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XOΛH HΛEKTPOΛOΓΩN MHXANIKΩN & MHXANIKΩN YΠOΛOΓITΩN 
 
H ρνιή Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ (ΗΜ&ΜΤ) έρεη 
αληηθείκελν ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 
 Αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο ζήκεξα ζρεδφλ θάζε 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέρξη ηελ ςπραγσ- 
γία, πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ηφζν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη πιεξνθνξίαο, θαηα- 
ιαβαίλνπκε ακέζσο πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ΗΜ&ΜΤ. 
 
Σν πξνζσπηθφ θαη νη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνιήο 
έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηνπο εμήο 7 Σνκείο: 
 
• Σομέαρ Ζλεκηπομαγνηηικών Δθαπμογών, Ζλεκηποοπηικήρ 
και Ζλεκηπονικών Τλικών 
• Σομέαρ ςζηημάηων Μεηάδοζηρ Πληποθοπίαρ και Σεσνολογίαρ Τλικών 
• Σομέαρ ημάηων, Δλέγσος και Ρομποηικήρ 
• Σομέαρ Σεσνολογίαρ Πληποθοπικήρ και Τπολογιζηών 
• Σομέαρ Δπικοινωνιών, Ζλεκηπονικήρ και ςζηημάηων Πληποθοπικήρ 
• Σομέαρ Ζλεκηπικήρ Ηζσύορ 
• Σομέαρ Ζλεκηπικών Βιομησανικών Γιαηάξεων και ςζηημάηων Αποθάζεων 
 
Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο πεξηιακβάλεη 5 εμάκελα κα- 
ζεκάησλ θνξκνχ, πνπ είλαη θνηλά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη εμαζθαιίδνπλ ην απα- 
ξαίηεην ππφβαζξν γλψζεσλ ζε φιεο ηηο κείδνλεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηνπ 
θιάδνπ. 
ηε ζπλέρεηα, γηα ηα εμάκελα 6ν κέρξη θαη 9ν νη θνηηεηέο επηιέγνπλ καζήκαηα απφ 12 
ξνέο καζεκάησλ αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ. 
Oη 4 θαηεπζχλζεηο εηδίθεπζεο ηεο ρνιήο ΗΜ&ΜΤ ηνπ ΔΜΠ είλαη νη αθφινπζεο: 
• Hλεκηπονικήρ και ςζηημάηων 
Αλαθέξεηαη ζηα αλαινγηθά θαη ςεθηαθά ειεθηξνληθά θπθιψκαηα, ζηνλ απηφκαην 
έιεγρν, ζηελ επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ζηε ξνκπνηηθή. 
• Πληποθοπικήρ 
Αλαθέξεηαη ζηνπο Ηιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο. 
• Eπικοινωνιών 
Πεξηιακβάλεη ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ. 
• Eνέπγειαρ 
Αλαθέξεηαη ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. 
Oη ξνέο εηδίθεπζεο ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη: 
 
 • Ροή Τ: Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα 
• Ροή Λ: Λνγηζκηθφ Η/Τ 
• Ροή Ζ: Ηιεθηξνληθή – Κπθιψκαηα – Τιηθά 
• Ροή Γ: Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 
• Ροή Σ: Κχκαηα θαη Σειεπηθνηλσλίεο 
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• Ροή : ήκαηα, Έιεγρνο θαη Ρνκπνηηθή 
• Ροή Δ: πζηήκαηα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 
• Ροή Ε: Ηιεθηξηθέο Μεραλέο, Τςειέο Σάζεηο θαη Βηνκεραληθέο Γηαηάμεηο 
• Ροή Η: Βηνταηξηθή Mεραληθή 
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• Ροή O: Γηνίθεζε θαη Απφθαζε 
• Ροή M: Mαζεκαηηθά 
• Ροή Φ: Φπζηθή 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 
Oη Ηιεθηξνιφγνη Μεραληθνί θαη Μεραληθνί Τπνινγηζηψλ απαζρνινχληαη σο ζηειέρε 
ζε θάζε είδνπο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ελψ πνιινί επηιέγνπλ λα εξγαζηνχλ 
σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.  
 
Σππηθέο πεξηνρέο απαζρφιεζεο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξηθή 
ελέξγεηα, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 
ηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ, ηηο ηερλνινγίεο δηαδηθηχνπ θαη θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, 
ηνπο απηνκαηηζκνχο, ηελ ειεθηξνληθή, ηηο θηεξηαθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 
θ.ιπ. Τπάξρεη έληνλε δήηεζε απνθνίησλ ηεο ρνιήο ηφζν απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη 
νξγαληζκνχο, φζν θαη απφ ειιεληθά θαη μέλα Παλεπηζηήκηα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπ- 
δέο, θαη ε αλεξγία ζηνλ θιάδν είλαη ζήκεξα κεδεληθή. Δπηπιένλ, νη επαλαζηαηηθέο 
κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη απηή ηελ επνρή ηφζν ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 
ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο Ιαηξηθήο Πιεξνθνξηθήο, φζν θαη ηεο 
αγνξάο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη νη νπνίεο παξαθνινπζνχληαη 
ζηελά απφ ηε ρνιή ΗΜ&ΜΤ ηνπ ΔΜΠ, αλνίγνπλ ζπλερψο λέεο πξννπηηθέο απαζρφ- 
ιεζεο γηα ηνπο κειινληηθνχο απνθνίηνπο ηεο. 


