοίου 

καλή γνώση Αγγλικής 

γλώσσας 

1 ή 2 

46 
Τεχνο-Οικονομική Αξιολόγηση Τερματικού 
σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου  
(ΥΦΑ) μικρής κλίμακας 

Ε. Στράντζαλη 

Θα μελετηθεί και θα αναλυθεί 
το τεχνικό υπόβαθρο που 
αφορά τις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα του ΥΦΑ. 
Θα επιλεγεί μία συγκεκριμένη 
μελέτη περίπτωσης στον 
Ελλαδικό χώρο και θα 
αναπτυχθεί το οικονομικό 
μοντέλο αξιολόγησης του 
τερματικού σταθμού ΥΦΑ 
μικρής κλίμακας. 

Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και 

Επιχειρηματικότητα, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα στις 

Θαλάσσιες Μεταφορές 

1 
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47 

Εφαρμογή της εκρηκτικής συγκόλλησης στη 
Ναυπηγική Βιομηχανία. Σύγχρονες εξελίξεις 
στον τομέα των εφαρμογών και της μηχανικής 
συμπεριφοράς των συνδέσεων  

Σ. Χιονόπουλος 

Βιβλιογραφική σύνθεση των πλέον 
σύγχρονων εξελίξεων που 
αφορούν στην εφαρμογή της 
μεθόδου της εκρηκτικής 
συγκόλλησης στη ναυπηγική. 
Εξέλιξη της μεθόδου,  
συνδυασμός υλικών που 
καλύπτουν τις σύγχρονες 
απαιτήσεις των διαφορετικών 
τύπων πλοίων, διερεύνηση νέων 
συνδυασμών υλικών στα πλαίσια 
εφαρμογής της μεθόδου, μηχανικά 
χαρακτηριστικά. Μελέτη 
περίπτωσης ένωσης, με εκρηκτική 
συγκόλληση, ανομοιογενών, μη-
σιδηρούχων, ναυπηγικών 
κραμάτων.   

Επιστήμη και Τεχνολογία 
των Μεταλλικών Υλικών, 
Επιστήμη και Τεχνολογία 

των Συγκολλήσεων 

1 
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Υβριδικές συγκολλήσεις, τύπου Laser/Arc, στη 
Ναυπηγική Βιομηχανία. Σύγχρονες εξελίξεις 
στον τομέα των εφαρμογών και της μηχανικής 
συμπεριφοράς των συνδέσεων 

Σ. Χιονόπουλος 

Βιβλιογραφική σύνθεση των πλέον 
σύγχρονων εξελίξεων που 
αφορούν στην εφαρμογή των 
υβριδικών συγκολλήσεων, τύπου 
Laser/Arc, στη Ναυπηγική. 
Διαφορετικές διατάξεις, εξέλιξη, 
δυνατότητες και παραλλαγές της 
μεθόδου. Παραγωγικότητα κι 
αυτοματοποίηση, συνδυασμός 
υλικών και, μηχανικά 
χαρακτηριστικά ενώσεων. 
Διερεύνηση/προτάσεις νέων 

Επιστήμη και Τεχνολογία 
των Μεταλλικών Υλικών, 
Επιστήμη και Τεχνολογία 

των Συγκολλήσεων 

1 
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Πίνακας 
Προτεινόμενων 

Διπλωματικών 

- Πτυχιακών 

Εργασιών 

 

δυνατοτήτων, στα πλαίσια 
εφαρμογής της μεθόδου.   
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Μαθηματική Μοντελοποίηση Στρεπτικών 

Ταλαντώσεων Αξονικού Συστήματος Πλοίου υπο 

Μεταβατικές Συνθήκες Φόρτισης 

Γ. Λιβανός 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. 

Μαθηματική Μοντελοποίηση 

Συστήματος. Ανάπτυξη Κώδικα 

επίλυσης. Παρουσίαση και 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Στοιχεία Μηχανών 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης 

Πλοίου 

1 

 

50 
Διερεύνηση Μηχανισμού Τριβής των Εδράνων 

Βάσης δίχρονου ναυτικού κινητήρα Diesel. 
Γ. Λιβανός 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. 

Μαθηματική Μοντελοποίηση 

Συστήματος. Ανάπτυξη Κώδικα 

επίλυσης. Παρουσίαση και 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Στοιχεία Μηχανών 

Εγκαταστάσεις Πρόωσης 

Πλοίου 

1 

Σύνολο Φοιτητών 50 ή 58 

 

Ο Διευθυντής Τομέα 

 

 

Α. Χατζηαποστόλου 

 


