
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.7-1.8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 
διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για 
το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες 

διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις πράξης 3 
4 Σύνολο 3 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 
Εμβάθυνσης & Εμπέδωσης Γνώσεων Ειδικότητας (ΜΕΕ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι, Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ, Ηλεκτρικές 
Εγκαταστάσεις, Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ (Στην Αγγλική σε φοιτητές ERASMUS) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

www.eee.uniwa.gr 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια διαθέτει πολύ 
εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο του σχεδιασμού και των εφαρμογών των Συστημάτων 
Γείωσης, που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, και σύμφωνα με τις οποίες είναι σε 
θέση να:  

 Αντιλαμβάνεται κριτικά τις σύγχρονες τάσεις στο επιστημονικό πεδίο των 
Συστημάτων Γείωσης και τη διασύνδεσή τους με την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου 
και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. 

 Κατανοεί, περιγράφει και κατηγοριοποιεί τις βασικές θεωρητικές αρχές και 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και το σχεδιασμό γειώσεων και να 



αξιολογεί την επίδραση των παραγόντων που καθορίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία τους. 

 Αντιλαμβάνεται, αξιολογεί συγκριτικά και τεκμηριώνει τα σχετικά πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα εναλλακτικών συστημάτων γείωσης. 

 Περιγράφει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας του για 
την μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους και της αντίστασης γείωσης όλων 
των διαφορετικών τύπων γειωτών. 

 Επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο σχεδίασης ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις 
κάθε εγκατάστασης και  να διεξάγει αναλυτικούς υπολογισμούς για την ανάλυση, 
μελέτη και εφαρμογή γειωτών σε συνάρτηση με τις κρίσιμες τεχνικές παραμέτρους 
που καθορίζουν την λειτουργία τους. 

 Επιδεικνύει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, υιοθετεί 
καινοτομικές λύσεις και αναπτύσσει νέα γνώση στον τομέα των Συστημάτων 
Γείωσης, ενσωματώνοντας γνώση από τα συναφή πεδία των Ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων και των  Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 Να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις που έλαβε στο σχεδιασμό εξειδικευμένων 
συστημάτων γείωσης όπως οι θεμελιακές γειώσεις και οι γειώσεις υποσταθμών. 

 Συνεργάζεται σε ομάδα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση (ανάλυση – σύνθεση) 
σύνθετων προβλημάτων σχεδιασμού Συστημάτων Γείωσης, την κριτική αξιολόγηση 
εναλλακτικών λύσεων και τη λήψη αποφάσεων προς υλοποίηση. 

 Εργάζεται σε σύνθετα εργασιακά περιβάλλοντα που απαιτούν συνεργασία 
επιστημόνων με άλλες ειδικότητες, όπως σε τεχνικές εταιρίες μελετών και 
κατασκευών αξιολογώντας τις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και την 
απόδοση της ομάδας του. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

 
Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων: 
 

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

 Λήψη Αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική εργασία  
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το αντικείμενο του θεωρητικού μαθήματος αναφέρεται στις παρακάτω ενότητες: 
 
 Εισαγωγή στην σημασία των συστημάτων γείωσης. Γενικές έννοιες και ορισμοί.  
 Η συμβολή των γειώσεων στην προστασία. Το όριο ανεκτού ρεύματος διαμέσου του 

ανθρώπινου σώματος κατά την εκδήλωση σφαλμάτων.  
 Είδη γειώσεων ανάλογα με την λειτουργία που επιτελούν (γειώσεις λειτουργίας, 

γειώσεις προστασίας κ.λπ.) 
 Η αντίσταση γείωσης και οι παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται. Ειδική αντίσταση του 

εδάφους και παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται. Επίδραση θερμοκρασίας και 
υγρασίας στην αντίσταση γείωσης. Η κρουστική σύνθετη αντίσταση γείωσης. 

 Διάβρωση γειωτών και αντιδιαβρωτική προστασία. Βελτιωτικά εδάφους. 
 Τύποι ηλεκτροδίων γείωσης και τυποποιημένες διατάξεις γειωτών.  
 Το πεδίο ροής ενός γειωτή και η επίδρασή του στην αντίσταση γείωσης. 
 Βηματική τάση και τάσης επαφής.  Ορισμοί και εφαρμογές. 
 Τυποποιημένα συστήματα σύνδεσης των γειώσεων σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή 

πρότυπα. Χαρακτηριστικά λειτουργίας. Υπολογισμοί. 
 Συστήματα γειωτών. Ειδικές εφαρμογές γειωτών . Η θεμελιακή γείωση. 
 Μέθοδοι μέτρησης της ειδικής αντίστασης του εδάφους και της αντίστασης γείωσης για 

τον σχεδιασμό και τον έλεγχο συστημάτων γείωσης. Όργανα μέτρησης. 
 Μελέτη, ανάλυση και υπολογισμοί τυποποιημένων γειωτών (γειωτές με χρήση ράβδων, 

πλέγματα γείωσης, γειωτές ταινίας, γειωτές πλάκας κ.λπ).  
 Σχεδιασμός και έλεγχος γειωτών σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. Το μοντέλο 

του πολυστρωματικού εδάφους.  
 Μελέτη γειώσεων σε υποσταθμούς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

 Πρόσωπο με πρόσωπο (κύριος τρόπος) 
 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (επικουρικός τρόπος) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε. στην αίθουσα 
 Χρήση Τ.Π.Ε. σε ασκήσεις πράξης μέσω 

εξειδικευμένου λογισμικού και μέσω επίδειξης 
στην χρήση εξειδικευμένου μετρητικού 
εξοπλισμού. 

 Χρήση Τ.Π.Ε. μέσω της ιστοσελίδας του 
μαθήματος για διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε 
ηλεκτρονική μορφή, ενημέρωση, επικοινωνία 
καθώς και ανάρτηση ασκήσεων και εργασιών. 
Επίσης ηλεκτρονική επικοινωνία και υποβολή 
εργασιών. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 27 
Ασκήσεις πράξης 12 
Mελέτη υλικού 
διαλέξεων 

63 



(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι 
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Συγγραφή εργασιών 
(projects) 

18 

Σύνολο Μαθήματος  120 
 
   

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

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, 
Αγγλική για φοιτητές Erasmus  
 
 Τελική Γραπτή Εξέταση επί του θεωρητικού μέρους 

του μαθήματος που περιλαμβάνει επίλυση 
ασκήσεων και προβλημάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας (75%) 

 Υποβολή γραπτών εργασιών  (25%) 
 
Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 
75% x Βαθμός τελικής εξέτασης + 25% x Βαθμός 
γραπτών εργασιών   
 
Πλήρης πληροφόρηση για τον τρόπο αξιολόγησης 
ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 
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