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Θέμα πηστιακής Προαπαιηούμενα 

μαθήμαηα & γνώζεις 

Παραηηρήζεις Σστνόηηηα ζσνεργαζίας 

με ηον ειζηγηηή 

Γενική Περιγραθή ηοσ Θέμαηος 

1 Φαληίδες Ιάθωβος Σύγκριζη Σσζηημάηων Θέρμανζης 

Χώρων με ηη Χρήζη Πεηρελαίοσ και 

Ανηλίας Θερμόηηηας ζηη Γ 

Κλιμαηική Εώνη 

Comparison of Heating Systems with 

the Use of Oil And Heat Pump in the D 

Climate Zone 

Ηιεθηρηθές 

εγθαηαζηάζεης Ι, 

Ηιεθηρηθές 

εγθαηαζηάζεης ΙΙ 

ΑΠΕ 

 Κάζε 2 εβδοκάδες Σηελ εργαζία ασηή ζα 

πραγκαηοποηεζεί κειέηε ηωλ 

απαηηήζεωλ ζε ζέρκαλζε κε ηε τρήζε 

πεηρειαίοσ θαη αληιίας ζερκόηεηας 

γηα κηα οηθεία ζε δηάθορες περηοτές 

ποσ βρίζθοληαη ζηε Δ θιηκαηηθή δώλε 

ηες Ειιάδας κε ηε βοήζεηα ηοσ 

ιογηζκηθού RETScreen. 

2 Φαληίδες Ιάθωβος Μελέηη και καηαζκεσή ηλεκηρικού 

ανελκσζηήρα 

Design and construction of an electric 

elevator 

Ηιεθηρηθές 

εγθαηαζηάζεης Ι, 

Ηιεθηρηθές 

εγθαηαζηάζεης ΙΙ 

Θα γίλεη πρόησπε 

θαηαζθεσή 

Κάζε 2 εβδοκάδες Αληηθείκελο ηες κειέηες ηες εργαζίας 

ζα είλαη ε κειέηε ελός αλειθσζηήρα 

θαλοληθού κεγέζοσς θαη ε θαηαζθεσή 

ασηού ζε καθέηα σπό θιίκαθα. 

3 Φαληίδες Ιάθωβος Καηαζκεσή θορηηού μεηρηηής 

Geiger με Arduino Nano 

Construction of Handheld Geiger 

Counter with Arduino Nano 

Πσρεληθή Τετλοιογία 
Θα γίλεη πρόησπε 

θαηαζθεσή 

Κάζε 2 εβδοκάδες Σηελ εργαζία ασηή ζα θαηαζθεσαζηεί 

έλα πρόησπο ζύζηεκα κεηρεηή Geiger 

κε ηε τρήζε ηοσ Arduino 

4 Φαληίδες Ιάθωβος Οικονομοηετνική μελέηη 

θωηοβοληαικών ιζτύος 6 kW ζηη 

βόρειο Δλλάδα 

Economic and technical study of 

photovoltaics panel with 6 kW 

power in north Greece 

ΑΠΕ  Κάζε 2 εβδοκάδες Σηελ εργαζία ασηή ζα 

πραγκαηοποηεζεί κε ηε βοήζεηα ηοσ 

ιογηζκηθού RETScreen. 

οηθολοκοηετληθή κειέηε ηες απόδοζες 

ελός ζσζηήκαηος θωηοβοιηαηθώλ 

παλει ηζτύος 6 kw εγθαηεζηεκέλωλ ζε 

ζθεπή ζε περηοτές ηες βόρεηας 

Ειιάδας 
5 Φαληίδες Ιάθωβος Μελέηη θωηιζμού ηοσ ΓΙΠΑΔ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

Study of the lighting in areas of the 

IHU in Kavala  

Ηιεθηρηθές 

εγθαηαζηάζεης Ι, 

Ηιεθηρηθές 

εγθαηαζηάζεης ΙΙ 

 Κάζε 2 εβδοκάδες Σηελ εργαζία ασηή ζα 

πραγκαηοποηεζεί κειέηε ηοσ 

θωηηζκού ορηζκέλωλ τώρωλ ηοσ 

ΔΙΠΑΕ ζηελ πόιε ηες Καβάιας 

 

 

6 Λ.Μαγθαθάο Οη κεραληζκνί ζπλαίλεζεο ζηηο Ηιεθηξνληθά Ι, Θα κειεηεζνύλ νη Δύν  θνξέο ηελ Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη ηελ παξαγσγή 



ζηξαηεγηθέο εμόξπμεο 
θξππηνλνκηζκάησλ 
 
Consensus Mechanisms in 
Crypto Mining Strategies 

Ηιεθηξνληθά ΙΙ, 
Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά, 
Πνιηηηθή Οηθνλνκία  
  
1) Επεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  
2) Λνγηζηηθό Φύιιν   
3) Αγγιηθά  

ηξόπνη παξαγσγήο 
θξππηνλνκηζκάησλ, 
ζα αλαιπζεί ην 
ζύζηεκα 
ζπλαιιαγώλ. 

εβδνκάδα θξππηνλνκηζκάησλ, ζα θάλεη 
εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπλαιιαγώλ 
θαη εθόζνλ είλαη δπλαηό λα παξάμεη 
θξππηνλνκίζκαηα. 

7 Λ.Μαγθαθάο Οηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο ησλ 
θξππηνλνκηζκάησλ 
The cryptocurrencies 
ecosystem financial stability 

Ηιεθηξνληθά Ι, 
Ηιεθηξνληθά ΙΙ, 
Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά, 
Πνιηηηθή Οηθνλνκία  
  
1) Επεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  
2) Λνγηζηηθό Φύιιν   
3) Αγγιηθά  

Θα κειεηεζνύλ νη 
ηξόπνη παξαγσγήο 
θξππηνλνκηζκάησλ, 
ζα πινπνηεζεί 
ζύζηεκα 
ζπλαιιαγώλ. 

Δύν  θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη ηελ παξαγσγή 
θξππηνλνκηζκάησλ ηηο ζπλαιιαγέο 
ηνπο σο ρξεκαηηζηεξηαθό πξντόλ θαη ζα 
αλαιύζεη ηελ επίδξαζή ηνπο ζην 
παγθόζκην νηθνλνκηθό ζύζηεκα. 
Επίζεο, ζα θάλεη πξνζνκνίσζε ηνπ ηεο 
επίδξαζεο εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 
ζπλαιιαγώλ. 

8 Λ.Μαγθαθάο Οκόηηκεο ζπλαιιαγέο 
ελέξγεηαο ζε Έμππλν 
Ελεξγεηαθό Δίθηπν κε βάζε ηα 
Έμππλα Σπκβόιαηα ηνπ 
Blockchain 
Peer-to-Peer Energy Trading 
in Smart Energy Grid by 
Blockchain Smart Contracts 

Ηιεθηξνληθά Ι, 
Ηιεθηξνληθά ΙΙ, 
Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά, 
Πνιηηηθή Οηθνλνκία  
  
1) Επεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  
2) Λνγηζηηθό Φύιιν   
3) Αγγιηθά  

Θα κειεηεζνύλ νη 
ηξόπνη παξαγσγήο 
θξππηνλνκηζκάησλ, 
ζα πινπνηεζεί 
ζύζηεκα 
ζπλαιιαγώλ θαζώο 
κε ηα έμππλα 
ζπκβόιαηα Block 
chain. 

Δύν  θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Ο θνηηεηήο ζα κειεηήζεη ηελ παξαγσγή 
θξππηνλνκηζκάησλ, θαη ζα αλαιύζεη ηηο 
ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνύλ ηα έμππλα 
ζπκβόιαηα. 

9 Λ.Μαγθαθάο Ο ξόινο ησλ ελαιιαθηηθώλ 
θξππηνλνκηζκάησλ ζηελ 
παγθόζκηα νηθνλνκία 
  
The role of crypto-altcoins in 
the global economy 

Ηιεθηξνληθά Ι, 
Ηιεθηξνληθά ΙΙ, 
Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά, 
Πνιηηηθή Οηθνλνκία  
  
1) Επεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  
2) Λνγηζηηθό Φύιιν   
3) Αγγιηθά  

Μειέηε ηεο 
επίδξαζεο ησλ 
θξππηνλνκηζκάησλ 
ζηελ παγθόζκηα 
νηθνλνκία, θαζώο 
θαη ησλ 
ελαιιαθηηθώλ 
θξππηνλνκηζκάησλ. 
Μειινληηθέο ηάζεηο 
ζηελ ςεθηαθή 
νηθνλνκία.  

Δύν  θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Θα γίλεη κειέηε ησλ θξππηνλνκηζκάησλ 
θαη εηδηθόηεξα ησλ ελαιιαθηηθώλ  θαη ζα 
αλαιπζεί ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 
παγθόζκηα νηθνλνκία. 

10 Λ.Μαγθαθάο Κξππηνλνκίζκαηα θαη Δείθηεο 
Χξεκαηηζηεξίσλ: Σπζρεηηζκνί 
κε κνληέια πνιππινθόηεηαο. 
Cryptocurrencies and Stock 
Market Indices: Correlations 
using complexity models. 

Ηιεθηξνληθά Ι, 
Ηιεθηξνληθά ΙΙ, 
Ψεθηαθά Ηιεθηξνληθά, 
Πνιηηηθή Οηθνλνκία  
  
1) Επεμεξγαζία Κεηκέλνπ,  
2) Λνγηζηηθό Φύιιν   
3) Αγγιηθά 

Μειέηε ησλ δεηθηώλ 
θξππηνλνκηζκάησλ 
κε ηερληθέο 
πνιππινθόηεηαο 

Δύν  θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Αλάιπζε ησλ δεηθηώλ 
θξππηνλνκηζκάησλ κε ηερληθέο 
πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ, θαη 
δηεξεύλεζε κε άιινπο δείθηεο 
πξντόλησλ θαη κεηνρώλ θαη 
λνκηζκάησλ.  

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

11 Καδόιεο 
Δεκήηξηνο 
ΕΔΙΠ 
 

«Έιεγρνο ζηάζκεο δεμακελήο κε ρξήζε 
PLC» 
 
“ Tank level control with the use of PLC ” 

1. Πξνγξακκαηηδόκελνη ινγηθνί  
ειεγθηέο 
2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  
ρξήζεο 
πξνγξακκαηηδόκελσλ  
ινγηθώλ  ειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Ο ζποσδαζηής θα 
δημιοσργήζει εθαρμογή για 
ηην τρήζη  
προγραμμαηιζόμενοσ  
λογικού ελεγκηή 

12 Καδόιεο 
Δεκήηξηνο 
ΕΔΙΠ 

“Καηαζθεπή ςεθηαθνύ ζεξκνκέηξνπ 
ππεξζύξσλ”  
“Construction of a digital temperature 
thermal gun” 

1. Σπζηήκαηα απηνκάηνπ 
ειέγρνπ  
2. Ηι. κεηξήζεηο 

Θα  γίλεη εθαξκνγή ηεο  
ρξήζεο κηθξνειεγθηώλ 

2 θνξέο ηελ 
εβδνκάδα 

Ο ζποσδαζηής θα 
δημιοσργήζει εθαρμογή με 
ηην τρήζη  μικροελεγκηή 
ηύποσ Arduino 

13 Χαληάο Μηραήι Καηαζθεπή "αληηβαξπηηθήο" πηεηηθήο 
δηάηαμεο 

    


