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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1988-89

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

(1) Οι νεοεισαγόμενοι φοιτητές εγγράφονται εντός της προθε
σμίας που ορί6εται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και θρησκευμάτων.

(2) Οι υπόλοιποι φοιτητές εγγράφονται για το χειμερινό εεά
μηνο από 9 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτωβρίου.

(3) Ολοι οι φοιτητές εγγράφονται για το εαρινό εεάμηvο από
15 μέχρί 31 Ιανουαρίου.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988

(Επαναληπτικές εεετάσεις των δύο εεαμήvων και πτυχιακές)
29/8-17/9/1988.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ

(1) 'Εναρζη μαθημάτων
(2) Λήζη μαθημάτων
(3) Εζετάσεις (χειμερινού εεαμήνου)

19/9/1988
23/12/1988

9-28/1/1989

1
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

(1) 'Εναρfη μαθημάτων
(2) Λήζη μαθημάτων
(3) Εfετάσεις (εαρινού εεαμήνου)

31/1/1989
13/5/1989

15/5-3/6/1989

Οι πτυχιακές εεετάσεις των φοιτητών που γράφτηκαν μέχρι το

Ακαδημαϊκό έτος 1982-83 γίνονται κατά τις εεετάστικές περιό

δους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Ιανουαρίου και τον Απρίλιο.

Απόφαση 83/26-4-1988 της Συγκλήτου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔ~Ν

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑθΗΜΑΤΙΚ~Ν



1. Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ ~ Ν 1988-89

§ 1. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μαθηματικών στον καταρτισμό του Προγράμματος θεώρησε σαν

βασικής σημασίας στοιχεία:

την ανάγκη της ισοβαρούς εκπροσώπησης όλων των κλάδων των μαθηματικών,

χωρίς προσκόλληση στα καθιερωμένα σχήματα και με παρακολούθηση της

επιστημονικής επανάστασης που συντελείται·

την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που παί(ει η ενεργή συμμετοχή των

φοιτητών στον καθορισμό, αλλά κυρίως στην επίτευfη των στόχων ενός

προγράμματος.

Το Τμήμα πιστεύει~ με δεδομένο τον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο για

δραστικές αλλαγές, πως οι αρχές αυτές εξυπηρετούνται ικανοποιητικά από το

ισχύον πρόγραμμα.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

1) Η ύπαρξη ενός ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών

περιλαμβάνονται μαθήματα που αναφέρονται σ' όλους

μαθηματικών και μαθήματα πρώτης επαφής με κάθε κλάδο.

μαθημάτων. Σ' αυτά

τους κλάδους των

2) Η βασική ύλη για ένα μαθηματικό συμπληρώνεται με τα ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: όλα τα μαθήματα, που προσφέρονται από το Τμήμα, τίθενται σε 9

ομοιογενείς, ως προς το περιεχόμενο, ομάδες. Σε κάθε μία από τις ομάδες

αυτέc υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός μαθημάτων με Βασική ύλη από τον

αντίστοιχο κλάδο. Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕ

ΟΜΑΔΑΣ.

Η επιτροπή πιστεύει πως για τα υπόλοιπα μαθήματα οι φοιτητές πρέπει ν.α

έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Τα σχέδια αυτών των κατευθύνσεων για τον επόμενο ακαδημαϊκό

χρόνο θα έχουν συμβουλευτικό και προαιρετικό χαρακτήρα.

§2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ

1. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 39 εξαμηνιαία

μαθήματα.

Από αυτά:
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β.

15 μαθήματα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για όλους τους φοιτητές.

9 μαθήματα είναι ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

13 μαθήματα είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

α.

γ.

δ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να

εξάμηνα. Μετά την επιτυχή

μαθήματα (από τα 39), η

εξάμηνα παρακολούθησης.

ε. Τα ανωτέρω ισχύουν γι' αυτούς, που θα εισαχθούν το ακαδ. έτος

παρακολουθήσουν μια ξένη γλώσσα σε 4

εξέτασή τους σ'αυτήν, καλύπτουν δύο

δέ εξέταση γίνεται μια φορά ανά δύο

1988-89.

2. Σχετικά με τα ΚΥΡΙΑ ΜΑθΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
• Οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα απο κάθε μιά από τις 9 ομάδες.

• Αν ο φοιτητής επιτύχει σε κύριο μάθημα ομάδας, το οποίο στην συνέχεια

καταργήθηκε σαν τέτοιο, έχει καλύψει την υποχρέωσή του στην ομάδα αυτή. Το

ίδιο συμβαίνει αν φοιτητής επιτύχει σε μάθημα, το οποίο στην συνέχεια γίνει

κύριο μάθημα ομάδας.
• Εκτός των 9 μαθημάτων που θα επιλέξει ένας φοιτητής σαν κύρια μαθήματα

των ομάδων, τα υπόλοιπα κύρια μαθήματα των ομάδων θεωρούνται μαθήματα

ελεύθερης επιλογής.

3. Παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων.
Σχετικά με τον ανώτερο αριθμό μαθημάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν

και εξετασθούν οι φοιτητές κατά εξάμηνο, ισχύουν τα κάτωθι (οι αρχές αυτές

ισχύουν και για τους ήδη φοιτητές του Τμήματος).

α) Κάθε φοιτητής μπορεί να

του στο χειμερινό εξάμηνο

μαθήματα κατά εξάμηνο (όπου ν

παρακολουθήσει κατά τον πρώτο χρόνο φοίτησής

5 μαθήματα, στο εαρινό 6 και εν συνεχεία ν+3

ο αριθμός των μαθημάτων του προτεινομένου

προγράμματος) μέχρι συμπλήρωσης των

τρία πρώτα έτη φοίτησης· ο φοιτητής

μαθήματα ανά εξάμηνο.
Τα ανωτέρω υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς: στα 3 πρώτα εξάμηνα

δεν μπορεί νάχει περάσει σε περισσότερα από 16 μαθήματα, στα 4 πρώτα εξάμηνα

τριών πρώτων ετών φοίτησης. Μετά τα

μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δώδεκα

δεν μπορεί νάχει περάσει σε περισσότερα από 21, στα 5 πρώτα εξάμηνα δεν

μπορεί νάχει περάσει περισσότερα από 26 κ.ο.κ. από 5 εnί πλέον μαθήματα σε

κάθε εξάμηνο μέχρι και το χειμερινό του τρίτου έτους φοίτησης. (Στα τρία

πρώτα εξάμηνα η ξένη γλώσσα αντιστοιχεί σε ένα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα

αντιστοιχεί σε δύο μαθήματα). Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί τα
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όρια αυτά, τα επί πλέον μαθήματα θα θεωρούνται και θα υπολογίζονται σαν

μαθήματα αντιστοίχου (χειμερινού εαρινού) εςαμήνου του επομένου Ακαδ.

έτους.

β) Υποχρεωτικά μαθήματα που ο φοιτητής εζετάστηκε ανεπιτυχώς, εντάσσονται

αυτοδίκαια και υπολογίζονται στα μαθήματα του επομένου ή μεθεπομένου
εξαμήνqυ.

γ) Οι φο ι τητές του τελευταίου εςαμήνου των σπουδών τους που οφείλουν

λιγώτερα μαθήματα (για την απόκτηση πτυχίου) από ν+3, μπορούν να δηλώσουν

και να παρακολουθήσουν τον ανώτερο αριθμό μαθημάτων σε σειρά προτεραιότητος

αυτών, η οποία καθορίζει ποιά μαθήματα θα υπολογιστούν στο βαθμό του πτυχίου

τους (τα πρώτα στη σειρά με επιτυχή εξέταση μέχρι να συμπληρωθεί ο αναγκαίος

αριθμός)ο Τα επί πλέον τυχόν μαθήματα μπορούν να θεωρηθούν σαν μαθήματα

"καθαρώς προαιρετικά".

δ) Σχετικά με τη διαίρεση σε Τμήματα για μαθήματα μεγάλου ακροατηρίου: η

διαίρεση σε Τμήματα γίνεται με βάση τους αριθμούς μητρώου των φοιτητών.

Φοιτητής μπορεί να αλλάξει τμήμα με αίτησή του κατά την εγγραφή του.

Φοιτητής που επαναλαμβάνει το μάθημα δεν έχει δικαίωμα να πάρει εκ νέου

σύγγραμμα (εφ' όσον το παλαιό εςακολουθεί να διανέμεται).

ε) Σχετικά με μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των

Μαθηματικών και μαθήματα των οποίων το γνωστικό πεδίο ανήκει σε Τομείς άλλων
Τμημάτων:

Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν επτά το πολύ μαθήματα του Τομέα

Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικων καθώς και μαθήματα των

άλλων Τμημάτων. Από αυτά πέντε το πολύ μπορεί να είναι μαθήματα του Τομέα

Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών.

§3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ
Τίτλος Μαθήματος Τομέας Ωρες Εξάμηνο

θεωρ.-Ασκ.

Kl. Πραγματική Ανάλυση Ι

Κ2. Γραμμική Αλγεβρα Ι

Κ3. Εισαγωγή στην Επιστή των

Ηλεκτρονικών Υπολογισ~

Κ4. 'Αλγεβρα

KS. Πραγματική Ανάλυση ΙΙ

θ

θ

3-3

3-2

Υ
Ε

θ

3-3 εργ.

3-2

4-3
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Κ6. Αρι5μητική Ανάλυση Ι Ε 3-2 20

Κ7. θεωρία Πι5αvοτήτωv Ι Ε 3-2 30

Κ8. Πραγματική Ανάλυση ΠΙ θ 3-3 30

Κ9. Διαφορική Γεωμετρία θ 3-2 40

Κ10. Πραγματική Ανάλυση IV Ε 3-3 40

Kl 1. Μα5ηματική Ανάλυση θ 3-2 40

Κ12. Συvή5εις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Ε 3-2 50

Κ13. Μηχανική Ι Ε 3-2 50

Κ14. Στατιστική Ι Ε 3-2 50

Κ15. θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων θ 3-2 60

Τα μαθήματα Κ1, Κ5, Κ8 και Κ10, είναι τα ίδια με τα Απειροστικός Λογισμός 1, 11, 111, IV

του προηγουμένου προγράμματος. Το μάθημα Κ4 είναι το ίδιο με το "ΕισΟ'γ{.ι:tγή στη Σύγχρονη 'Αλγεβρα"

του προηγουμένου.

§4. ΚΥΡΙΑ ΜΑθΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α (ΑΝΑΛΥΣΗΣ)

Al. Γενική Τοπολογία Ι

Α2. θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης

Α3. Συναρτησιακή Ανάλυση

ΟΜΑΔΑ Β (ΑΛΓΕΒΡΑΣ)

Bl. θεωρία Ομάδων

Β2. θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων

Β3. Γραμμική 'Αλγεβρα ΙΙ

θ

θ

θ

2-2

2-2

2-2

θ

θ

θ

2-2

2-2

2-2

Τα μαθήματα Β1 και Β2 είναι τα ίδια με τα μαθήματα 11 'Αλγεβρα !" και 11 'Αλγεβρα

11" του προηγουμένου προγράμματος αντίστοιχα.

ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ)

Γl. Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

Γ2. Συνή5εις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ

Γ3. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Γ4. Δυναμικά Συστήματα και Χάος Ι

Ε

Ε

Ε

Ε

2-2

2-2

2-2

2-2
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ΟΜΑΔΑ Δ (ΑΡΙθΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Δl. Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ

Δ2. θεωρία Υπολογισμού και Σχεδιασμού

Αλγορίθμων

Δ3. Εφαρμοσμένη 'Άλγεβρα

Δ4. ΜαΒηματικ· Λο ικ.ή και Λογικός~
Προγρα

Δ5. Εφαρμογές Η/Υ

Ε

Ε

Ε

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

Δ6. Μικροϋπολογιστές Ε ------ 2-2 6°----- -- ----Το μάθημα Δ2 ταυτίζεται με το μάθημα "Εισαy..:ιγή στη θαφία Υπολογισμού και

Αλγοpίθμ..,ν", το δέ μάθημα Δ3 με το "Εφαρμοσμένη 'Αλγεβρα 11" του προηγουμένου προγράμματος.

ΟΜΑΔΑ Ε (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ)

El. Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ε2. Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική Ι

Ε3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Ε4. Διδακτική των Μαθηματικών Ι
ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΣΤl. Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική*

ΣΤ2. Μηχανική ΙΙ

ΣΤ3. Ηλεκτροδυναμική

ΣΤ4. Κβαντομηχανική Ι

ΣΤ5. Μηχανική των Ρευστών Ι

ΣΤ6. Ειδική θεωρία Σχετικότητας

Στ7. Ουράνιος Μηχανική

ΣΤ8. Μαθηματική Αστρονομία

ΣΤ9. θέματα Μαθηματικής Φυσικής

ΣΤ10. Μετεωρολογία Ι

π
π
π
π

Τ.Φ.**

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Τ.Φ.

Ε

Τ.Φ.

3-1

3-1

3-1

3-1

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

•.

Δεν είναι βέβαιο ότι κατά την εφετεινή χρονιά θα διδαχθεί το μάθημα. θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα
ανάθεσής του.

Τ.Φ. Τμήμα Φυσικής.
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ΟΜΑΔΑ Ζ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ)

Zl. Αναλυτική Γεωμετρία

Ζ2. Προβολική Γεωμετρία

Ζ3. Διαφορικές Πολλαπλότητες

ΟΜΑΔΑ Η (ΠΙθΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

Hl. θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ

Η2. Στατιστική ΙΙ

Η3. Εισαγωγή στην Απειροστική

Πιθαvοθεωρία

θ

θ

Θ

2-2

2-2

2-2

Ε

Ε

2-2

2-2

ΟΜΑΔΑ Θ (ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

Ε 2-2

θl. Μαθηματικός Προγραμματισμός Ι

(Γραμμικός Προγραμματισμός)

θ2. Μαθηματικός Προγραμματισμός ΙΙ

(Μη Γραμμικός Προγραμματισμός)

θ3. Επιχειρησιακή Έρευνα 'Ι

Ε 2-2

Ε 2-2

Ε 2-2

Θ4. Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

(Αιτιοκρατικά Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας)

Ε 2-2

(Στοχαστικά Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας)

§ s. ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ. 2° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ.

1. !πραγματική Ανάλυση Ι 1 1
6

1
!πραγματική Ανάλυση = 1

7
1

2. \rραμμική Αλγεβρα Ι
1 1

5
1

\ Αριθμητική Ανάλυση Ι
1 1

5
1*

3 \Εισ.στην Επιστ. Η/Υ
1 1

6
1 ι.

4. ΙΑλγεl?,ρα
1 1

5
1 ιι=ι

5. IΞενη γλώσσα
1 1

2
1

\Ξε~η γλώσσα
1 1

2
1

* Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού, για πρώτη φορά εφέτος σε πι:χ,.>τοετείς, κάνει αναγκαία τη διδασκαλία

του ίδιου μαθήματος στο 3° εξάμηνο για τους παλιότερους φοιτητές.



3° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ.

1. !πραγματική Ανάλυση ΠΙ 1 1 6 1
1 1 5 12. lθεωρία Πιθανοτήτων Ι

3. 11=1
4. 11=1
5. !Ξένη γλώσσα 1 1 2 1

5° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ.

1. !Μηχανική Ι 1 1 5 1
2. !Συνήθεις διαφ.εςισ.Ι 1 1 5 1
3. 1 Στατιστική Ι 1 Ι ·

5 1
11=14.

s. ι.

10

4° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ.

!πραγματική Ανάλυση rvl 1 6 1

!Διαφορική Γεωμετρία 1 1 5 1

!Μαθηματική Ανάλυση· 1 1 5 1

___ιι=ι
ΙΞένη γλώσσα 1 1 2 1

6° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ.

!θεωρία μιγαδ.συναpτήσ. 1 1 5 1

___ιι=ι
___ιι=ι
~--11=1
___ιι=ι
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7° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ. 8° ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡ.

1. 11=1 11=1
2. ι. ιι=ι
3. ι. ιι=ι
4. 11=1 11=1
5. 11=1 11=1

§6. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι κατευθύνσεις σπουδών που οι φοιτητές μας μπορούν να παρακολουθήσουν

έχουν τους εΕής (προσωρινούς) τίτλους:

lη κατεύθυνση: θεωρητικών Μαθηματικών, 2η κατεύθυνση: Εφαρμοσμένης

Ανάλυσης και Μαθηματικής Φυσικής, 3η κατεύθυνση: Μαθηματικών Υπολογιστών

και Πληροφορικής, 4η κατεύθυνση: Στοχαστικών Μαθηματικών και Μαθηματικών

Αποφάσεων, 5η κατεύθυνση:

Μαθηματικών.
Προς το παρόν δεν οργανώθηκαν ενδεικτικά προγράμματα για τις

κατευθύνσεις αυτές. Ο καταρτισμός του προγράμματος στον κάθε φοιτητή μπορεί

να γίνει με βάση το ενδεικτικό εΕάμηνο παρακολούθησης του κάθε μαθήματος και

Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των

της ομάδας στην οποία το μάθημα αυτό ανήκει.

§ 7. ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

nτλος Ομάδα μαθ.

Α και Β

Α

Ενδ.Εξαμ.α/α Τομέας

θ

θ

Ωρες

2-2

2-2
ΕΕ 1. θεωρία Συνόλων

ΕΕ 2. Γενική Τοπολογία ΙΙ
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ΕΕ 3. θεωρία Πληροφοριών Ι Τ.Η.Μ* 2-2 70

ΕΕ 4. θεωρία Πληροφοριών ΙΙ Τ.Η.Μ.* 2-2 80

ΕΕ 5. Αρι5μητικές Μέ5οδοι

Γραμμικής 'Άλγεβρας Ε Δ 2-2 40

ΕΕ 6. Στατιστική Περιοδικών

Φαινομένων Ε Η 2-2 70

ΕΕ 7. Ειδικές Συναρτήσεις Ε Γ 2-2 70

ΕΕ 8. θεωρία Υπολογιστικών

Μηχανών Ε Δ 2-2 So

ΕΕ 9. Φασματική θεωρία

Γραμμι κων Τελεστών Ε Γ 2-2 80

ΕΕ10. Υπολογιστική Δυναμική Ε ΣΤ 2-2 80

EEll. Δυναμικά Συστήματα

και Χάος ΙΙ Ε Γ 2-2 So

ΕΕ12. Εκπαιδευτικός π Ε 3-1 40

Σχεδιασμός

ΕΕ13. Ψυχολογία & Οδηγητική

της Εφηβικής Ηλικίας π Ε 3-1 40

ΕΕ14. Διδακτική των

Μα5ηματικών ΙΙ π Ε 3-1 80

ΕΕ15. Σχεσιοδυναμική

Παιδαγωγική ΙΙ π Ε 3-1 6~

ΕΕ16. Διπλωματική Εργασία 70 ή 80

ΕΕ17. Εισαγωγή στα μή

συμβατικά μα5ηματικά Ε Α 2-2 80
ΕΕ18. Μερικές διαφορικές

εΕισώσεις ΙΙ** Ε Γ 2-2 80

ΕΕ19. Εισαγωγή στην Κλασσική

Αρμονική Ανάλυση θ Α 2-2 so

Τ.Η.Μ.: Τμήμα Ηλεκτρολό'fJJ'/ Μηχανικών.

Τα μαθήματα Γ3 και ΕΕ18 είναι τα ίδια με τα μαθήματα "Διαφορικές Εξια.χ:rεις με Μερικές Παρσy<ί.,,{οuς Ι και
11'', αντίστοιχα, του ισχύοντος προγράμματος.
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ΕΕ20. θεωρία Galois* θ Β 2-2 ao
ΕΕ21. Αναλυτική Μηχανική Ε ΣΤ 2-2 70

ΕΕ22. Κβαντομηχανική ΙΙ Ε ΣΤ 2-2 30

ΕΕ23. Μηχ/κή των Ρευστών ΙΙ Ε ΣΤ 2-2 60

ΕΕ24. Μετεωρολογία ΙΙ Τ.Φ. ΣΤ 2-2 40

ΕΕ25. Αστροφυσική Τ.Φ. ΣΤ 2-2 40

ΕΕ26. Αρ ι δμητ ι κη Επίλυση Συvή3ωv

Διαφορικών Εςισώσεωv Ε Δ 2-2 60

ΕΕ27. Λειτουργικά Συστήματα** Τ.Η/Υ***

ΕΕ28. Περατωτές~Μεταφραστές** Τ.Η/Υ***

ΕΕ29. Γλώσσες Προγραμματισμού** Τ.Η/Υ***

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε εβδομαδιαία ~α μαθήματος αντιστοιχεί μια διδακτική μονάδα. Για την απόκτηση πτυχίου

απαιτούνται 176 διδακτικές μονάδες.

Σύμφωνα με το ΝΟΜΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ για τα Α.Ε.Ι., όλα τα μαθήματα - nλήν των μαθημάτων

κορμού - διδάσκονται σ' όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως του έτους φοίτησής τους.

'Ετσι η έννοια του προτεινομένου προγράμματος (σελίδες 14-21) είναι καθαρά

προαιρετική· οι προτάσεις έγιναν με θάση τις προαπαιτούμενες γνώσεις και την

απαιτουμένη εξοικείωση με το κάθε μάθημα.

Το ΕΕ20 μάθημα ταυτίζεται με το μάθημα "Αλγεβρα 111" του προγράμματος.

Δεν είναι βέβαιο ότι κατά την εφετεινή χρονιά θα διδαχθεί το μάθημα. θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα

ανάθεσής του.

Τ.Η/Υ.: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.



11. Π Ρ Ο Τ Ε I Ν Ο Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ 5:! Ν

1ou-8ou ΕΞΑΜΗΝΟΥ

vια την Ακαδημαϊκή Χρονιά 1988-89

10 ΕΞ Α ΜΗΝ 0

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1. Πραγματική Ανάλυση 1 Θ

Θ2. Γραμμική Άλγεf3ρα Ι

3. Εισαγωγή στην Επιστήμη των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε

Ε4. Άλγεβρα

5. Ξένη Γλώσσα Ι

ΩΡΕΣ
Θ.Ασκ.

3-3

3-2

3-3 εργ.

3-2

2

ΟΜΑΔΑ

μ
+"'



ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1. Πραγματική Ανάλυση 11

2. Αριθμητική Ανάλυση 1

3. Ξένη Γλώσσα 11

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική"

2. Αναλυτική Γεωμετρία

3. Θεωρία Συνόλων

20 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΕΣ
Θ.Ασκ.

ΟΜΑΔΑ

(ΣΤ)

(Ζ)

(Α) ή (8)

1--'
tn

Θ 4-3

3-2

2

• Δεν είναι βέβαιο ότι κατά την εφετεινή χρονιά θα διδαχθεί το μάθημα. Θα εξαρτηθεί από τη
δυνατότητα αvάθεσής του.

-~

Ε

Τ.Φ 2-2

2-2

2-2

Θ

Θ
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΕΣ ΟΜΑΔΑ
Θ.Ασκ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ•:

1. Πραγματική Ανάλυση 111 Θ 3-3

2. Θεωρία Πιθανοτήτων 1 Ε 3-2

3. Ξένη Γλώσσα 111 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Παιδαγωγική Ψυχολογία π 3-1 (Ε)
1--'
0-,

2. Μαθηματική Αστρονομία Τ.Φ. 2-2 (ΣΤ)

3. Μετεωρολογία Ι Τ.Φ. 2-2 (ΣΤ)

4. Προβολική Γεωμετρία Θ 2-2 (Ζ)

5. Γραμμική Άλγεβρα ιι Θ 2-2 (Β)

• Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 1988-89 θα διδαχθεί το μάθημα της Αριθμητικής Ανάλυσης I και στο εξάμηνο αυτό.
για τους φοιτητές που εφέτος είναι στο δεύτερο έτος σπουδών τους. '



40 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΕΣ ΟΜΑΔΑ
Θ.Ασκ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1. Πραγματική Ανάλυση I V Ε 3-3

2. Διαφορική Γεωμετρία Θ 3-2

3. Μαθηματική Ανάλυση Θ 3-2

4. Ξένη Γλώσσα ιν 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1--'
-....J

1. Θεωρία Ομάδων Θ 2-2 (Β)

2. Θεωρία Υπολογισμού Σχεδιασμού
Αλγορίθμων Ε 2-2 (Δ)

3. Αστροφυσική Τ.Φ. 2-2 (ΣΤ)

4. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Ε 3-1 (Ε)

5. Μετεωρολογία 11 Τ.Φ. 2-2 (ΣΤ)

6. Θεωρία Πιθανοτήτων 11 Ε 2-2 (Η)

7. Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής Άλγεβρας Ε 2-2 (Δ)

8. Ψυχολογία και Οδηγητική της Εφηθ.Ηλικ ίαο π 3-1 (Ε)



50 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΕΣ ΟΜΑΔΑ
Θ.Ασκ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 1 Ε 3-2

2. Μηχανική 1 Ε 3-2

3. Στατιστική Ι Ε 3-2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Γενική Τοπολογία 1 Θ 2-2 (Α)

2. Μαθηματικός Προγραμματισμός Ι Ε 2-2 (Θ) ......
00

3. Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική 1 π 3-1 (Ε)

4. Ειδική Θεωρία Σχετικότητας Ε 2-2 (ΣΤ)
1

5. Μηχανική των Ρευστών 1 Ε 2-2 (ΣΤ)

6. Διαφορικές Πολλαπλότητες Θ 2-2 (Ζ)



60 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΕΣ ΟΜΑΔΑ
Θ.Ασκ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
1. Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων Θ 3-2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων Θ 2-2 (Β)

2. Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Ε 2-2 (Γ)

3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 11 Ε 2-2 (Γ)

4. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Δια-

φορυςών Εξισώσεων Ε 2-2 (Δ) .-,
'-Ο

5. Ηλεκτροδυναμική Ε 2-2 (ΣΤ)

6. Μικροϋπολογιστές --Ε--. 2-2 (Δ)-
7. Μηχανική 11 Ε 2-2 (ΣΤ)

8. Μηχανική Ρευστών 11 Ε 2-2 (ΣΤ)

9. Επιχειρησιακή Ερευνα Ι Ε 2-2 (Θ)

10. Γενική Τοπολογία 11 Θ 2-2 (Α)

11. Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης Θ 2-2 (Α)

12. Σχεσιοδυνaμική Παιδαγωγική 11 π 3-1 (Ε)
.. --

13. Αριθμητική Ανάλυση 11 Ε 2-2 (Δ)

14. Μαθηματικός Προγραμματισμός 11 Ε 2-2 (Θ)



70 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟ:Σ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΕΣ ΟΜΑΔΑ
Θ.Ασκ.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Συναρτησιακή Ανάλυση Θ 2-2 (Α)
2. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 1 Ε 2-2 (Γ)
3. Δυναμικά Συστήματα και Χάος 1 Ε 2-2 (Γ)

Μαθηματική Λογική και Λογικός ~4.

Ε)Προγραμματισμός
2-2 (Δ)- ----- -- - - --··---- -

5. Αναλυτική Μηχανική Ε 2-2 (ΣΤ)
6. Στατιστική 11 Ε 2-2 (Η)
7. Θεωρία Πληροφοριών 1 Τ.Μ. 2-2 Ν

ο8. Στατιστική Περιοδικών Φαινομένων Ε 2-2 (Η)
9. Θέματα Μαθηματικής Φυσικής Ε 2-2 (ΣΤ)

10. Ειδικές Συναρτήσεις Ε 2-2 (Γ)
11. Εφαρμογές Η/Υ Ε 2-2 (Δ)
12. Διδακτική των Μαθηματικών 1 π 3-1 (Ε)
13. Διπλωματική Εργασία

14. Εισαγωγή στην Απειροστ.Πιθανοθεωρία Ε 2-2 (Η)
15. Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Ι Ε 2-2 (Θ)
16. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης π 3-1 (Ε)
17. Κβαντομηχανική Ι Ε 2-2 (ΣΤ)



30 ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΕΣ ΟΜΑΔΑ
Θ.Ασκ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

1. Εφαρμοσμένη Άλγεβρα Ε 2-2 (Δ)

2. Διδακτική των Μαθηματικών 11 π 3-1 (Γ)

3. Εισαγωγή στην Κλασσική Αρμονική
Ανάλυση Θ 2-2 (Α)

4. Θεωρία Πληροφοριών 11 Τ.Μ. 2-2

5. Θεωρία Υπολογιστικών Μηχανών Ε 2-2 (Δ)

6. Φασματική Θεωρία Γραμμικών Τελεστών Ε 2-2 (Γ)

7. Υπολογιστική Δυναμική Ε 2-2 (ΣΤ) Ν
1--'

8. Δυναμικά Συστήματα και Χάος 11 Ε 2-2 (Γ)

9. Διπλωματική Εργασία _.~.,.

10. Εισαγωγή στα μη συμβατικά μαθηματικά Ε 2-2 (Α)

11. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 11 Ε 2-2 (Γ)

12. Ουράνιος Μηχανική Ε 2-2 (ΣΤ)

13. Θεωρία Galois Θ 2-2 (Β)

14. Κβαντομηχανική 11 Ε 2-2 (ΣΤ)



111. Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Μ Α θ Η Μ Α Τ 5! Ν

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑθΗΜΑΤΑ

Kl. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Αζιωματική θεμελίωση πραγματικών αριθμών, καρτεσιανό επίπεδο.

Συναρτήσεις, όρια, συνέχεια, παραγώγιση, διαφορικά, ολοκληρώματα Riemann,

ορισμένο ολοκλήρωμα, αόριστο ολοκλήρωμα, θεμελιώδες θεώρημα απειpοστικόύ

λογισμού, μέθοδοι ολοκλήρωσης, ειδικές συναρτήσεις (εκθετικές, λογαριθμικές,

τριγωνομετρικές, υπερβολικές).

Κ2. ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι

Διανυσματικοί χώροι. Πίνακες, Γραμμικές απεικονίσεις. Ορίζουσες.

Συστήματα γραμμικών εξισώσεrν και ανισοτήτων. Εφαρμογές στην Αναλυτική

Γεωμετρία. Τδι οτ ι μές.-Τδι οδϊ.ανυσματα.

Κ3. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δομή και περιγραφικά στοιχεία Η/Υ. Αρχές προγραμματισμού. Γενικά για

γλώσσες προγραμματισμού FORTRAN/PASCAL. Εισαγωγή στην δομή, στο συσχετισμό

και επεςεpγασία δεδομένων.

Εργαστήριο: εφαρμογές στη FORTRAN/PASCAL και επεξεργασία δεδομένων με

τη γλώσσα αυτή.

Κ4. ΑΛΓΕΒΡΑ

Δακτύλιοι, ακέραιες περιοχές, στοιχεία

ισοδυναμιών, θεωρία πολυωνύμων. θεωρία ομάδων.

αριθμοθεωρίας, θεωρία

KS. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας. θεωρήματα μέσης τιμής και Rolle.

Μεγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων, γραφικές παραστάσεις, τύπος Taylor.

Εφαρμογές παραγώγων και ολοκληρωμάτων. Ακολουθίες, σειρές, γενικευμένα

ολοκληρώματα. Στοιχεία διαφορικών εζισώσεων.
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Κ6. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΉ ΑΝΑΔΥΣΗ Ι

θεωρία σφαλμάτων.

επίλυση μή γραμμικών

ΕΕισώσεις διαφορών.

Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων. Αριθμητική

εξισώσεων. Παρεμβολή, πεπερασμένες διαφορές.

Αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Αριθμητική

επίλυση συνήθων διαφορικών εΕισώσεων.

Κ7. ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ Ι
Στοιχεία συνδυαστικής ανάλυσης. Δειγματοχώρος - γεγονότα. θεμελιώδεις

πιθανοθεωρητικές έννοιες. Δεσμευμένη πιθανότητα ανεΕαρτησία.

Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές κατανομές. Ροπές - ροπογεννήτpιες

πιθανογεννήτριες. Στοχαστική ανεΕαρτησία, οριακά θεωρήματα. Βασικοί

ορισμοί πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών.

Κ8. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Συνέχεια, διαφόριση, βασικά θεωρήματα

και εφαρμογές. Διανυσματική ανάλυση (παράγωγος κατά κατεύθυνση, κλίση

συνάρτησης). Ακρότατα. Πολλαπλή ολοκλήρωση. Εφαρμογές στη Φυσική.

Κ9. ΔΙΑΦΟΡΙΚΉ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Η 'Εννοια της καμπύλης. Εφαπτομένη καμπύλης και επαφή δύο καμπύλων.

Μήκος τόΕου. Τύπος του Frenet. Καμπυλότητα, στρέψη, εγγύτατο επίπεδο,

εγγύτατος κύκλος και γεωμετρική ερμηνεία αυτών. Τρίεδρο Frenet. Επίπεδες

καμπύλες. Στοιχεία θεωρίας επιφανειών: Πρώτη και Δεύτερη θεμελιώδης

Τετραγωνική Μορφή. Εγγύτατο παραβολοειδές επιφανείας.

συ(υγείς και κύριες Διευθύνσεις. Κύριες καμπυλότητες.

Ασυμπτωτικές,

Κ10. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΔΥΣΗ IV
Διανυσματική Ανάλυση (Επικαμπύλια, διαφορικοί τελεστές,

Green-Stokes-Gauss, αστρόβιλα διανυσματικά πεδία, εφαρμογές).

σύγκλιση ακολουθίας συναρτήσεων, ομοιόμορφη σύγκλιση

ολοκληρωμάτων. Στοιχεία από τη θεωρία των σειρών Fourier.

θεωρήματα

Ομοιόμορφη

γενικευμένων

Kll. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μετρικοί χώροι και η

Συμπαγείς μετρικοί χώροι.

φυσική τους τοπολογία. Πλήρεις μετρικοί χώροι.

Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας.



24

Κ12. ΣΥΝΗθΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι

Βασικές έννοιες των συvή5ωv διαφορικών εΕισώσεωv. Στοιχεία από τη

5εωρία ύπαρξης, μοναδικότητας και παραμετρικής εξάρτησης για εξισώσεις

πρώτης τάξεως. Εξισώσεις πρώτης και ανώτερης τάξης. Γενική 5εωρία και

τεχνικές επίλυσης για γραμμικές εΕισώσεις. Εφαρμογές.

Κ13. ΜΗΧΑΝΙΚΉ Ι

θεμελιώδεις αρχές Νευτώνειας Μηχανικής. Κέντρο μάζας. θεώρημα

παραλλήλων αξόνων. Κινούμενα Συστήματα. Ροπές αδράνειας. Κίνηση υλικού

σημείου. Κεντρικά Πεδία δυνάμεων. Αρχή Δυνατών Έργων. Αρχή D'Alembert.

Κινητική και δυναμική Συστημάτων Υλικών σημείων.

σώματος.

Δυναμική του στερεού

Κ14. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ Ι

Στατιστικοί χώροι,

δειyματικές κατανομές,

Στατιστικές

Επάρκεια και

συναρτήσεις,

στατιστική

τυχαία

πληροφορία,

δείγματα,

Έκ5ετοι

στατιστικοί χώροι.

Εκτιμητική: Εκτιμητές ελαχίστου φράγματος, ΑΟΕΔ εκτιμητές, ΕΜΠ,

διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υπο5έσεωv. Απλές υπο5έσεις, σύv5ετες

υπο5έσεις, χ2 - ελεγχοσυvαρτήσεις καλής προσαρμογής.

Κ15. θΕΩΡΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Χωρίο, ομοτοπία, αναλυτικότητα, σύμμορφες απεικοvήσεις. Ολοκληρώματα:

Riemann-Stieltjes, επικαμπύλια. Σειρές: Taylor, Laurent, ανώμαλα σημεία.

θεωρήματα: Cauchy, Li~uville, μεγίστου-ελαχίστου, ριζών, ταυτισμού.

Ολοκληρωτικό υπόλοιπο, αναλυτική επέκταση.

2. ΚΥΡΙΑ ΜΑθΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑθΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α (ΑΝΑΛΥΣΗΣ)

Al. ΓΕΝΙΚΉ ΤΟΠΟΔΟΓΙΑ Ι

Στοιχεία μετρικών χώρων. Ορισμός τοπολογίας

κα5ορισμού αυτής. Βασικές έννοιες τοπολοyικώv

και διάφοροι μέ5οδοι

χώρων. Συναρτήσεις,
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απεικονίσεις, ομοιομοpφισμοί. Αξιώματα διαχωpισιμότητας. Σύγκλιση κατά

Moore-Smith. Φίλτρα. Γινόμενο τοπολογικών χώρων. Προβολικά όρια. Χώpοι

πηλίκα. Συνεκτικότητα. Συμπαγείς χώροι.

Α2. θΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΔΗΡΩΣΗΣ

Μετρήσιμα σύνολα, μετρήσιμες συναρτήσεις. Χώροι με μέτρο. Επέκταση

μέτρου από μία άλγεβρα σε μία σ-άλγεβpα (θεώρημα Καpαθεοδωpή-Ηahη). Μέτρο

Lebesque-Stieljes. Ορισμός του ολοκληρώματος, LP - χώροι. Εφαρμογές.

Α3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ

Βασικά θεωρήματα της συναρτησιακής

φράγματος, θεώρημα ανοικτής απεικονίσεως,

θεώρημα Hahn-Banach). Εφαρμογές.

αναλύσεως.

θεώρημα

(θεώρημα ομοιομόρφου

κλειστού γραφήματος.

ΟΜΑΔΑ Β (ΑΛΓΕΒΡΑΣ)

Bl. θΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Ομάδες, κανονικές υποομάδες, ομάδες πηλίκα, θεωρήματα ισομορφισμών,

ευθύ γινόμενο, κυκλικές ομάδες. Δράση ομάδας επί ενός συνόλου, τροχιές,

τάξεις συ,υγίας, θεωρήματα Sylow, μελέτη της συμμετρικής ομάδας.

Πεπερασμένες αβελιαvές ομάδες, αβελιαvές ομάδες

Ελεύθερες ομάδες. Επιλύσιμες μηδεvοδύvαμες ομάδες.

πεπερασμένου τύπου.

Β2. θΕΩΡΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
Δακτύλιοι, υποδακτύλιοι, ιδεώδη δακτυλίων, δακτύλιος πηλίκον,

ακέpαιόι δακτύλιοι, διαιρετότητα στους ακεραίους δακτύλιους, κύριοι

δακτύλιοι παραγοντικοί, δακτύλιοι Artin και Noether. Επεκτάσεις μεταθετικώv

σωμάτων. Αλγεβρικές επεκτάσεις, σώμα ανάλυσης ενός πολυωνύμου, αλγεβρική

θήκη, πεπερασμένα σώματα, κατασκευές με κανόνα και διαβήτη.

Β3. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ
Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο και εφαρμογές.στην Ευκλείδια

Γεωμετρία. Διάφορα είδη ενδομοpφισμώv και πινάκων.. Φασματικό θεώρημα,

μορφή του Jordan. Πίνακες θετικά ορισμένοι. Ανάλυση πινάκων (όριο
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ακολου5ίας πινάκων, συναρτήσεις πινάκων). Κυρτά σύνολα, εφαρμογές.

Πολυγραμμική άλγεβρα, ταvυστικό γινόμενο, ταvιστές, ταvυστικός λογισμός.

ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ)

Γl. ΟΛΟΚΔΗΡΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

θεωρία ολοκληρωτικών εςισώσεων τύπου Fredholm και Volterra στο χώρο των

συνεχών συναρτήσεων. Ποιοτική 5εωρία ολοκληρωτικών εςισώσεωv που προκύπτουν

από τα γενικά 5εωρήματα του στα5ερού σημείου. Επίλυση ολοκληρωτικών

εςισώσεωv, συστημάτων και ολοκληροδιαφορικώv εςισώσεωv Volterra, τύπος

συvελίςεως με τη 5οή5εια μετασχηματισμού Laplace. Μέ5οδοι επιλύσεως Δ.Ε.

Fredholm 2°u είδους (μέ5οδος επαναληπτικών πυρήνων, μέ5οδος ορί,ουσας

Fredholm). Χαρακτηριστικοί αρι5μοί και ιδιοσυvαpτήσεις Ο.Ε. τύπου Fredholrn

(περίπτωση διαχωριστού πυρήνα και πυρήνα, ο οποίος είναι συνάρτηση Green

ενός ομογενούς προβλήματος Sturm και Liouville). θεωρήματα Fredholm.

θεωρήματα Hilbert Smith (περίπτωση συμμετρικού πυρήνα). Εφαρμογές

(μετατροπή προβλημάτων αρχικών τιμών Π.Α.Τ. σε Ο.Ε. τύπου Volterra,

μετατροπή προβλημάτων συνοριακών τιμών σε Ο.Ε. τύπου Fredholm κ.λ.π.).

Γ2. ΣΥΝΗθΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΙ

Επίλυση συνήθων διαφορικών εςισώσεωv με σειρές. Συστήματα συνήθων

διαφορικών εξισώσεων. Αλγεβρική 5εωρία επίλυσης γραμμικών συστημάτων με

στα5ερούς συντελεστές. Στοιχειώδης 5εωρία προβλημάτων συνοριακών τιμών.

Προβλήματα τύπου Sturm-Liouville. Χρήση ~ου μετασχηματισμού Laplace για την

επίλυση γραμμικών εςισώσεωv. Εφαρμογές.

Γ3. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι

Βασικές έννοιες, ταςινόμηση και κύρια χαρακτηριστικά των μερικών

διαφορικών εςισώσεωv. Μέ5οδος των χαρακτηριστικών για γραμμικές εςισώσεις

πρώτης τάξης. Εςισώσεις ελλειπτικού, παραβολικού και υπερβολικού τύπου.

Ειδικές μορφές λύσεων, 5εμελιώδεις λύσε ς, συναρτήσεις Green. Αnλ·

προβλήματα χωρισμού μεταβλητών. Κυματική διάδοση για ~αθμωτά, δ ανυσματικά

και ταvυστικά πεδία. Γεωμετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά των κυμάτων.

Εςισώσεις διασποράς και ανάλυσής τους. Παραδείγματα από τα μα5ηματικά
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πρότυπα της διάδοσης Ακουστικών, Ηλεκτρομαγνητικών και Ελαστικών Κυμάτων.

Γ4. ΔΥΝΑΜΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΟΣ Ι

Εισαγωγικές έννοιες. Δυναμικά συστήματα, διατηρητικά και με απώλειες.

Περιοδικές και σχεδόν περιοδικές τροχιές σε συστήματα με χώρο φάσεων άνω των

δύο διαστάσεων. Διακλαδώσεις περιοδικών λύσεων. Μετάβαση στο χάος με

διακλαδώσεις διπλασιασμού περιόδων και θεωρία "παγκοσμιότητας" του

Feigenbaum. Μέθοδος επανακανονισμού και μεταβάσεις στο χάος με το φαινόμενο

διαλειπτότητας και τη διάσπαση σχεδόν-περιοδικών τροχιών. Εμφάνιση

παράΕενου ελκυστή. Φυσικές εφαρμογές.

ΟΜΑΔΑ Δ (ΑΡΙθΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Δl. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
Προχωρημένες επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών αλγεβρικών

συστημάτων. Στοιχεία επίλυσης προβλημάτων αρχικών τιμών συνήθων διαφορικών

εΕισώσεων. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. Τριγωνικά και κυβικά στοιχεία.

Προβλήματα συνοριακών τιμών Sturm-Liouville. Μέθοδοι Rayleigh-Ritz,

Galerkin Collocation. Εφαρμογές και επέκταση σε 2 διαστάσεις. ΕΕίσωση

Laplace. •.

Δ2. θΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Μοντέλο υπολογισμού (μηχανέc Turing

δεδομένων. Αλγόριθμοι ταΕινόμησης

και RAM). Στοιχειώδεις δόμές

αλγορίθμων. Αλγόριθμοι σε γραφήματα.

αλγόριθμοι.

και ανα[ήτησης. Πολυπλοκότητα·

Κλάσεις πολυπλοκότητας. Παράλληλοι

Δ3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΛΓΕΒΡΑ
θεωρία Αλγεβρών Boole. θεωρία πεπερασμένων Μηχανών. θεωρία Κωδίκων.

Δ4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΉ ΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προτασιακός Λογισμός. Κανονικές μορφές. ΑποδείΕεις με tableaux,

Εκτιμήσεις και Ερμηνείες, Ορθότητα, Πληρότητα και Συμπαγότητα. Λογική 1°u

βαθμού: φραγμένες κανονικές μορφές και μορφές Skolem, Προτάσεις του Horn
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και προγράμματα. Αποδείςεις με tableaux και resolution. Ορθότητα και

πληρότητα. Μέθοδος και αλγόριθμος ενοποίησης. Προγράμματα του λογικού

Προγραμματισμού. Εισαγωγή σε Prolog. Συστήματα. Εμπειροyvώvομες.

Δ5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

Δεδομένα και Πληροφορίες. Ανάλυση Συστημάτων Διοικήσεως. Ανάλυση

Πληροφοριακών Συστημάτων. Βάση Δεδομένων. Εφαρμογές: ηλεκτρονικό λεςικό,

Τραπε,ικοί Λογαριασμοί, Γραφικές Εφαρμογές, Παιγνίδια.

Δ6,. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Γενικά περί μικροϋπολογιστών και

πλεονεκτήματα και εφαρμογές αυτών.

Προγραμματισμός μικρο-επεςεργαστώv.

επεςεργαστώv 8080, 8085Α και Ζ-80.

μικρο-επεςεργαστώv. Χαρακτηριστικά,

Αρχιτεκτονική μικρο-επεςεργαστώv.

Εκτέλεση εντολών assembly των μικρο-

ΟΜΑΔΑ Ε (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ)

•.
El. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Ψυχολογία.

στην εκπαίδευση εκ/κών. Το φαινόμενο

Μπιχεβιοριστική και Γνωστική Ψυχολογία.

Μνήμη Μάθηση. Η Γλώσσα ως μέσο

Η αναγκαιότητα της Ψυχολογίας

και η διαδικασία της Μά5ησης.

Αντίληψη. Μνήμη. Καταvόηση

έπικοινωvίας. Γλωσσική ανάπτυςη.

Ερμηνεία Γλωσσικής αvάπτυςης. Γλώσσα και σκέψη.

Ε2. ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ

Η σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική: Αίτημα των καιρών Η Σχεσιοδυvαμικη

Παιδαγωγική του προσώπου - Η παιδαγωγική σχέση - Μορφές σχέσεων στο σχολείο

- Εςάρτηση της Σχεσιοδυναμικής παιδαγωγικής από την ποιότητα και ικανότητα

του παιδαγωγού.

Ε3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι κοινωνικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα θέματα

εκπαιδευτικής πολιτικής που καθορί,οvται από τις κοινωνικές διαστάσεις της
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εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και τις διαμορφώνουν. Οι θεωρητικές θέσεις

που έχουν αναπτυχθεί για την επιστημονική ανάλυση των κοινωvικώv

εκπαιδευτικών φαινομένων και του ρόλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Η

ανάλυση των ίδιων ,ητημάτων στη χώρα μας και του ρόλου του εκπαιδευτικού

συστήματος στην ελληνική κοινωνία. Η εξέλιξη της επιστημονικής,

εννοιολογικής θεωρητικής και μεθοδολογικής βάσης στην έρευνα της

κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης.

Οι επιπτώσεις από τη χρήση

διαδικασία: Η επίδραση του φύλου

στην αποτελεσματική χρήση του

μαθητών στα σχετικά μαθήματα.

των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική

και της κοινωvικο-οικοvομικής καταγωγής

Η/Υ στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή των

Ε4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι
Ψυχολογικές θεωρίες για την μάθηση ιδιαίτερα στα Μαθηματικά:

Κατασκευαστική (γενετική) άποψη, θεωρία της Ολικής Μορφής (Gestalt), άποψη

της Γνωστικής (Cognitiνe) Ψυχολογίας κ.α. Στόχοι και αναλυτικά προγράμματα

·για τη μαθηματική παιδεία - κοινωνικές παράμετροι. Μοντέλα για τη μάθηση

και τη διδασκαλία στα Μαθηματικά (με παραδείγματα στη διδασκαλία

συγκεκριμένων ενοτήτων).

ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΣΤl. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Εκλαϊκευμένη εισαγωγή στις

Υπεραγωγιμότητα, LASERS, MASERS.

ενοποιημένες θεωρίες πεδίων.

σύγχρονες

Ολογράμματα,

θεωρίες

οπτικές

της Φυσικής.

ίνες, Quarts,

ΣΤ2. ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΙΙ
Κινηματική του υλικού σημείου. Κινηματική των στερεών. Σχετικές

κινήσεις. Αρχή δυνατών έργων. Δυναμική συστημάτων και στερεού σώματος.

ΣΤ,3. ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΉ

θεωρία Maxwell-Lorentz. Οι εξισώσεις Maxwell. Τα δυναμικά.
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Μετασχηματισμός Lagrange. Διατήρηση της ενέργ~ιας. ΠεδLο σημειώδους

φορτίου. Εκπομπή του φωτός. Ανάδραση του πεδίου και η ιδιοδύναμη. Το

πρόβλημα της ιδιομά(ας του ηλεκτρονίου. Κλασσική και κβαντική προσπέλαση

του προβλήματος. Χαμιλτώvια μορφή των εςισώσεωv του πεδLου. Σύστημα από

σωμάτια και πεδίο.

ΣΤ4. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Ο χώρος Hilbert, γραμμικοί τελεστές σε χώρους Hilbert. Στοιχεία από τη

3εωρία κατανομών, το συναρτησιακό του Dirac, Green συναρτήσεις, φάσμα

τελεστών. Κλασσική Φυσική .. Η κβάντωση των ενεργειακών καταστάσεων και της

ηλεκτρομαγνητικής ακτιvοβολLας, ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης.

Κυματική, ή διαφορική εςίσωση του κύματος. Πειράματα που δείχνουν την

ανάγκη εισαγωγής της κβαντομηχανικής και της ανεπάρκειας της ·κλασσικής

μηχανικής. Η μέτρηση ως διαταραχή, κβαντική μέτρηση, αρχή φιλτραpίσματος.

Σχέσεις απροσδιοριστίας. Τα αςιώματα της κβαντομηχανικής, η εςίσωση του

Schrodinger, η εςίσωση συvεχείας.

μητρών.

Παράσταση του Heisenberg, μηχανική των

ΣΤS. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι

Βασικές

Κινηματική.

έννοιες και

Ανάλυση της

ιδιότητες των ρευστών. Στατική Ρευστών.

κίνησης των ρευστών. Εςίσωση Συνέχειας και Ροϊκή

Συνάρτηση. Εξισώσεις κίνησης για ιδανικά ρευστά και ολοκληρώματα αυτών.

Εφαρμογές.

ΣΤ6. ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέρος Ι: Αδυναμίες της Κλασσικής Μηχανικής. Αρχές της Σχετικότητας.

Οριακότητα της ταχύτητος του φωτός. ΙσοδυvαμLα 'Υλης-Εvέργειας.

Πειραματικές επαλη3εύσεις. θεμελιώδεις σχέσεις. Τα πειράματα Bradley-Airy

και Michelson-Morley οδηγούν στην Ειδική Σχετικότητα.

Μέρος ΙΙ: Αςιώματα της Ειδικής Σχετικότητας. Μετασχηματισμός Lorentz.

Παράδοςες συνέπειες. Συστολή μηκών διαστολή χρόνου. Παράδοςα των

Διδύμων. Σχετικιστική Κινηματική. Μετασχηματισμός ταχυτήτων και

επιτυχύvσεωv. Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler. Δύναμη στην Ειδική

Σχετικότητα. Νόμος διατηρήσεως. Αναλοίωτος Ενέργειας ορμής.

Μετασχηματισμός δυνάμεων. Δράση - αντίδραση. Νόμος κίνησης.
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ΣΤ7. ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΉ
Μετασχηματισμοί συντεταγμένων και παράγωγος Lagrange. Εφαρμογή των

κανονικών μετασχηματισμών στο ΠΡ.όβλημα των τριών σωμάτων. Μετασχηματισμός

εΕομάλυvσης. θεώρημα Sundman. Περιοδικές λύσεις. Λύσεις του Lagrange. Η

μέθοδος της αναλυτικής συνέχειας. Η μέθοδος του σταθερού σημείου. θεώρημα

του σταθερού σημείου του Birkoff. Ευστάθεια. Κανονική μορφή Χαμιλτοvιαvώv

συστημάτων: Μετασχηματισμοί "area - preserving". Κ.Α.Μ. θεώρημα.

ΣΤ8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΉ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Στοιχεία σφαιρικής τριγωνομετρίας. Αστρονομικά Συστήματα

συντεταγμένων. Μέτρηση του χρόνου, ημερολόγια. Κινήσεις της Γης.

Αποστάσεις και κινήσεις των αστέρων. Εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης.

Εξισώσεις και ολοκληρώματα της κίνησης 2-σωμάτωv. ΕΕίσωση και στοιχεία

τροχιάς. Τροχιές τεχνητών δορυφόρων και συνάντηση διαστημικών οχηματωv.

Πρόβλημα 3 και Ν-σωμάτωv (ΕΕισώσεις κινήσεως, Παρελκτική συνάρτηση, Λύσεις

ισορροπίας του Lagrange).

ΣΤ9. θΕΜΑΤΑ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Μαθηματικά μοντέλα στην Κλασσική Μηχανική, Ρελατιβιστική Μηχανική και

Στατιστική Φυσική. Η εΕίσωση του Dirac. Στοιχεία Κβαντικής

ηλεκτροδυναμικής. Η εξίσωση διαδόσεως της θερμότητος. Η εξίσωση του

Boltzmann. Το πρόβλημα του χρόνου στη θεωρητική Φυσική. Το πρόβλημα της

Κβαντομηχανικής μετρήσεως.

ΣΤ10. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι
Γενικά χαρακτηριστικά της γηϊvης ατμόσφαιρας - Υδροστατική ισορροπία.

Μίξη και διάχυση των συστατικών. Βαροβαθμίδα και γεν. κυκλοφορία κατώτερης

ατμόσφαιρας. Γενικά χαρακτηριστικά ανώτερης. Ηλικία, εξέλιξη γήϊvης

ατμόσφαιρας. Ηλιακή ακτινοβολία. Ανώτερη ατμόσφαιρα.

ΟΜΑΔΑ Ζ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ)

Zl. ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Ευθεία και επίπεδο στο χώρο. Μετασχηματισμός συστημάτων συντεταγμένων.
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Γενική δευτεροβάθμια εζίσωση και προσδιορισμός του είδους της καμπύλης.

Γενική θεωρία καμπύλων δευτέρου βαθμού. Στοιχεία επιφανειών δευτέρου

βαθμού.

Ζ2. ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ομοπαραλληλικές απεικονίσεις.

απεικονίσεις. Διπλός λόγος.

Προβολικό Επίπεδο. Προβολικές

Ζ3. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ

Έννοια του εσωτερικού γινομένου και η εζάρτησή της από την αλλαγή των

συστημάτων συντεταγμένων. Μετρικές Riemann και Minkowski. Πολλαπλότητες.

Υποπολλαπλότητες. Διαμέριση της μονάδας. Πολλαπλότητες Riemann.

Διαφορικές μορφές.

ΟΜΑΔΑ Η (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

Hl. θΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΙΙ

Πολυδιάστατ~ς τυχαίες μεταβλητές (κατανομές - ροπές - μερικές εφαρμογές

στη Στατιστική). Περί χαρακτηριστικών συναρτήσεων. Στοχαστική ανεζαρτησία

τυχαίων μεταβλητών. Οριακά θεωρήματα (νόμοι μεγάλων αριθμών. Κεντρικό

οριακό θεώρημα). Εύρεση της κατανομής μετασχηματισμένων τ. μ.

Η2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΙΙ

Κλασσική θεωρία ελέγχου υποθέσεων: θεμελιώδες λήμμα των Neyman-

Pearson, ομοιόμορφα ισχυρότατες ελεγχοσυναρτήσεις. Αμερόληπτες ομοιόμορφα

ισχυρότατες ελεγχοσυναρτήσεις. Ελεγχοσυναρτήσεις λόγω πιθανοφάνειας.

Εφρμογές στη κανονική κατανομή. Ελεγχοσυναρτήσεις καλής προσαρμογής.

Εφαρμογές στην Πολυωνυμική κατανομή και Πίνακες συνάφειας. Στοιχεία μή

παραμετρικού ελέγχου συναρτήσεων κατανομών. Διαστήματα ανοχής. Γενική

μορφή του γραμμικού πρότυπου με εφαρμογές στην Ανάλυση διασποράς.

Η3. ΕΙΣΑrΩrΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΉ ΠΙθΑΝΟθΕΩΡΙΑ

Μια διαισθητική εισαγωγή στα απειροστά και τις έννοιες του Απειροστικού

Λογισμού. Το αζιωματικό σύστημα της εσωτερικής θεωρίας Συνόλων του Nelson.
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Τυχαίες μεταβλητές και στοχαστικές διαδικασίες. Εξωτερικά

Martingales. Νόμοι των μεγάλων αριθμών.

ανάλογα

εσωτερικών εννοιών.

ΟΜΑΔΑ θ (ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

θl. ΜΑθΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Εισαγωγή στη θεωρία βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα του γραμμικού

προγραμματισμού. Η μέθοδος simplex (μαθηματική θεμελίωση και υπολογιστική

διαδικασία). Το δυικό πρόβλημα. Προχωρημένες υπολογιστικές τεχνικές.

Παραμετρικός προγραμματισμός (ανάλυση ευαισθησίας). Το πρόβλημα της

μεταφοράς. Εφαρμογές.

θ2. ΜΑθΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Εισαγωγηκή στο μαθηματικό προγραμματισμό. Διαμόρφωση και

χαρακτηριστικά των μαθηματικών προτύπων (μοντέλων). Αναγκαίες και ικανές

συνθήκες αpιστότητας. Τεχνικές βελτιστοποίησης μή γραμμικών συναρτήσεων

μιας μεταβλητής. Αλγόριθμοι μη γραμμικού προγραμματισμού χωρίς

περιορισμούς. Αλγόριθμοι μή γραμμικού προγραμματισμού με περιορισμούς.

Ειδικές μορφές μή γραμμικού προγραμματισμού. Εφαρμογές.

θ3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΕΥΝΑ Ι
Ενvοια, φύση, προβλήματα και μεθοδολογία της Επιχειρησιακής Εpευνας.

Προγραμματισμός έργων με τις τεχνικές PERT-CMP (δικτυωτή ανάλυάη). Εισαγωγή

στο δυναμικό προγραμματισμό. θεωρία παιγνίων. Προβλήματα ροής και

διαδρομών. Εφαρμογές.

θ4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ

Στοχαστικά συστήματα επιχειρησιακής έρευνας.

(ουρών). Αξιοπιστία συστημάτων. Πρόβλεψη

Προσομοίωση. Εφαρμογές.

θεωρία γραμμών αναμονής

και έλεγχος αποθεμάτων.
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3. ΜΑθΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥθΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

EEl. θΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΑΕιώματα Zermelo-Fraenkel. Κατασκευή Καρτεσιανών γινομένων και σχέσεων

από τα αΕιώματα. Ειδικές περιπτώσεις σχέσεων: ΔιατάΕεις, συναρτήσεις,

ισοδυναμίες. Κατασκευή Φυσικών αριθμών από αΕιώματα ZF. ΑπόδειΕη

θεωρημάτων Peano. Κατασκευή ρητών και πραγματικών. Αριθμήσιμα σύνολα.

Πληθάριθμοι και διατακτικοί αριθμοί σαν σύνολα. ΑΕίωμα Επιλογής και Υπόθεση

Συνεχούς.

ΕΕ2. ΓΕΝΙΚΉ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Γινόμενο τοπολογικώv χώρων. Χώροι-πηλίκον. Συμπαγείς χώροι και

συμπαγοποίηση. θεωρήματα μετρικοποιήσεως. Συναρτησιακοί χώροι και τύποι

συγκλίσεως. Proximity. Uniformity. Στοιχεία θεωρίας διαστάσεως.

ΕΕ3. θΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

Εισαγωγή σε μή γραμμικά συστήματα. Γενική θεωρία ευσταθείας (Μόνιμοι

καταστάσεις, οριακοί κύκλοι, Strange attractors). Περίληψη κλασσικών

θερμοδυναμικών συστημάτων μακράν ισορροπίας. Αλληλεπίδραση ανάμεσα σε

φυσικά και συμβολικά συστήματα. (Hardware - Software). θεωρήματα Shannon.

ΕΕ4. ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΙ

Παραδείγματα διάκριτών διαύλων και συνεχών διαύλων, μετά ή άνευ

θορύβου. Μαρκοβιαvές διαδικασίες. ΔLαυλοι άνευ και μετά μνήμης. Γενική

θεωρία κωδίκων. Εφαρμογές σε αυτοοργαvούμενα φυσικά συστήματα και βιολογικά

συστήματα. Χαοτικά συστήματα. Επικοινωνία μεταfύ ιεραρχημένων συστημάτων.

Δυναμική θεωρία αναγνωρίσεως προτύπων και λήψεως αποφάσεων.

ΕΕ5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ

Βασικές αρχές από τη Γραμμική Αλγεβρα.

ιδιοτιμών και ιδι~διανυσμάτων.

Επίλυση συστημάτων. Εύρεση
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ΕΕ6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Περιοδικές κατανομές σε περιφέρεια κύκλου: Von Mises, Καρδιοειδής,

Τριγωνική, περιελιyμένη σε κύλινδρο, κατανομές σε πολικές συντεταγμένες.

Κατανομές σε επιφάνεια σφαίρας: Arnold Fischer, Bingham, Dimroth

Watson. 'Ελεyχοι στατιστικών υποθέσεων σε περιφέρεια κύκλου κατά: Watson,

Kuiper, Rayleigh και άλλα. Παραδείγματα από την Βιολογία και Γεωλογία.

ΕΕ7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Συναρτήσεις Γ(α), B(x,y), ψ(α), συνάρτηση σφάλματος erfx, ολοκληρώματα

Fresnel, ημιτόνου και συνημιτόνου. Ασυμπτωτικά αναπτύγματα. Συναρτήσεις

Bessel (l0u είδους, 2°u είδους, σφαιρικές τροποποιημένες). Εφαρμογές

συναρτήσεων Bessel (Ταλαντώσεις κυκλικής μεμβράνης, θερμοκρασιακή κατανομή

σε στερεό κύλινδρο, θερμοκρασιακή κατανομή σε στερεά σφαίρα, διάθλαση από

αγώγιμο κύλινδρο), ορθογώνια πολυώνυμα (Legendre, Chebyshev, Jacobi,

Laguerre, Hermite). Προσαρτημένες συναρτήσεις Legendre, Υπεργεωμετρικές

συναρτήσεις, συρρέουσα υπεργεωμετρική συνάρτηση. Εφαρμογές των

προσαρτημένων συναρτήσεων Legendre.

ΕΕ8. θΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΉΧΑΝΩΝ
Πεπερασμένα αυτόματα, κανονικές εκφράσεις και κανονικά σύνολα.

Αλγόριθμοι κατασκευής και βελτιστοποίησης. Push Down, γραμμικά φραγμένα και

stack αυτόματα. Μηχανές Turing, αναδρομικά αριθμήσιμα σύνολα και

αναδρομικές συναρτησεις. Γραμματικές και Συστήματα Post. θεωρήματα

αντιστοιχίας. Μή επιλύσιμα προβλήματα των Μαθηματικών.

ΕΕ9. ΦΑΣΜΑΤΙΚΉ θΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΤΕΔΕΣΤΩΝ
Γενικές προϋποθέσεις και επεΕηγήσεις. Η έννοια του φάσματος γραμμικών

τελεστών. Το φάσμα συμπαγών και αυτοσυ,υγών τελεστών. θετικοί και γνησίως

θετικοί τελεστές. Τελεστές τύπου Hilbert - Schmidt, πυρηνικοί τελεστές.

Ιδιότητες των παραπάνω τελεστών. Οι συμπαγείς τελεστές και το διακεκριμένο.

Ο τελεστής του αρμονικού ταλαντωτού.

ΕΕ10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΔΥΝΑΜΙΚΉ
Αριθμητικές μέθοδοι ολοκλήρωσης εΕισώσεων της Δυναμικής. Αριθμητική
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μελέτη κίνησης υλικού σημείου.

προβλήματος.

Αριθμητική μελέτη του περιωρισμένου

EEll. ΔΥΝΑΜΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΙΙ

Εισαγωγικές έννοιες μή γραμμικής

συνήθων διαφορικών εςισώσεων (Σ.Δ.Ε.).

Σ.Δ.Ε, β' τάςης και η θεωρία του

δυναμικής.

Εςίσωση

Ανάλυση μή γραμμικών

Ricatti. Ολοκληρώσιμες
ι

Painleve. Ανάλυση ιδιομορφιών και

ολοκληρωσιμότητα συστημάτων ανωτέρας τάςης με την ιδιότητα Painleve:.

Λογαριθμικές ιδιομορφίες και μη ολοκληρωσιμότητα μή γραμμικών Σ.Δ.Ε. της

κλασσικής Μηχανικής - Μέθοδοι θεωρίας διαταραχών: η μέθοδος Poincare

Linstedt για την εύρεση περιοδικών λύσεων, η μέθοδος πολλαπλών χρονικών

κλιμάκων και ιδιόμορφη θεωρία διαταραχών οριακών στρωμάτων.

ΕΕ12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

~αρουσίαση των μεθόδων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των εφαρμογών τους

σε σχέση με τη δομή της εκάστοτε κοινωνίας και του εκπαιδευτικόυ συστήματος.

Ειδικά θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην Ελληνική κοινωνία στα

πλαίσια του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα

διαφορετικά επίπεδα και είδη εκπαίδευσης. 'Εμφαση στις ανάγκες εκπαιδευ

τικού σχεδιασμού σε σχέση με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο

εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για

διακίνηση των εργαζομένων στις

τις επιπτώσεις από τη μελλοντική ελεύθερη

χώρες της Ευρώπης. Ανίχνευση των πιθανών

απαραίτητων μeθοδολογικών αναθεωρήσεων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στον τόπο

μας.

ΕΕ13. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΤΙΚΉ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Από το έμβρυο στο παιδί - Το παιδί·- Ο έφηβος - Ο νέος.

ΕΕ14. ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ

Γλώσσα στη διδασκαλία των Μαθηματικών και κατανόηση των διδασκομένων

εννοιών. Διαδικασία λύσης προβλημάτων από τη σκοπιά της μαθηματικής

παιδείας. Μέθοδοι διδασκαλίας στην τάΕη, Μέθοδοι έρευνας στη Διδακτική των

Μαθηματικών ή Στοιχεία Πειραματικής Διδακτικής Μαθηματικών.
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ΕΕ15. ΣΧΕΣΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΙΙ
Η Διατομική σχέση και Επικοιvωvία. Η εvδοομαδική σχέση και

Επικοιvωvία. Η εΕουσία του Δασκάλου και η Δυναμική τωv σχέσεων. Η

συμμορφωτική πίεση στις εvδοομαδικές σχέσεις. Η διαμαθητική Επικοιvωvία στο

Σχολείο.

Βασικός ρόλος της αvτίληψης. Η "ψυχολογική στάση" του Παιδαγωγού και ο

καθοριστικός της ρόλος στη δυvαμική τωv σχέσεωv. Η αvαγκαιότητα συvειδητο

ποιήσεως της σχεσιακής συvθήκης. Η Εκπαίδευση των Εκ/κώv κάτω από το πρίσμα

της Σχεσιοδυvαμικής Παιδαγωγικής.

ΕΕ16. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΕ17. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΑ ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΆ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ

Il Δομές και γλώσσες.

σύνθλιψης του Mostowski.

προτάσεις. Μέτρα του

Ανάλυση του Boole.
ΙΙ. Γvωστική λειτουργία και μαθηματικά. Η κατηγορία τωv συνόλων. Ο

Υπεργινόμενα δομών. Υπερδομές και η συνάρτηση

Εσωτερικά σύνολα και αρχές προέκτασης. Βασικές

Loeb. Στοχαστικοί χώροι και δυνάμεις του Boole.

δυϊσμός: "εκτασιακό - εvτασιακό" (extensional - intentional). Εισαγωγή

στις Κατηγορίες και του Τόπους.

ΕΕ18. ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΙ

Ολοκληρωτικές αναπαραστάσεις των λύσεων. Αναπτύγματα σε ιδιοσυ-

ναpτήσει.ς

διαστάσεις.

γι.α πpο~λήματα αρχικών συνοριακών τιμών στις V=l,2,3

(μοναδικότητα, συvεχής εfάρτηση,Στοιχεία ποιοτικής θεωρίας

ασυμπτωτική συμπεριφορά κ.λ.π.) των βασικών εfισώσεων του Laplace, του

Poisson, της κυματικής, της διάχυσης και του Helmholtz. Προβλήματα αρχικών

- συνοριακών τιμών σε καρτεσιανές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες.

Γενική εισαγωγή στην κυματική ακτινοβολία, τηv κυματική διάδοση και τη

σκέδαση κυμάτων από απλές γεωμετρίες. Εφαρμογές στη Φυσική και στη Μηχαvική

των συvεχών μέσων.

ΕΕ19. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΉ ΑΡΜΟΝΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ορθογώνια σύνολα συναρτήσεωv.

συvαpτήσεωv που ανήκουv στο χώρο

Χώροι Lp(T),

Lι(Τ). Είδη

Lp(R). Σειρές Fourier

σύγκλισης. Κριτήρια
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σύγκλισης. Μετασχηματισμός Fourier

L1(R) ή L2(R). Κριτήρια αντιστροφής.

συναρτήσεων που ανήκουν στους χώρους

ΣυvελίΕεις συναρτήσεων.

ΕΕ20. θΕΩΡΙΑ GALOIS.

Επεκτάσεις Σωμάτων. Βαθμός επεκτάσεως. Κανόνας και διαβήτης.

Υπερβατικοί αριθμοί. Κανονικότητα και διαχωρισιμότητα. Κεντρικό θεώρημα θ.

Galois. Επίλυση εΕισώσεωv με ρι{ικά.

ΕΕ21. ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΙΚΉ

Δεσμοί και κατηγορίες τους. Πραγματικές και δυνατές μετατοπίσεις.

Ιδανικοί δεσμοί. ΕΕισώσεις Lagrange α' είδους. Αρχή δυνατών μετατοπίσεων.

Αρχή D'Alembert. Ολόvομα συστήματα. Γενικευμένες δυνάμεις. ΕΕισώσεις

Lagrange β' είδους. Διερεύνησή τους. θεώρημα μεταβολής της ολικtΗς ενέργειας.

Γενικευμένο δυναμικό. Αρχή του Hamilton. Κανονικές εΕισώσεις του Hamilton.

Κυκλικές συντεταγμένες. Αγκύλη Poisson. θεώρημα Poisson. Κανονικοί

μετασχηματισμοί. ΕΕίσωση Hamilton - Jacobi. Μεταβλητές δράσης - γωνίας.

ΕΕ22. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΙΙ

Μονοδιάστατα δυναμικά. Κατά τμήματα σταθερά δυναμικά, φράγμα

δυναμικού, φαινόμενο σύραγγος, πηγάδι δυναμικού, συντονισμός. Ο αρμονικός

ταλαντωτής, τελεστές γενέσεως και εΕαφαvίσεως. Τρισδιάστατα προβλήματα. Το

ελεύθερο σωμάτιο, οι τελεστές της στροφορμής, σφαιρικές αρμονικές, κβάντωση

κατευθύνσεως. Το άτομο του υδρογόνου. Περί σπιv. Το ηλεκτρομαγνητικό

πεδίο. Προσεγγιστικές μέθοδοι. Στοιχεία από τη θεωρία σκεδάσεως.

ΕΕ23. ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ

Πραγματικά ρευστά Κινηματικές εΕισώσεις αυτών. Ολοκληρωτικές

εΕισώσεις κινήσεως. ΕΕίσωση Ενέργειας. θεωρία Συμμόρφου απεικοvήσεως.

θεωρία επίπεδης αστρόβιλης ροής ομογενούς και ασυμπιέστου ρευστού.

ΕΕ24. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Το yήϊvο μαγνητικό πεδίο.

των ,ωvώv Van Allen,

L - Β συντεταγμένες. Κίνηση σωματιδίων

θεωρία Chapman, κατανομή ηλεκτρολυτικής

και F2, Κατώτερη ατμόσφαιρα: Η ηλιακή

εντός

πυκνότητας, περιοχές D, Ε, F1

ενέργεια δια μέσου της ατμόσφαιρας.

των υδρατμών. Οι βασικές εΕισώσεις

θέρμανση της ατμόσφαιρας. Συμπύκνωση

της δυναμικής μετεωρολογίας. Μέτωπα.
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Ανάλυση και πρόγνωση του καιρού.

ΕΕ25. ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΉ
Αστέρες και αστερισμοί. Φυσικές ιδιότητες των αστέρων: αποστάσεις,

λαμπρότητες, θερμοκρασίες, διάμετροι και μάζες. Πηγές ενέργειας των

αστέρων. Εσωτερικό των αστέρων. Διπλοί και μεταβλητοί αστέρες. Εςέλιςη

των αστέρων (γέννηση και θάνατος). Το αστέρι Ήλιος. Ο Γαλαςίας μας.

Ασκήσεις στην παραπάνω ύλη.

ΕΕ26. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΉ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΉΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Γενικά. Μέθοδοι ανάπτυfης σε σειρά. Μέθοδοι Range - Kutta. Μέθοδοι

πρόβλεψης - διόρθωσης. Μέθοδοι πρόβλεψης τροποποίησης διόρθωσης.

Προβλήματα συνοριακών

εfισώσεων. Μέθοδοι

Έλεγχος και σφάλματα.

τιμών. Μέθοδοι για συστήματα συνήθων διαφορικών

για συνήθεις διαφορικές εfισώσεις ανώτερης τάfης.

Εφαρμογές.

ΕΕ27. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

ΕΕ28. ΠΕΡΑΤΩΤΕΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

ΕΕ29. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



ιν. ΑΝΑθΕΣΕΙΣ ΜΑθΗΜΑΤ~Ν - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

κι Πραγματική Ανάλυση Ι (a) Δ. Στρaτηγόπουλος
(β) Ν. Σάμορης

Κ2. Γραμμική Αλνεθρα Ι (a) Δ. Στρaτηγόπουλος
(β) Α. Κοvτολάτοu

Κ3. Εισαγωγή στην Επιστήμη των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

(α) Κ. Ιορδavίδης
(β) Χ. Ζaγαιρας
(γ) Π. Καζαντζής

(ο) Σ. Παπασταψίδης
(β) Π. Λεvτούδης

(a) Δ. Στρατηγόπουλος
(β) Ν. Σάμορης

(α) Π. Καζαντζής, 1° έτος
(β) Φ Βόλβη ή Μ. Βρaχάτης, 1° έτος
(α) κ. Ιορδaνίδης, ~ έτος
(β) Π. Καζαντζ1'Ίς, ~ έτος

Κ4. Αλγεβρα

Κ5. Πραγματική Ανάλυση 11

Κ6. Αριθμητική Ανάλυση 1

Κ7. Θεωρία Πιθανοτήτων 1 (α) Σ. Πaπαστcψίδης
(β) Π. Σύψας

Κβ. Πραγματική Ανάλυση 111 (α) 1. Στaμπάκης
(β) Α. Κοvτολάτοu

Κ9. Διαφορική Γεωμετρία (ο) Α. Κοτσιώλης
(β) »

Κ10. Πραγματική Ανάλυση ΙV (α) Α. Στρέκλaς
(β) Μ. Λευτάκη

Κ11. Μαθηματική Ανάλυση (α) 1. Στaμπάκης
(β) Β. Τζάννες

Κ12. Σuνήθεις __Δι_~φορικές Εξισώσεις 1. Γ. Δάσιος

Κ13. Μηχανική I Κ. Γαιδας

Κ14. Στατιστική I Κ. Δρόσος

Κ15. Θεωρία Μιγαδικών Συναρτήσεων Β. Παπακωvστavτίνου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Δ. Ηλιόπόυλος
Σ. Ζοφειρίδοο

Κ. Κούλης
Κ. Κούλης

Ν. Χατζηπέρης
Θ. Γράψα
Π. Καζαντζής

Ε. Πετροπούλοu
Ε. Πετροπούλοu

''Ανώτερα Μαθηματικά. Κλασσική Ανάλυση", Δ. Στρaτηγόποuλοu
"Μαθηματική Ανάλυση", L. Brand

"Γραμμική Αλγεβρa", Δ. Στρατηγόποuλοu
>> >>

''Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ,", Κ. Ιορδανίδη
"fortran 77", Κλημόποuλοu-Τσοuροπλή

>> >>

"Εισαγωγή στην Σύγχρονη Αλγεβρα" Τ.1, Σ. Παπαστauρίδη
>> >>

π. Αλεβίζος
Φ. Ζαφειροπούλου

Π. Καζαντζής
Θ. Γράψα
Ν. Χατζηπέρης
Π. Καζαντζής

Φ. Μακρή
Φ. Μακρή

Φ. Ζαφειροηοάλοο
Φ. Ζαφειροηοόλοο

Σ. Ζαφεφίδοο
>>

''Ανώτερα Μαθηματικά, Κλασσική Ανάλυση", Δ. Στρaτηγόποuλοu
"Μαθηματική Ανάλυση", L. Brand

"Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση", Α. Χaτζηδήμοu
>> >>

·"Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση", Κ. Ιορδavίδη
"Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση", Α. Χατζηδήμου +">

ο

''Εισαγωγή στην θεωρία των Πιθανοτήτων και τις
Εφαρμογές της", Σ. Παπαστaψίδη

"Μαθηματική Ανάλυση" L. BRAND
>> >>

"Διαφορική Γεωμετρία", Σ. Ηλιάδη
>> >>

Κ. Τσιμοράγκα
Χ. Κοκολογιaνvό.κη

1. Στaμπάκης
Δ. Ηλιόπουλος

Χ. Κοκολογιαννάκη

"Μαθηματική Ανάλυση", L. BRAND
>> >>

"Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μαθηματική Ανάλυση", Ν. Αρτεμιάδη
>> >>

κ. Τσιμοράγκα

Φ. Αλεβίζος

Δ. Ηλιόπουλος

"Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις", Γ. Δάσιοu

"Μαθήματα Μηχανικής", Τ.1, Κ. Γούδα

"Εισαγωγή στην Μαθηματική Στατιστική", Τ .1, Κ. Δρόσου

Σημειώσεις



ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Α1. Γενική Τοπολογία Ι Σ. Ηλιόδης Σ. Ζαφειρίδου

Α2. Θεωρία Μέτρου και Ολοκλφωσης Ε. Υφανη'Ίς Ε. Υφαντήο

Α3. Συναρτησιακή Ανάλυση Ε .. Υφαντής Ε. Υφαντής.

Β1. Θεωρία Ομάδων Α. Κοντολάταu Κ. Κούλης

Β2. Θεωρία Δακτυλίων και Σωμάτων Π. Λεντούδης Π. Λεντούδης

Β3. Γραμμική Άλγεβρα 11 Π. Λεντούδης Π. Λεντούδης

Γ1. Ολοκλφωτικές Εξισώσεις Π. Σιαφαρίκας Π. Σιαφαρίκας

Γ2. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 11 Γ. Δάσιος r. Δάσιος

Γ3. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 1· Γ. Δάσιος Γ. Δάσιος

Γ4. Δυναμικά Συστήματα και Χάος 1 Α. Μπούντης Α. Μπούντης

Δ1. Αριθμητική Ανάλυση 11 Α. Μπούντης Θ. Γράψα

Δ2. Εισαγωγή στη Θεωρία Ε. Κυρούσης Π. Αλεβίζος

και το Σχεδιασμό Αλγορίθμων

Δ3. Εφαρμοσμένη Άλγεβρα Σ. Παπασταυρίδης Σ. Πaπaστauρίδης

Δ4. Μαθηματική Λογική και Λογικός Ε. Κυρούσης Π. Αλεβίζος

Προγραμματισμός

Δ5. Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κ. Γούδας Κ. Γούδας

Δ6. Μικραjπολογιστές

Ε1. Παιδαγωγική ~χολογία

Ε2. Σχεσιοδuνaμική Παιδαγωγική 1

Μ. Βραχάτης

Κ. Πόρποδας

Μ. Βραχάτης

Κ. Πόρποδaς

Α. ΚοσμόπουλοςΑ. Κοσμόποuλος

• Οι φοιτητές θα πρέπει να κρατούν τις προσωπικές τους σημειώσεις από τις διαλέξεις.

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Σημειώσεις

"Θεωρία Ομάδων", Δ. Στρατηγόπουλαι

Σημειώσεις

"Γραμμική 'Αλγεβρα 11", Δ. Στρατηγόπουλου

Σημειώσεις

"Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις", Γ. Δάσιου

Σημειώσεις .ι::,.

>>

>>

"Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη 'Αλγεβρα", Τ.1, Σ. Παπασταυρίδη

"Μαθηματική Λογική", Γ. Μητaκίδη

"Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Βιομηχανικές και Εμπορικές

Εφαρμογές", Κ. Γούδα και Γ. Κατσιάρη

"Διαδικασία της ~θησης" και Σημειώσεις, Κ. Πόρττοδα.

"Σχεσιοδuνaμική Παιδαγωγική του Προσώπου", Α. Κοσμόπουλου



ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γ. Πολυδωρ ίδη Γ. Πολυδωρ ίδη "Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης"

(σημειώσεις). Γ. Πολιχiωρίδη

"Στοιχεία Γενικής Διδακτικής και Αξιολόγησης", Α. Κοσμόπουλου

"Σημειώσεις για Θέματα Μαθηματικής Παιδείας Ι",
Α Πατρώνη, Ε. Πaπαδοπετράκη, Δ. Σπανού.

Ε3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Ε4. Διδακτική των Μαθηματικών Ι

ΣΤ1. Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική

ΣΤ2. Μηχανική 11

ΣΤ3. Ηλεκτροδυναμική

ΣΤ4. Κβαντομηχανική 1

ΣΤ5. Μηχανική των Ρευστών 1

ΣΤ6. Ειδική Θεωρία Σχετικότητας

ΣΤ7. Ουράνιος Μηχανική

ΣΤ8. Μαθηματική Αστρονομία·

ΣΤ9. Θέματα Μαθηματικής Φυσικής

ΣΤ10. Μετεωρολογία 1·

Ζ1. Αναλυτική Γεωμετρία

Ζ2. Προβολική Γεωμετρία

Ζ3. Διαφορικές Πολλαπλότητες

Η1. Θεωρία Πιθανοτήτων 11

Η2. Στατιστική 11 -

Η3. Εισαγωγή στην Απειροστική
Πιθανοθεωρί01

Α. Πατρώνης Α. Πατρώνης

Μ. Λευτάκη

Ε. Ιωαννίδου

Μ. Λευτάκη "Θεωρητική Μηχανική", Τ.1, 1. Χατζηδημητρίου

Ε. Ιωαννίδου Σημειώσεις

Α. Στρέκλας

Ν. Καφούσιaς

Κ. Γούδας

χ. Ζαγούρας

Α. Στρέκλaς

Ν. Καφούσιας

Κ. Γούδας

Χ. Ζαγούρας

>>

"Ρευστομηχανική", Ν. Καφούσια

."Μαθήματα Ειδικής Θεωρίας Σχετικότητας", Κ Γούδα

Σημειώσεις +"'
Ν _,...--

Γ. Αντωνακόπουλος Γ. Αντωνακόπουλος

Ε. Ιωαννίδου Ε. Ιωαννίδου >>

8. Τζάννες 8. Τζάννες

>> >>

Α. Κοτσιώλης Α. Κοτσιώλης

Δ. Ιωαννίδης Φ. Μακρή

>> Δ. Ιωαννίδης

κ. Δρόσος κ. Δρόσος

"Αναλυτική Γεωμετρία", Σ. Ηλιάδη

"Προβολική Γεωμετρία". >>

Σημειώσεις

>>

"Στατιστική Συμπερασμaτολογία", Τ.2, Ελεγχος Υποθέσεων
Γ. Ροόοσα

"Θεμέλια των Μη-Συμβατικών Μαθηματικών", Κ. Δρόσου

• Το βιβλίο θα nροτaθεl από τον αντίσ-ιοιχο Τομέα.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ __ _Ο_Δ ΡΑΔ ΟΣΗ ΦΡΟΝΤΙ:Π ΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

01. Μαθηματικός Προγραμματισμός Ι χ. Ζαγούρας
(Γραμ μικός Προγραμματισμός)

02. Μαθηματικός Προγραμματισμός 11 Α. Μπότσαρης
(Μή-Γρομμικός Προγραμματισμός)

03. Επιχειρησιακή Ερεuνο I Α. Μπότσαρης
(ΑντιοιφατικάΜσντέλο Επιχειρ. Ερεuνος)

04. Επιχειρησιακή Ερεuνο 11 Α. Μπότσαρης

ΕΕ1. Θεωρία Συνόλων 1. Στομπάκης

ΕΕ2. Γενική Τοπολογία II Σ. Ηλιάδης

χ. Ζογούρας "Γραμμικός Προγραμματισμός", Κουνιά-Φερεντίvου

Α. Μπότσαρης Σημειώσεις

>> >>

>> >>

ΕΕ3. Θεωρία Πλφοφοριών 1·

ΕΕ4. Θεωρία Πλφοφοριών 11•

ΕΕ5. Αριθμητικές Μέθοδοι Γραμμικής
Άλγεβρας

1. Νίκολης

Ε. Πετροποίιλου

Σ. Ζαφειρίδοο

1. Νίκολης

"Θεωρία Συνόλων", Γ. Μητακίδη

Σημειώσεις

>> >>

Φ. Βόλβη Φ. Βόλβη >>

.j:::,.
v-1

ΕΕ6. Στατιστική Περιοδικών Φαινομένων 8. Παπακωνστοvτίνου 8. Ποπακωνσταvτίνου >>

ΕΕ7. Ειδικές Συναρτήσεις

ΕΕβ. Θεωρία Υπολογιστικών Μηχανών

π. Σιαφαρίκος Χ. Κοκολογιοννάκη >>

ΕΕ13. Ψυχολογία και Οδηγητική του Εφήβου Α. Κοσμόπουλος Α. Κοσμόπουλος

"Θεωρία Υπολογιστικών Μηχανών", Γ. Μητακίδη

Σημειώσεις

"Μαθήματα Μηχανικής", Τ.2. Κ. Γαιδα

Σημειώσεις

"Στοιχείο Εισαγωγής στην Παιδαγωγική και Ιστορία
της Παιδείας", Α. Κοσμόποολου και ''Σημειώσεις στον
Εκποιδεuτικό Σχεδιασμό", Γ. Πολυδωρίδη

"Ψυχολογία και Οδηγητική της Παιδικής και Νεανικής
Ηλικίας", Α. Κοσμόπουλου

Λ. Κυροίισης Ε. Παποδοπετράκης

ΕΕ9. Φασματική Θεωρία Γραμμικών Τελεστών Π. Σιαφορίκος

ΕΕ10. Υπολογιστική Δυναμική Κ. Γούδας

ΕΕ11. Δυναμικά Συστήματα 11 Α. Μπούντης

ΕΕ12. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Γ. Πολυδωρίδη

Π. Σιαφορίκαο

Κ. Γούδας

Α. · Μποίιντης

Γ. Πολυδωρίδη

• Το βιβλίο θα προταθεί από τον αντίστοιχο Τομέα.



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔ ΟΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤ ΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΕΕ14. Διδακτική των Μαθηματικών 11 Α. Πατρώvης Ε. Παπαδοπετρόκης "Στοιχεία Γενικής Διδακτικής και Αξιολόγησης",
Α. Κοσμόπουλου και ''Σημειώσεις για Θέματα Μαθηματικής
Παιδίας 11", Α. Πατρώνη, Ε. Παπαδοπετράκη, Δ. Σπανού

Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική τα.ι Προσώπου",
Α. Κοσμόπουλου

ΕΕ15. Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική 11

ΕΕ16. Διπλωματική Εργασία

ΕΕ17. Εισαγωγή στα Μή-Συμβατικό
Μαθηματικά

ΕΕ18. Μφικές Διαφορικές Εξισώσεις 11·

Ε19. Εισαγωγή στην Κλασσική
Αρμονική Ανάλυση

ΕΕ20. Θεωρία Galols

ΕΕ21. Αναλυτική Μηχανική

ΕΕ22. Κβαντομηχανική 11

ΕΕ23. Μηχανική των Ρευστών 11

ΕΕ24. Μετεωρολογία 11 ..

ΕΕ25. Αστροφυσική

ΕΕ26. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων
Διαφορικών Εξισώσεων

ΕΕ27. Λειτα.ιργικά Συστήματα

ΕΕ28. Περατωτές - Μεταφραστές

ΕΕ29. Γλώσσες Προγραμματισμού

Α. Κοσμόπουλος Α. Κοσμόπουλος

Κ. Δρόσος Κ. Δρόσος ''Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη", Κ. Δρόσου

Γ. Δόσιος

Ν. Σάμαρης

Γ. Δόσιος

Ν. Σόμαρης Σημειώσεις

Π. Λεντούδης Π. Λεντοόδηο >>

Μ. Λευτόκη Μ. Λευτάκη "θεωρητική Μηχανική", Τ.1, 1. Χατζηδημητρίου +'>
+'>

Α. Στρέκλας

Ν. Καφούσιας ·

Α. Στρέκλας

Ν. Καφούσιας

Σημειώσεις

"Ρευστομηχανική", Ν. Καφούσια

.~

• Οι φοιτητές θα πρέπει να κρατούν τις προσωπικές τοος σημειώσεις από τις διαλέξεις.

•• Το βιβλίο θα προταθεί από τον αντίστοιχο Τομέα.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡQ<pQΡΙΕΣ

ΔΟΜΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ θΕΜΑΤΑ
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ.

Η διοίκηση ασκείται σε επίπεδο Πανεπιστημίου από την Σύγκλητο, το

Πρυτανικό Συμβούλιο και τον Πρύτανη, σε επίπεδο Σχολών από την Κοσμητεία

κάθε Σχολής και σε επίπεδο Τμήματος από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό

Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Πρυτανικό Σuμθούλιο

1. Πρύτανης: Α. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ.

2. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού: Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ.

3. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάnτυfης: Ι. ΒΑΡΑΚΗΣ.

4. Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού.

5. Εκπρόσωπος Φοιτητών.

Σύγκλητος

Αποτελείται από:

1. Τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις και τους Κοσμήτορες των Σχολών.

2. Evαv εκπρόσωπο του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού

(ΔΕΠ) κάθε Τμήματος (από το Μαθηματικό: Α. Μπούντης).

3. Evαv εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Τμήματος.

4. Εκπρόσωπο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Διδάσκαλοι fέvωv

γλωσσών και σχεδίου).

5. Εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού.

6. · Εκπρόσωπο του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ).

7. Πέντε εκπροσώπους των βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών

Μεταπτυχιακών Υποτρόφων αναλογικά.

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας περιλαμβάνει τρεις Σχολές: τη Σχολή θετικών

Επιστημών, την Πολυτεχνική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών Υγείας.

Κοσμήτορας της Σχολής θετικών Επιστημών είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΓΟΥΡΑΣ του Τμήματος Μαθηματικών. Η Σχολή θετικών Επιστημών

περιλαμβάνει πέντε Τμήματα:

Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας.



47

ΙΙ. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πρόεδρος τοu Τμήματος: Σ. ΗΛΙΑΔΗΣ

Τομείς του Τμήματος

1. Τομέας θεωρητικών Μαθηματικών. Διευθυντής: Ι. ΣΤΑΜΠΑΚΗΣ

2. >> Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. >> Ε. ΥΦΑΝΤΗΣ

3. >> Παιδαγωγικής, Ιστορίας και

Φιλοσοφίας των Μαθηματικών. >> Α. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διοικητικό Συμθοθλιο του Τμήματος

Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους διευθυντές των Τομέων,

έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έvαv εκπρόσωπο τωv βοηθώv-επιστημονικώv

συvεpγατώv. Οταν συζητούνται θέματα που αφορούν το ΕΔΤΠ συμμετέχει και

έκπpόσωπος του κλάδου αυτού.

•.

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Συμμετέχουν: 37 μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (καθηγητές,

αναπληρωτές καθηγητές, επίκουροι καθηγητές και λέκτορες).

4 επρόσωποι τωv βοηθώv-επιστημοvικώv συvεργατώv και 2 εκπρόσωποι τωv

Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων.

19 εκπρόσωποι τωv φοιτητών και 1 εκπρόσωπος ΕΔΤΠ, όταv συζητούνται

θέματα που αφορούν το ΕΔΤΠ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΙΙΙ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΤΟΜΕΑΣ θΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τηλέφωνο

1. Καθηγητής Ηλιάδης Σταύρος 993-456

2. Καθηγητής Ντόκας Λάμπρος 993-455

3. Καθηγητής Στρατηγόπουλος Δημήτριος 993-453

4. Αναπληρωτής Καθηγητής Σταμπάκης Ιωάννης

5. Επίκουρος Καθηγητής Κοτσιώλης Αθανάσιος 993-457
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6. Επίκουρος Κα3ηγητής(*) Λεντούδης Παύλος 993-453

7. Επίκουρος Κα5ηγητής(*) Σάμαρης Νικόλαος 993-452

8. Επίκουρος Κα5ηγητής Τi:άννες Βασίλειος 993-452

9. Λέκτορας Κασιμάτης Νικόλαος 992-964

10. Λέκτορας Κοντολάτου Αγγελική 993-455

11. Βοη3ός Ηλιόπουλος Δημήτριος 993-457

12. Επιστ.Συνεργάτης Ζαφειρίδου Σοφία 992-292

13. Επιστ.Συνεργάτης Κούλης Κων/νος 993-454

14. Επιστ.Συνεργάτης Πετροπούλου Ελένη 993-454

2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ

1. Κα3ηγητής Γούδας Κωνσταντίνος 991-889

2. Κα3ηγητής Δάσιος Γεώργιος 992-292

3. Κα5ηγητής Ιορδανίδης Κοσμάς 992-969

4. Κα5ηγητής Μητακίδης Γεώργιος 992-965

5. Κα5ηγητής Παπασταυρίδης Σταύρος 993-045

6. Κα5ηγητής Τσερπές Νικόλαος 993-451

7. Κα3ηγητής Υφαντής Ευάγγελος 992-967

8. Κα5ηγητής Φιλίππου Αντρέας 992-964

9. Αναπλ. Κα3ηγητής Ζαγούρας Χαράλαμπος 993-454

10. Αναπλ. Κα5ηγητής Μπότσαρης Χαράλαμπος

11. Αναπλ. Κα5ηγητής Μπούντης Αναστάσιος 992-970

12. Επίκουρος Κα3ηγητής Δρόσος Κωνσταντίνος 992-970

13. Επίκουρος Κα3ηγητής Κα(αντ(ής Παναγιώτης 993-456

14. Επίκουρος Κα5ηγητής Καφούσιας Νικόλαος 991-889

15. Επίκουρος Κα5ηγητής Κυρούσης Ελευ5έριος 993-454

16. Επίκουρος Κα3ηγητής(*) Λευτάκη Μαρία 991-991

17. Επίκουρος Κα5ηγητής(*) Παπακωνσταντίνου Βασίλειος 992-965

18. Επίκουρος Κα5ηγητής Σιαφαρίκας Παναγιώτης 992-967

19. Επίκουρος Κα3ηγητής Στρέκλας Αντώνιος 993-457

20. Επίκουρος Κα5ηγητής Σύψας Παναγιώτης 992-970

21. Λέκτορας Βάλβη Φλωρεντία 991-889

(*) Εχουν εκλεγεί Επίκουροι Καθηγητές και επίκειται η δημοσίευση του διορισμοu τους.
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22. Λέκτορας Βραχάτης Μιχαήλ 993-045

23. Λέκτορας Ιωαvvίδης Δημήτριος 993-457

24. Λέκτορ_ας Ιωαvvίδου Ελένη 993-451

25. Βοηθός Τσιμοράγκα Καλλιόπη 991-889

26. Επιστ.Συvεργάτης Αλεβί{ος Παναγιώτης 993-454

27. Επιστ.Συvεργάτης Αλεβί,ος Φίλιππας 993-457

28. Επιστ.Συvεργάτης Γράψα θεοδούλα 992-969

29. Επιστ.Συvεργάτης Ζαφειροπούλου Φιλαρέτη 992-292

30. Επιστ.Συvεργάτης Κοκολογιαvvάκη Χρυσούλα 992-967

31. Επιστ.Συvεργάτης Μακρή Ευφροσύνη 993-457

32. Επιστ.Συvεργάτης Σπανός Δημήτριος 992-967

33. Επιστ.Συvεργάτης Χατ{ηπέρης Νικόλαος 992-969

3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΑθΗΜΑΤΙΚΩΝ

1. Καθηγητής

2. Αvαπλ.Καθηγήτpια

3. Λέκτορας

4. Επιστ.Συvεργάτης

Κοσμόπουλος Αλέςαvδρος 993-437

Κοvτογιαvvοπούλου-Πολυδωρίδη Γεωργία 993-451

Πατρώvης Αναστάσιος 993-437

Παπαδοπετράκης Ευτύχιος 993-457

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (Ε.Μ.Υ.)

1. Ανδρέου Ηλίας Ε

2. Αvδρικόπουλος Αθανάσιος θ

3. Αvτωvοπούλου Ήρα Π.Φ.

4. Γεωργιοπούλου Γαρυφαλλιά θ

5. Γεωργίου Δημήτριος θ

6. Κούγιας Ιωάννης θ

7. Κρητικός Ιωάννης Ε

8. Μαρκάκης Γεώργιος

9 •. Ράγκος Ομηρος

10. Τ{αβελάς Γεώργιος

11. Τραμπούλης Γεώργιος

Ε

Ε

Ε

Π.Φ.
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5. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΔΤΠ)

ι . Λυκούδη Χρυσούλα θ

2. Μάργαpη Σπυριδούλα θ
3. Μεvδριvού Δήμητρα Ε

4. Μηχαvού Αναστασία Ε

5. Μου~ακιώτου Διαμάvτω Ε

6. Παυλοπούλου Παρασκευή Ε

7. Ρεμπούτσικα Μαρία π
8. Τρίκη Ειρήνη Ε

9. Τσιφτσή Αγγελική Ε

Για πληροφορίες σχετικές με τα μαθήματα

993-402

993-402

992-970

992-970

992-970

991-889

993-437

992-970

993-402

του

Μαθηματικών, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στις κ.

Μάργαpη γραφείο 111, κτίριο Μαθηματικών, τηλ. 993-402.

Για τον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, στις κ. Δ. Μεvδριvού, Α.

Τομέα Θεωρητικών

Χ. Λυκούδη και Σ.

Μηχαvού, Δ. Μου~ακιώτου, Ε. Τρίκη γραφείο 202, τηλ. 992-970 και κ. π.
Παυλοπούλου τηλ. 991-889.

Για τον Τομέα Παιδαγωγικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Μαθηματικών

στην κ. Μ. Ρεμπούτσικα γρ. 201, τηλ. 993-437.

Στο γραφείο 103 του κτιρίου Μαθnματικώv λειτουργεί n Βιβλιοθήκn του

Τμήματός μας.

Ωρες λειτουργίας: 9-1:30 π.μ. καθημερινά εκτός Σαββάτου.

Στήv αίθουσα Τ26 λειτουργεί το εργαστήριο Η/Υ.

IV. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γραμματέας του Τμήματος είναι ο κ. π. Μπάρκουλας.

Μέλη της Γραμματείας οι κ.κ. Δ. Παγουλάτου, Ε. Βαγγελάτου, Θ. Χαλκιόπουλος,

Φ. Σωτηροπούλου. Επίσης στο προσωπικό της Γραμματείας ανήκει ο κ. κ.
Αλταvόπουλος.

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές για παροχή πληροφοριών,

πιστοποιητικών, καθημερινώς, πλην Δευτέρας, 10-12 π.μ.. στο ισόγειο του

κτιρίου Α'.
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V. Το Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των φοιτητών του Τμήματος που προήλθε από τις

φοιτητικές εκλογές του 1988 το αποτελούν οι:

1. Αvδριόπουλος θ. 2. Ανατολίτης Ι. 3. Γράψας Σ.

4. Κανελλόπουλος Σ. 5. Καρκάvης Μ. 6. Λουζιώτης π.
7. Μανουσάκης r.
καθώς και δύο εκπρόσωποι (που δεν είναι καθορισμένοι) από την παράταΕη

"Αριστερή Συνεργασία".
Εκπρόσωποι φοιτητών στο Δ.Σ. του Τμήματος: Μ. Καρκάvης (Σ. Παπακώστα),

π. Λουζιώτης, (Σ. Κανελλόπουλος).

Εκπρόσωποι φοιτητών στον Τομέα Εφαρμοσμένων: Β. Λιώσης (Ι.

Ανατολίτης), π. Λουζιώτης (Μ. Καραλιοπούλου), Ι. Λαμπρόπουλος, Ι.

Στασινόπουλος (Δ. Καπόπουλος), Μ. Καρκάvης (Γ. Μανουσάκης) .

.Εκπρόσωποι φοιτητών στον Τομέα θεωρητικών: Σ. Γpάψας (Φέvια Σφαvδού),

Σ. Κανελλόπουλος (Λ. Μπίσιας), r. Μαvουqάκης (Μ. Καpκάvης).

Εκπρόσωποι φοιτητών τον Τομέα Παιδ., Ιστ. και Φιλ. των Μαθ.: θ.

Αvδpιόπουλος (Αθ. Μπουpαvτάς), r. Ντοvάς (Β. Βασιλάκης).

VI. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Δ.Σ. ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗΣ

r. Δάσιος, κ.. Δρόσος, Α. Κοτσιώλης, π. Σιαφαpίκας, Εκπρόσωπος ΕΜΥ

Βοηθώv, φοιτητής Σπ. Κανελλόπουλος (Ε, Πατρινού).

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η/Υ.

κ. Γούδας, χ. Μπότσαρης, Α. Μπούvτης, χ. Ζαγούpας, π. Καζαντζής,

Εκπρόσωπος ΕΜΥ - Βοηθών, φοιτητές Σ. Παπακώστα (Μ. Μαpκάκης), Ι. Ανατολίτης

(Ν. Ξεvιάδης).

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ι. Σταμπάκης, r. Δάσιος, Ν. Τσεpπές, χ. Μπότσαρης, r.
Κοvτογιαvvοπούλου-Πολυδωpίδη, Ε. Κυpούσης, Ν. Κασιμάτης, Α. Κοvτολάτου, Φ.

Ζαφειροπούλου, φοιτητές π. Κατσούλης (Λ. Μπόζας), Ι. Στασινόπουλος (Χ.
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Καπόπουλος), π. Λου(ιώτης (Σπ. Κανελλόπουλος), Μ. Καρκάνης (Γ. Μανουσάκης),

Β. Λιώσης (Γ. Συριοπούλού). Επίσης συμετέχει ο γραμματέας του Τμήματος π.
Μπάρκουλας με τυπικές αρμοδιότητες.

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

π. Σύψας, π. Κα(αντζής, Ν. Κασιμάτης, Φ. Ζαφειροπούλου, φοιτητής Μ.

Καρκάνης (Μ. Ρούσσα).

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ

Χ. Μπότσαρης, Χ. Ζαγούρας, Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Β. Τζάννες,

Δ. Ιωαννίδης, φοιτητής π. Λουζιώτης, (θ. Ανδριόπουλος) και ΕΔΤΠ Δ.

Μενδρινού.

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

Α. Κοντολάτου, Ε. Ιωαννίδου, Α. Στρέκλας, φοιτητής Ι. Στασινόπουλος (Δ.

Καπόπουλος).

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Π. Μπάρκουλας (Πρόεδρος με ουσιαστικές αρμοδιότητες), Π. Λεντούδης, Μ.

Λευτάκη, Β. Παπακωvσταντίνου, Δ. Ηλιόπουλος, φοιτητής Μ. Καρκάνης (Β.

Βασιλάκης).

8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ε. Υφαντής, Α. Μπούντης, Α. Κοτσιώλης, Α. Πατρώνης, εκπρόσωπος ΕΜΥ,

φοιτητής Σ. Κανελλόπουλος (Ε. Πατρινού).

9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ - ΒΟΗθΩΝ ΕΜΥ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε. Υφαντής, Δ. Στρατηγόπουλος, Α. Κοσμόπουλος, Φ. ΖαφεLροπούλου.

1 Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

κ. Δρόσος, π. Λεντούδης, Β. Τζάννες, φοιτητής Σ. Γράψας (Γκ. Μπαλάφα).

Οι πρώτοι αναφερόμενοι προεδρεύουν των επιτροπών.
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VII. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ θΕΜΑΤΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙθΑΛΨΗ

r~α "':f,'~ 1Jγειο•ιομι:.ι+. ΠΕ?ίθα.λψy; -:ων 10,-:-ι;-.ών Π?~λiπει ':Ο [I..l. J27/8:1
(Φ~Κ ι 17/7-()-83, τ.Α ').

[ll>O~Δl>IKO ΔΙΑΤΑΙ'.ΜΑ l'Il' ΛΡΙ0~1. 3;;!7
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-:-ιχώ,, ΙΟ?~μάτω'ι.
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-:ιμιiει χιiυε ?U?ιi με ur.:εutJuντ, οr,λωστ, r.:ou uποε:iλλει σ-:ο οιχεί(ι A.E.l.
6) Η οσ.πciνr; θα 6tχ?~νει -:ον cχσ9cιΧισ-:ιχύ ?Ο?έcι ποu έχει επιλέξει ο 9oι-:-r;-:r,:;.
γ) Σε π9ίπ-:ωσr; ποu ο cισφcιλιστιχύς φο?έ:χς ποu έχει επιλέξει ο φοι-:r,τ+,ς

χ:χλιίπ-:ει μόνο ττ; Νοσοχομει:χχ+, χcιι Ιcι-rροφ:χρμ:χχεu-:ικ+, πε?ίθcιλψτ; +, μέρος -:r,ς
δcιπ:ίνr,c; νοσηλτίας , το οιχείο A.E.l. ή τ; Φοιτr,τικ+, Λέσχr, του A.E.l. χ::ιλvπ,ει
την υπόλοιπη Ο!lΠ!Ζ.νΤj σuμφων::ι με το ciρύρeι 2.

'ΛρΟρ(ι Ιι ·

Δεν χσ.λur.-:ονσ.ι οι εξ+,c; οαπciνε:;, σ.) για:
1. Ακοuστ ικιi Ησ.ρuκοισ.c;.
2. ~-:οιχειώοr, 9ci;,μσ.χσ..
3. lσ.-:ριχά. εργα.λείcι χσ.ι ύργα.νcι.
4. Διο?Οω.ιχοuς 9σ.κοuς πανω σ.πό .eι πeισύ των 1.000 Ο?Χ· χcχι 9α.χοuc; επcχ9r,ς

πανω από το ποσό των 5.000 Ο?Χ·
5. Σχελε-:ύ πανω α.πύ το ποσό των 2.000 Ο?Χ·
ϋ. Κσ.λλuν.ικά..
i. Λοψτροθεραπε ίες.
8. Αμοι6+, α.ποχλεισ-:ιχ+,ς νοσοκόμοu.
g, Πλα.σ-:ιχέc; εγχειρήσεις.

'Αρθρο.5
Τόπος Πσ.?r.,χ·r,c; uγειονr.,μιχr,ς ;;ε?ίΟσ.λψr;:;

Η περίUα.λψτ; πα.ρέχε-:σ.ι μέσα. στην .1::λλτ,νιχr, J::;;ιχ?ιi-:ειcι και ειcίιχό-:ε;;cι:
) "" ,ι... ' " ' ·~ ' ΑΕΙ ,~ - ' .α. --:ouc; ,.οι-:r,,ες ποu ορισκον-:α.ι σ-:r,ν εορα. -:ou οιχειοu . . .....χοληc; τ;

Τμr,μι:ι-:ος. '
. 6) Σ-:οuς 9οι-:r,-:ές r.ou με-:έχοuν σε Πα.νεπισ-:r,μια.χέc; εχορομέc; τ, χά.νοuν πρα
χ-:ιχ+, εξά.σχr,στ, +, εχπονοuν r.:.ι.ιχισ.~+, OLGt':?Lε+, εχ-:όc; -:τ;c; έορσ.c; ":OU οιχε ίο1.1
A.E.l., Σχολi;ς r,. Τμf.μα.-:ος σ-:ον -:όπο ποu σ.σκεί-:σ.ι τ, εχr.ονεί δια.-:ριε+, +. σ-:ον
-:όπο ποu έλα.6ε χώρα. -:ο π~ρισ-:α.-:ιχό.

γ) Στοuς 901-:r,-:έc; ποu έχοuν α.νά:γχr, ειοιχr,ς θερα.πε ίαι:, χαι οεν μr.ορε ί να
-:ouc; Πα.?α.σχεθεί σ-:ην πόλr, ποu είνα.ι 7j έορα. ":OU οικείοu A.E.l., Σχολr,c; +. Τμτ,
μα.-:οc; +. σ-:ον -:όπο -:r,c; Πε?ίπ-:ωστ,c; ~ εχ-:ύc; ":"fjζ έορα.c; -:ou A.E.l. Σ-:r,ν περίr.-:ωπ,
σ.u-:+. α.πα.ι-;εί-:α.ι γνωμά.-:εuστ, ":OU α.?μόοιοu γισ.":?ΟU -:r,c; Φοι-:r,-:ιχ+,c; Λέσχr,c; ":01.1
οιχείοu Α.Ε.Ι. +. ":O!J για.-:ροu -:r,ς Υγειονομικ+,c; Υr.r,?εσίcι:; -:ou A.E.l. τ, -:ou σuμ-
6ε6λr,μένοu με α.u-:ό για.':?ΟU κσ.ι έγχριστ, ':OU αρμόοιοu Διοιχr,-:ικοu ~uμ6οuλίι:ιu -:ou
Τμr,μσ.-:οc;.

ο) Σ-:οu:; 90:-:r,-:έc; 7:0U 6:=,ίσκον-:α.ι εχ-:ό:; έciρcι:; ":(ιU οικείου Α.Ε.1.' Σ.χr.,λr,c; ·ί-,
Τ' . . ' . ' '' Ar:'1μημσ.-:οc; χσ.ι ε90:.ον -;ο r.ερισ-:α-;ιχο χρ ινε-:σ.ι ε.::ε ιγον εκ-:ο:; -:r,c; εο?σ.:; -:ou . .. .

~ ι ι , , , ι.... -:r,ν πε?ιπ-:ωπ, au-:r, ο 9oι-:r,-:r,c; εινcιι ur.οχρεωμενοc; ΨJ. γνωρισει :.-:r,•ι
Υγειονομικ+, ϊπ·tjρεσίσ. -:r,c; Φοι-:r,-:ιχ+,ς Λέσχτ,c; ·r, :.-:ο cιρμόοιυ j,.Σ. Tμr,μ:i-:eιc; -:·ctν
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χιι-:ι.iσ-::χσ"tj -:ou μέσ:~ στις ouo έπόμεvες t?γι.iσιμες Ίjμέ?ες.
l'ι:z. ":1jV έ1Χ?ΙσΤj της οαr.ι.χvης εχ::ός των ιiλλων οιχσ.ιολογτ,-:ιχών :Ι.ΠGιΙ'":εί-::χι
' ' Δ ' ('. ' ' Ι 'εεοσ.ιωση yιa.'":?OU -:ou_ . ημοσιοι.J .,οσο:ιιομειοu, :Ι.Ύ?Ο-:ιχοu σ.-:?ειοu :ιι.λ.π.),

ο
, , ·, '..., e ., " ' \' 'χι:ι ως χσ.ι ΕΎΧ?Ισ"fj -:ου ;.1\0\XYj":\XOΙJ ....uμοουλιοu -:Tj::; iνl)L":"fj":ΙXYjζ • εΤ.(.Υjζ Yj -:ou

α?μόοιοu Δ.Σ. Τ!.ι:fιμα-:ος.

'Αρθρο 6
ll υγειονημιχ+. ;;ερίΟι:ιλ·.\rri -:ων 9οι-:1j-:ών περιλαμ~ι:ίνει:

ι. Ια.-:?LΧΤι εξέ-:α.σ-tj.
2. :\Όσοχομεία.χή εξέ-:α.σ-tj.
3. Φαρμα.χ.ευ-: ιχ+, ;;ε? ίθα.λ·.\rri.
4. Πσ.?cχχ.λιvιχές εξε-:ιiσεις.
;>. Εξέ-:α.στj στο σr.ί-:ι.
6. Τοχ.ε-:οuς.
7. ΦυσιοΟε?α.πείσ..
8. Οοον-:ι:ι:~?LΚΎi .tε?ίθσ.λψΥj.
!~. Ο?θοπεδιχ.ιi ε ίο·r,.

. 'λρΟρο 7
Ο '?ηι-;r,-:-·r,ς ;;όυ έχει ::ινiγκ·r, ι:ι-:;;ιχ·r;ς ;;ε?ίΟ:ιλφ·r1::; μτ:ο?εί ·ι:ι ..?οσέ?1.ε-::ιι

χ:ιΟΊjμε?ι•ιi τις ε?γiσιμεc; ·r,!J.έ?ες :.c.:ιι κ:χUη?ισμέ•ιες 9γiσψε::; ώ?ε::; -;-:-:ι L:ι-:?εί:ι
-:-r,ς Φοιτητ ικ+.ς .\έa-,ι·tjς +. r.o Ύ ι:ι-:?ό ":Tjc; "JΎt ιονομικ+.ς 'JΠΤj?εσ ί :ι::; -:ου λΕ. Ι. ·r;
-:.-:ο -:;•;μοεολtjμέ•ιο με ::ιu-:-ό γι:ι-:?ό yι:χ ν:ι εξε-:::ισΟε ί' π;;οσκομίζο•ι-::ις -;ο ?Ι)\"':"fj":ΙΧό

~ιfJλι::ί?ιο περίθ:1λψ1j::; (Φ.B.ll.).
Το Φοι":Τj-:ιχό Βιhλιι.iριο lΊε;,ίΟ:ιλψης οί•ιε-:::ιι σ-:ο r.toυό:1'17fj κ::ι-:1 7fjV

.:γγ?::ι?r. -:ου σ-:ο T!J.Y.!J.:1 με ":Τj'Ι επι9~λ:ιξΤj -:ο•; i;;O?O'J 3 π:ι?· :ι.
llε?ιέ-,ιει -:-ο ,;νο!..ι.::ι-:.:πών"Jμο, 9ω-:ογ?:ι91:ι -:o"J r..:ouo::ιr.·r;, -:-ον ::ιριΟt.ι.ό

ί\1·r,-:?ώω, -:ο•ι ::ι?ιΟ!J.Ι) -;::ι•;-:ό-:·r,-:-:ι::;, "':Yj Οέσ·fj •ιοΟ'Τjλεί::ι::; κ::ιι 'Jλόκλr,?ο -;f)ν κ:ι•ιο•ιι7μt)
'JΙ)ΤΙjλεί::ι::;. Το Φ.Β. ι ι. ::ιν::ι•ιεώ•ιε-:::ιι κ::ίΟε "l.?fJVI) ::ι;;ό -:·r, ·π:ιμμ::ι-:εί:ι ":'J'J Ί":.ι.·r,:.ι.::ι-

-:ος.

. ,\?0?() ~
:",;ησοκομει::ι:.ι·r, ;;ε?ίΟ::ιλ·~·r,

[, 11 'Ι070ΧΟ!J.Ε\:1Κ"fj ;";t?ίΟ::ιλψ·fj ,-:X?C:"f.ε':11 '1"::1 ΨιΤt;ί.ε•;-;ικi l~?'j!J.':t"::t
~. 1 l..l . .l. :.(:1.\ :.ι:ι-:i ..?ο-:ί:.ι.·φΊj 7-;ι::; 1 l::ι•ι/Χέ::; Κί.ι·ιικέ::;.

11 ;;ε?ίΟ-:ιλ·~·r, ::ιu-:·ij :.ι.πορεί •1:1 ..-:ι?:1-:rιεΟεί κ::ιι '1ε ψγr;ί.ε•;-:ι:.ιi ·-~?'~!.ι.:1-:::ι
~.11. 1 . .l. -~ .,-ε Ιοιω-:ικέ::; Κί.ι•ιιΧέ::; '1t ..ε?ί..-:ωΤfj -:":'J'J '1'7:Χ [l)?'j!J.:l"::X -;,;•; ,l·r,:J./'J7ί'J'J
~ε'Ι λε:ι"':'J'J?'ί'J'j'ι -:~.ι.·ί;:J.:ι-::ι :ι•ι-iΑ'J'('Χ ~?'J::; -:·ςι τ:~?:..-:ω'1·r: -:·r,:; -:ι'1Ωέ'Ιει:ι:; -~ :ι-:-:6
iλί.ει·~·r, κί.ί·ι·r;:; ~::1•1 -:rJ .. .:?ι'1":'1.":''.κ;, ;(?ι0ε:ί ;;. .. ;;.ίγ'ι'Ι. ~-:·ςι Τ:i:.?ίτ:-:ι,,'1·r, τ·.,-:·~ :.c.::ι-:-:ι-
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f;:iί.ί.c,ν-::ιι -::ι :ιν-:ί7-:ο:χ:ι νοπ,i.ει-:z. της UέΠjς liC .,t .\,17τ,λε:.ι-:ιχ:i lορuμ:ι-::ι.
. 2. ΙΙ εt'J:ιγωγτ, 'J":':ι :ινω-:έρω ιορ~μ:ι":':Χ γίνε-::χι iι;,ou π;;οτ;γο~μεν:ι ο 9οι-:τ;

-:·i.:. E?OOt:J.'J":'t; με τα 2.V7.λr;γο EL'Jt":'rιpιr; :J.Π() το :ιρμ~~Ιι, j•p:ι9ε ίο της ϊ'γtLΟVCΙμLΚΤ,ζ
Επ ι-:;;cιr.·r,:. -:-r,:; Φc,i-:r,-: ικr,:; Λέητ;:; Yj ":'C"J:.ι (;!ΧΕ: icι:.ι Α. J,; ι .

Ι] 0!1Ο!κ1σί:χ 1:.ι-:τ, μπcιρεi ν1 Π1?1Χ1μ9Uεi σε C:, ... περιπτωσεις:
1) '(J-;1'1..,. l°r.r,ρo:7i:ι 1?j'Et.
f;) 'Ο-:1ν το ;:ερι'J-::ι-:ικά Uεωpεί-::ιι ε:πείγc,ν.
:1. ~-:ι::; τ.ερι7.-:ώπ:::; :ιυ-:έ::; πρέτ.ε: μέσ:ι σε ουι, κ. τ ' 1vώ-::ι-:cι ()?t(; ε:ργ7.7ιμε::;

vu.ε' ~ ..-, ~~:. --rv ε:σ:ιγωνr \/1 ε:ιοc,.;c,ιτ,Uε ί Τ l'γειιινuu.ι,< ι ι·-·r.--~ι· ~ -·r.ι- Λι,,,-γ-ικ-r:,::'Jι ':' .., J. •V " 1 Ι Ι ι , 1 Η, ιr-t"'"" .,.ι.. " j'-r 'j V• • , • •

Λi.η_r,-:, +. ":(")'.! CΙ!;.tείιιυ A.E.l. -::-π~ -:ιιν 1:~εντ, +, :ιτ.:: Λ ,:.:οιιιv υιχε:iιι -;c,υ +, :ι.;~ -:r.,
\ι,σr,ί.ευ-:~χ~ ΊΖ?υμ:>. ;;:ρο:ι.tιμενrJυ ιι 1ρμc,c,ιcι::; γι:ι-:ρc,:;: ,;:; Λέ,.-ι.τ,::; +,-:ω A.E.l. v:ι
:ιπυ9:ινUεί γ,::χ -:υ ε..εiγον -:τ.:; .:ερίr.-:ω'Jτ;:;. •

~ε .:ερί.:-:ωΠji μ·r, :ιν:ιγγελί:ις κ:ιι μ-r; Πt'J'7(;7tι, 1 r/J'Tj:; -:-r,ς :ιν:ιγκ.:ιιό-:·r,-::ις
• • 11 , \. ' ' ' Α L' 1εισ1γωγτ,:; -:ου γι:ι-:ρcι:J -:τ,::; ~1c,ι-:τ,-:ι;ι:r;:; 1 ε:ητ,:, Τ, "°:(;'.! 1 \:.t-:ρου -:ου οικ.ειc,υ . ι-••. ,

-r; Ζ::ι.. :iν-r, U:ι C1ρ~νε: εξ ι,ί.c,κλr,pc,υ -:υ 9c,ι-:-r;-:+,. ·
Τ1 :17:Ο":εί.έσu.:ι-::ι -:ων ι:ι-:::αών ε:ξε:-::iσε:ων ";Ι;:, ~,.,-v-r :Χ'J:ικοινώνον-::ιι1

• τv·•'ι · ι •
1 ,, 1 • ;.., ι ι , 1

u...ονυ 'J":'ον ι~ιο -r, κ:ιι 7-:ο:.ι:; γ'Clνει:; -:ο:.ι :..;C"Jt-:r,-:-r, u..,!Jνο 'Jo ~ .. ~;--ωσ·r κ.,.,-:χ -τν !JΠC"Jt::ι
Τ ,~~·'• • 1 ,ι. • • /' .~'Jν:ι~νεL κ~~ ~v"':'Οζ.

'ΛρΟρ(J Η·
Φ::ιpμ1κε:.ι-:ικ+, πο:piU:ι)ψι,

1. Οι ~υv-:::ιγέζ ::.τv::.τγ;~:i;,ιιν-:::.τ: :1-:c, Φ.J.Ι.11. Ί.c,;,, ~-:ι..:.ν-:::.τι :χ;:,., 7(;'.ι~ γ:::ι-=?tι'.ι:;
-y • Λέ~..,τ- + -:υ:.ι.,· γ:1-;:;c,._:,::; -:cι:.ι οικε ίυ:.ι Α. E. l .. ,~ ,... ~ ' .

2. Α7.ό γ::ι::?υ~::; \cισ·r,i.ε:.ι-::κών ΙΖ?:.ι:.ι.:i-:ων.
3. Από ΙΖ:ώ-:ε:. γι::ι-:;;,cι..:.:,.
Ι' . :Ί ') ' • ' ' • 't:ι-: ~:; πε;Ηπ":'ω~ε~~ ~ κ:ιt ,J ;:ρε-::εt !J-E~2. ~ε G'J'.J χ·,~ .. ~νω-:-:χ::υ CJ?tCJ t?''(Χ~tμε~. . . ' . ο (j ' ., ' .·r;μεpε:, 1Π(J -:τ,ν εκc.ο~-r; -:-r;:; ~:.ιν-::ιγ·r,:; ν:ι εωρ-r, ε L ::t'J"; •: ::ι7.r~ -;υ·ι :ιpμι:ιr,:ο γι::ι-:p(ι ·r,

εί.ε:γκ-:+, γ:1-:?~ -:·r;:. 9οι-:·r;-:ι,:r.:; Λi.-rι.τ1::; ·i. -:u:.ι cι:κ.ε ί!.ιφ .\. E. l., :ιί.ί.:ώ::; Ζεν ε:iν::ι:
εκ.-:ε ι.ε'J-:·r1•

Η 7:.ιν-::ιγr, .:pέr.::ι ν::ι :ινη•?:i9ει με ~::ι:;,+,νε:ι:ι -:,., ,.,,,r.ιμ:ι-:ε.:ών-;:J.tJ, -;r., Τμ·ί;μ:ι,
";(JV :Χ? ωμό ε :~:κο~ μ·r;-:?ώC"J:.ι "':O'J ?ω-:·r;-:·r.' -:·r; γνωμ:i-:ε ... ., ': -:-r,:; π:iΟ·φ·r,ς' -:·ςι ·r;:.1.ε?'J·
μ·r1vί:ι, ":'TjV "J7.'Jί'?:t9~ κ~t -:·r. -;9;,::ι;i~:ι "':f.J'.J γt::t":?'.J~.

' - . r. ,,. ' ' ''Ο: σ:.ι·ι-::χγ:::. εκ-:ε/.'J'.Ιν-::ιι ~-:1 ~:.ιμ.,εω.r,:.1.::'1:ι μr ~2. Λ.Ε.1. Φ::ιp:.1.:ικ::::ι .•~.:
-·r'J -7..,.7,.j 2~·( -,.,·1 6:ι:,tJ.iΧ<ιJ'J fJ ε'J~t::t?' ε:,r~ι;.ε"J'.J~ 'Ji:'J'": \.,;. c-ι -·r 7'..J'J-':J. ..

1
,·(.

• ι • • ':' ~ • • • • ' • 1 • • ":"',.. • • ί • 1

'Λ?U?'' 1 Ο
1 Ι::ι;;::ικί.ι·,ικέ:. εξε-::i:.::::,

l'ί'Ι(ι'Ι"::ι: .:ρίJκ::ι:.ι.i'ιο:.ι γ::ι ;,οι-:Ί;-:έ:; 11 ::t'ΙΞ:.:::.-:·r.:..ι. . .,.,,, ,\Ο·ςιι:η κ:zι Ηε:./κ·r,:; 7":':Χ
11:ι•ι/κ:i_ ε?"(:J.7":'Τ.?!:Χ, ό.:Ο'J :.ι.:i?Ί.Ο:.Ι'Ι, 7":'::ι ε;,•,'17":'Τ,;·. \. -=·r,ς φ,,:-;·,;-;:κ.·;,::; .\έ-r;:,;:;,
ό.:υ:.ι :.ιr.i?χο:.ιν +. 7":'1 ε?"(:t'J-:·r.?::ι -:ων \•Jσ·r,ί.ε:.ι-:ικι:)., ~ i;:.:.ι(J.:Χ."':ω'ι -;r1:.ι ~-r,!J.(J'Jίo'J -;,
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στα εργ:χ~-=·ί;ρι:χ των .\ίοΤιjλευ-:ικ.ώ•ι Ιορυμ:i-;ω•ι raιω"":!ΧΙ)!J 1α:χίου :.ι.ε-::i :χπό π:ιρ:χ
πομπή -:Ι)uς :χ.-:ό -:·ςι Ί:γειονομικr. •;π-r,ρεσί:χ -:ου Α. Ι:<:. Ι.

" ' 'λλ J • ' ' ' ' Ρ 'Ρ • ,....ε περιπτωση ε ει·.γr,c; μεσων ·r, 9ορ-:οu εργ:χσι:χc; ·r, ")λ:ιr;·r,~ κ..λ.π. :.ι.ποροu·ι
f.H εξε-;:ίι:rεtς '1~ γivr.J'.J'/ Χ~t σε ~Οtωτt~έ~ Χλt'Ηχές ·r. tatω-:tκi ε~y2~":·fjptιx :.Lε-:7.
π:χρ::r.πομπή :χπό την ϊγειο'ιl)~.ι.ικ.ή UίΠjρεσί:χ -;ou Α. ΚΙ.

,.. f Ι Ι ,Ζ...,, Ι ι • ι~":'tς περιπτωσεις αυτές πρεπει 'J~ ~'J2'1"ερc:-:2ι στο π2?:χπεμπ-:tκο κ::ιt ο Aoyr;-:,
-:·tjc; -xρvr,Tlj~. Το επισ-;;:ε9όμεvο π:χρ::r.πεμπ-;ικ.ό ::r.'ιτιχ:::ιθfr.:ι-:::r.ι :.ι.ε •ιέο ::ιπό -:·r,·ι
'ι°γειοvομιχή ι'πtjρεσί::r. -:·tjc; ΦΙ)ι-;η-:ιχήc; Λέσχr,c; ·ί; -:ou Ι)tκε ίοu Α. Ε. Ι. Η πi:r.;:ωr.ι.·r;
γί,ιετ::r.ι :.ι.ε l):iT/j το -:ιμολόyιο ~-φ. ϊπ::r.λλ-ί;λωv.

Οι 7οι-:·1j-:έc; των :iλλωv Λ. Ε. Ι. π ::r.ρ:χπiμπο'ι-:::r.ι στα ~οσ·r;λεu-:ικ:i Ιορύr.ι.::ι-:::ι
~-r,μοσίοu ::r.πό -:·ςι •..ιγειΟΨ)μικr, uπ-r,ρεσί::ι '":'')'J 'ΗΧΕ: ίοu ι\. Ε. r.

'.\ρΟρf) 1. 1
Εξέ-:::ιτη 7-:0 πί-:ι

'0--::χ,ι ·r, κ.:χ-:::ι7'":'~Τ/j -:l)u -::ι70εv·r. κ::ιΟισ-::i -:ι•..ισ-ι.ε;,ί; -:·tj :.ι.ε-::i~:χ7·r. -:ου 7'70
'.'.1":'?εiο, μπο?εi ')~ κ::ιλέι:rεt Χ:Χ":"~ ":'t~ ~?Ύ'Χ'7t~J.ες ·r:μέ?ε~ Χ2t ώρε:, r~~:r::~f) ":'"'ι~ (~')t7'fj

-:ικ.·ίj~ .\έ7"J."t;ζ, ·r. -:ου Ι)αείl)υ ι\.Κl. r.o ΤΠi-:ι -:ου. U γι:χ-:ρόc; ::ί•ι:χι 'JΠΙ)Ί.,?εω:.ι.έΨιc;
Αθ ' '' ' θ ' '' ' ' '-ι:χ επισ-.ι<.ε,ι ει ":"Ιj'Ι ι~ι::r. :.1.9:χ -:ον ::r.σ ε'Ι"Ιj .....ε ::πειγ'Jυσ:ι περι.:-:ωΤ!j -:ο•ι επισ-.ι<.επ-:c:-

-::χι ::ιμέ7ως. Α•ι 1) γi:χ-:ρόc; :ι1υ•ι::ι-:c:ί •ι::r. :.ι.ε-::ι~εί '1,l)V ::ισ{}ε,ι·r. ·r, ·r, \":-:·Ιjpε7ί-::ι -:ιργΞ:ί
κ:χι ε967οv ·r, κ.::ι-::i7-:::ι::rr, ,'J'J :ισΟε•ι·r, 1ε•ι ε;.ι~έχε-:::ιι :ι•ι:xl)'JA"fj, rι :t70ε'l·r,:; :.ι.:-:rJ?C: ί •ι-::ι
ει7-::ιχΟεί 7-:ο ε?·r,:.ι.ε:?C:'~ΙJ'ι ~,;ση:.ιο~.ι.εiο ·fj Ι~ιω-:ικ.+, Κλ!'Η:.ι·r,.

~":'"lj'J :τε;;iπ-:ιι,'Τ"fj "11.J-:-~ 'lκ,,λ,J1.JOεi-:-%~ "lj ')~"ΧΙ)~κ'Χ-::r~-:ι -:':'J'.J ::;,J•Jλεπz~:ι~ 7~·~ν
;.::ιρ. :! -:-ο•..ι :i?U?l)'..ι ~ -:ou ί~ιοu 1ι::r.-::ίγ:.ι.::r.-:'Jς.

'.\;:Ορο 1 t
Τ•"Jκ.ε-:οί

~t ::z; ~7:-:ι,,Τt;. ~'J'1!'Jλ'J"(!Κ'J~ ":''JΧε-:rJ~ ·r. Χ2~7~? ~κ·t; ~ ":''J:J:~~, εκ-:ι:ι.:; ~;:r1 -:·r,'ι
ί<.~λ·..1·~1j ~CJ)'Ι ~'Α;;::ι·ι(U'ι -:CJJ'Ι ;;?ΓJ6ί\::τ:ι:.:J.έ"J(JJ'Ι :ι;;~ -:r1 i~O?rJ -.!. -:r1υ .J./-:r;~ ~'J"':''J'j, 7':~~έ-

' . ' . . . ... 'χε-:-:ιt 7":'~~ ?rΗ-:Ί·~-=~~ε~ Κ':1! tϊ:!~'J(J.'Z :rJ_κε-:r11.J ~,;,:., :.ιε ":''1 εi':!'=ι'J!J.~ ;:,r/J r:~~εχε'":''%! 1'":°'J'J.:;

/)·r,J.fJ7t'1'J.,,,. •;;:,z.).λ·f·λ,J•;:, Κ'Χt 1J.ε -:·r.,·ι 7=:rλi;:60εTr, ~":'! ~~·ι ::'Χi:·ιε! Ξ:7':~~'ι'.L'Χ ·f., ~,J·i,O·r,•.ι.::r.
•• 1 • • • ' •

'l;;~·iλλ·r. ~r:.,·r. ·r. ~~!'% ·', 'J T~~'.JY~~ -:·ι:~-
~ε 7:ε~ i~":'tι)Tt; κ':lt~'Χ?~Χ-~~ -:,:.,~J:r,; -xκr1λ'J1JOεi'":''Xt ·,: ~t'1~!Χ'Ζ7ϊ-:ι 7·r.~ ~'J'1'1Χ'J

:J.ι~~j(·f.:. ;:s:? iO-xλ·~·r;:;.

',\?Ο?'Ι 1:1
Φ•..ι7ι,Λ)ε~ :ι.:.: i.:~

( )~ ~'J~~,.,(Jε~'l7:Ziε~ zκ:εί.,.,ι~·ι:-z~ -;ε «l),.J7~'.ι0ε?'l::~·J-=·t;~~'X :r,J'J .\,.,,;-~Ϊ.ε·.J-=~Χι:J'Ι
l~:'Jl.1.~"':l•ι'J "':'ι'~ ~-r·.ι.r,-,i,J·~ .;. -:ω•ι \. ι 1. 1 -~- -~7-:.::::r. :ι:-:~. :-:::r.::ι;-::r,1.1,;-:·r -:r,•; -:ι-:rllε'J'r :ι;-::~

• , lι 1 • • , J 1

-·r•1 ί0

''t~'.ι,J'.ι'J.Ω(·f 'J~·r:t7i1. '7"t:; ~ιι,.,!'":'"f'":'~Κ·f:; .\iTz·r,:. ·ί-, 4:'.ι'.J 'J!:ι<ti'.ι'.J .\.1•:. l. ~i :-:ε:. i-. ι ι , , ι, ι ι , •



58

πτωση r.υu CΧΟ:Jνιχ-:υuν νιχ εξvτ.:7j?ε-:·i;σοuν -:υv:; φοt":7j":έ:; τα Jορuμιχ-:ιχ του Δ7jμοσίυv
τάτε οι Φuσιοθ9ιχπεiες μr.O?OUV να εχ-:ελοuν-:ιχι κιχι σε ιδιωταες χλινιχές +, ιδιω
τ ιχά. φuσιοΟε?ιχr.εv-:+,?ιά. Σ-:7jν περ ίr.'tωστ, ιχιr.+, ιχνιχγρά.φ~-:ιχι στο πα.?α.r.εμr.-: ιχ~
ο λόγος ":Tj:; άρν7jστ,:; γιιχ εκ-:έλεστ, Φuσιοθεριχ1:είιχς.

Ο φοι-:7j-:+,:; r.ou έχει ιχνά.γχτ, φuσιοθεριχr.είιχ:; ιχr.ό ιχ-:uχ7jμιχ +, άλλ7j ιχσθένειιχ
vr.ο6άλλει σ-:τ,ν uγειονομιχτ, uτ.:τ;ρεσίa. -:7j:; Λέσχ7j:; +, του ουα ιου Α .E.l. ιχί-:7ίσ7ί με
σ-χ_ε-:ιχ+, γνωμc:ί-:εuστ, του θερc:ίr.ον-:ιχ γιιχ-:pοu.

Οι αι-:+,σει:; των ενοιαφερομένων εξε-:άζονται από την ryειονυμιχτ, Υ7:7jpε
σία, τ, οποία αποφα.ίνε-:αι σ-χ_ε-:ικά.

Άρθρο 14
Οδοντ tCXlt?LXf, Περ ίθιχλψrj

Η υοοντιCΧ't?LΧf, Πt?ίθιχλψτj Τ.:U.,ίF"Υ.ε":ιχι: ιχ) γιιχ μεν τους φυι-;r,τέ:; του Πα.ν/
μίοu θεσ/νίΧΤjζ στα Ε?γιχσ-:f,ριιχ -:ou οοον-:ιιχ-:ριχοu Τμf,μα-:ο:; του Πα.ν/μίοv θεσ/
χτ,:;, f;) για. τους φοι-:rι-:ές του Πα.ν/μίοv Α&rjνών σ-:ο οοον-:ια.-:ρείο -:rι:; ϊγειονομι
χr,:; ΥΤ.'Υjρεσία.:; ":'Yj:; Λέσχγ,:;.

Η τ.:ερίθα.λψr; α.φορά. θερα.τ.:εu-:ικέ:; εργα.σίε:; χα.ι είνcιι ιχνά.λογ'Υj με εχείνr, -:ων
Δrιμοσίων ϊτ.:α.λλr,Χων.

Οι uγειονομιχέ:; U'ϊ.Τjρεσίε:; -:ων α.νωτέ?ω Jορvμά-:ων μτ.:υ?οuν να. πα.ριχτ.:έμψυuν
-:ou:; φοt":Τj":έ:; σε ιοιώ-:r, οοον-: ία.-:ρο για. r.ερι1:-:ώσει:; εξα.γωyr,:; +, θεpιχπε ία.:; μολu
σμα-:ικών πα(ίr,σεων -:υu ~-:ύμα-:υ:; και όχι για r.ρυσ()ε-:ιχέ:; ε;:γα~ίεc;.

Για -:υu:; φυι-:r,-:έ:; -:ων ά.λλων Α.Ε.1. r, υc;ον-:ια.-:;;ιχr, πε;:,ίίJαλψτj; όπω:; ανω
-:έ?ω, r.α.ρέχε-:α.ι α.πό ~διώ-:r, για.-:;;υ χα.-:ά -:ι:; οια.-:άξει~ πυu ισ-χ_uοuν για. -:ov:;
ΔTjμcι:nou:; Υr.~λλi),011.;.

'Αρθρο 15
Ο;;θοπεοιχά είοr,

Η " ' θ " ' " - ' ' φ ' 'J:eιa.r.a.νTj για. ορ οπεοιχα. ειογ, κα.ι.v;:-:ε-:ι:ιι crJμ ωνιχ με -:ι:; οιιχ-:α...,ει:; r.ov
ισ-χ_uοvν για. -:ov:; ΔΤjμόσιοu:; ϊπιχλλr,Χοv:; χα.ι μόνο σ":TjV περί1:-:ωστ, ποv r, α.νc:ίγχr,
προέρχε-:ι:ιι ιχr.ό ι:ισθένειι:ι +, ι:ι-:ητ,μιχ.

Σ-:γ,ν r.ερίπ-:ωστ, a.v-:+, ο φοι-:γ,-:r,:; v;:ο6άλλει ιχί-:γ,στ, με σχε-:ιχr, γνωμά
-:εuστ, ορθοτ.:εοιχοu γιa.-:ροu r, οr.οίιχ εξε-:ά'ζε-:ιχι ιχπό-:r,ν ϊγειονομι)(τ, ϊπτ,ρεσίa. ποv
α.r.υφι:ιίνε-:ιχι σχε-:ιχci.

'ΑρΟρυ 1 (i
l'τ.:07,ρεω-: α+, l'γειονομιχ+, εξέ-:!lπ,

Οι r.ρω-:οεγγριχφόμενοι )((lL οι με-:εγγρι:ιφόμενοι !lr.ό -:υ εξω-:ε?ι)(ό φοι-:r;-:έ:;
ΙJΤ.ΟΧ,.:.εώνον-:ιχι σ-:ι:; εξ+,:; ιιχ-:ρι)(έ:; εξε-:ά.σει:;
ϊγειονaμιχ+, ϊ7:Τ,ρεσίιχ -:ov οαείοv A.E.l.

1. Αχ-:ινολογιχ.τ1•
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2. llι~θολογα.ή.
:i. Δερμα-:ολοyικ+ι.
Οι 1.JΠQAOLΠOL 9οι":Ύj":ές ϊ:01.1 1:tvσ.vεώvouv :.ι.ε οποιοο·ίj;:ο-:ε "";?Qϊ:Ο ";1j'I εrr?ι~Φ+.

τους ΧGtθώc; ΧGtL ()L με-:εrr?σ.φόμεvDL 1:tϊ:ό :iλλσ. Α.Ε.Ι. ΧllL οι ΧGt":i:t":1:tσσόμεvοι πτυ-
' Α ' Α ' Σ . ' e ,. λ 'θ ' .χιοuχοι •ιω-:ερωv χι~ι vω-:ιι-:ωv χολωv '.Jϊ:ΟrJσ.λ ov-:1:tι :ιιιι ε 'J.?Ο'ΙΟ σε ακ-:ι•ιολο-

ΎLΧ"r, μόvο εξέ-:1:tπ. yιιι -:·r.·ι πιιρC1"λ.ολοu0-tjΠ, ":1jς uγεία:; τους,
Η εξέ-:cιπ, γi•ιε-:1:tι γtcι με•ι -:ou:; φοι":"Ι'j-:έc; -:ou Πcιvεr.ισ-::-r;μίοu ι\&tj•ιώv :ιιιιι

Ηε-::σαλοvίΧ-r;:; 1:tr.ό ":"fjV l'γειονΟ!J.ι;.c:ί; l'r.-r;ρεσία -:-r,:; .\έ~.("fj:; -:ω•ι Ιορ:.ιμά-:ω•ι, για
-:ou:; ?Οι,·r,-:έ:; τω» -:ίλλω•ι Α. Ε. Ι. με r.αραr.εμr.-:ιΧό -:·r,:; ).'yειο•ιομιΧήc; l';;τ,?ε!1ία:;
-:'Ju ΙJικείοu Α. ΚΙ. στα εξω-:εριΧά. Ι1:t,ρείιι -:ων Ι Ια.νεr.ισ-:·r,μια~ν Κλινικών ·r,
:'\r;σ-r,λευ-:ιΧών lο?uμά.-:ων του Δ·r,μmiου ·f, Ν.Π.Ι.Δ.

'Λρθρο 17
,, 'JI" f Ι φ ( # I !? I-ε ε:;1:tt;;ε-:t:ιιε:; πε;;ιπ-:ωσει:; -:ωv οι-:-r;7ωv r.Du r.1:t-r.ι.ou•ι ,:ι;:ο '1DrJ-:t?D":E?()

'll)Ttj:.ι.cι "fj ι5ιά.rιωπ, ΧGtL "fj ΟερGtr.εία. -:ou eιr.oίou Ι)Ε'Ι :.ι.πο;;εί 'ICl γί•ιει !1":1j'Ι ιαλ:iο1:t,
' ' ' {\... • ' ' 1\. ' κ· ' Ι Ι / . ,r .'.ιΤ":Ε?Ι:t :17.0 '('Ιω:.ι.α-:ε~t; Χi:tVfjΎ1'j":1j ·ι; ~tE'.JU'.ι'Ι":'fj λL'Ηκγ;:; fJ.'I :ιιω•ι ί't'JTfjλEU":L·

. Ι' ' ' ' " [1 Ι ' ' ' ' ';<.ω•ι ορu!.ι.α.-:ωv ~·r.t.ι.t:ι!1tou :ιιcιι ;, . . .~. ΧGtL UT':C:?1:t :i;:o Τf.ε-:ιχ·r, ειπ,y,;π, -:·ι;:;
\'yεtΟ'Ιf):.ι.ικ·f,:; ϊπ-r;?εσία.:; και '1'~:.ι.9ω·ι·fj rιώ:.ι.·fj -:ou .lιeιικ·ι;--:~:ιιD~ ~uμ~oui.io•.ι -:D•.ι
'1' ' ' \ ι.· Ι ' ' ' ι.• • ί':.ι.·r.μcι-:ο:; -:ou οιΧε ιοι.ι ι • ,-.. . ;:αρcι1.εμ1.0Ψ-:1:tι r.·ι;-ι -χ;;:.ι.οοια. r,πι-:;;οr.ι; -:rιu ;:οuρ-
yε ίοu ί~γείr.ι:; ΚClL Ι (ρQVOLGt:; ytcι ":'Ιj'Ι -:ελιΧ+. έγ:ιι;;ιΤfj :.ι.ε-::i~r.ιΤr,:; 7"':Ο εξω-:ε;;ι:ιιa.

11 rι.ε-::κ·i; ')ι:tr.-:i•n; •ιr,Τι).εί'1.:;, έ~οι5ι:ι :.Lε-:-:ί?;α.-:rι;~ ;<, λ . .:. -:,;u α.-.τΟε·ι·i, ;<-;ι: ":'Ju
7'..J •ιtJ,j,1~ lιl"J. ,;,.ι~·~"ι;ι --;tι'Ι τ:Fιι•..ιτ:rιλιιy~-:,-!J.'j "':'ι~ \'r;r,•..ι?γεi,.,•..ι \"γε~-::ι:; λι:.ι~ 11?-'~'J'.ι'.-:t.;.

~-:r,ν \";:r,•.J?ϊ~ ι·:Ονική~ 11-:ιιbεί-:ι:; κ::ι~ (~?"ljT-<E'J(J.':1"':(ι.l'J -χ•ι::ιΟέ-:?!J:.ι.ε :·,; ')"t;:.ι.r;
'1ίε!JΤ', Χ:Χ\ ε:ιι-:έλεΤfj ":0'.J ϊ::Χ?QV"':()ς 1 iροεορικού .l11:t-:i'{:.ι.1:t-:O~.

,, ΔΑΝΕΙΑ
1\-:ι-:·t:·ι π.:ι::cιχ·r χ~:t:

1
1.ι.::ι--::κώ•, ')-:ι·ι~ίω•ι ;::;,;{:;λέ.:ει -:? 11..l.:!ΙiΙΙΙΗ:i {ΦΙ-:Κ l.,!!J/ι , ι • , • ·

ι 11)01-:.\111 κο .\Ι.\Τ.\Ι'~t.\ \Ί ι · .\11 ιt-ηι. :11;0

ι ι. 1 ι ι ·ιιι·:.\l'Ο~ ΊΊ (~ Ι·:.\.\11\ 1 Κ 1 (~ .\( l~\IIKl'.\TI.\~

'.\?11?'' 1
1::ι.:Χ!'J'~Ί..'J! :ι.:~: ::~rι;~;:,,/Ιέ;::~:;

ι ..\;:r, :rι 'ΧΚ'Χ')"(,:.ι.:~:κ.ίι .:":'1:; 1 !ΙΧ:1 - 1 !ΙΚ 'ι Ί.'ι?·r.~''J'~'Ι":'Χ: :i;:r, -:11 K~i-:rι:; '1":'J'J:0
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φυι-:τ;-:έ:; :-:υu χ:ινυuν :-:pυ:-:-:uχι:ιχε:; χ:ιι με-::χ;:-;uχι::ιχέ:; στ.υuοέ:; σ-.:ι Ανωτατα
Εχϊ:::ΧΙCJεU":ΙΧ:ί ΙOpuμ::t":::X -;γ;c; χώρ:ι:; :ί-:c,χ:ι χρημ:ι-;ιχ:ί Ο:ίνει:ι ')'1:1 ":Υ) ΟtεΙJΧCιΪ.ΙJΨ:Τ"Γ,
τους στις σ;:οuοέc; σuμφων:ι με τις τ.:ροί.ί;:οθέσειc; χ:ιι -.ou:; ;:εριορισμοuc; των ετ.:ομέ
νων οι:ι-::ίξεων.

2. Τ:ι :ί-:οχ:ι χpημ:ι-:ιχά. ο:ίνει:ι χι:,ρηγούν-:::χι σε όλω; τους r.ροτ.:-:uχι:ιχού:; χ:ιι
με-::ι;:-:u-χι:ιχοu; φοι-.η-:έ:; των Ανωτατω-, LΧϊ:':J.ΙΟεu-:ιχών lορuμ:ί-:ων της 7.ώρ1:.,

1

ε9eι7ον έ-χοuν ει71-χθε: μέχρι το 1χ:ιοη!J.':J.ίχό ετας 1 U8:.? - 83 χ:ιι εηρ:ιφεί στο ε;:ό
μενυ έ-:οc, στ..υuοών :ι9υu εξε-:::ί:rΟηχ:J.ν χ:ιι στις τρε ις εξε-::17-:ιχέ:; r.εριύουu:; με επ ι
-:uχ ί:ι σ ' όί.:ι -::ι μ:ιΟ-ήμ:ι-:::χ του r.ροηγυuμενοu έ-:υu:; σr.υ•.,οών :.ινεξ::ίp-:τ;-::ι :.ιr.ό -:r,
f°;:ιΟμυλυγί::1..

Οι μ.:-:::ι:-:.-:u7.ι:ιχυί 9υι-::-r;-:έ:; ~;:,έr.ει ν::ι έχw.ι'J ur.υεi.-r;Uεί με εr.ι-:uΊ..ί:ι στις εξε
τασεις ϊ.υu r.ριι~ί.έ;:ον-::ιι στο :ίρθρυ 28 .::~ρ. 8 *:eιu :\ .1 :lϋl:!l~:t.

cιl) Οι 9οι-:η-:έ:; εχείνω ;:eιu θ:ι εγγρ:J.φυύν γι:ι r.pώ-:τ. φορ::ί :ι.:ό -:υ :ιχ:.ιοη
ιι:ιϊχό έ-:ο:; 1 \:183 - ~4, Ο:ι 1:pέ1:ει ν:J. έ-χυuν ε1:ι-:uχει --::ι 4/':J --:eιu σuνόλοu -:ων μ:J.Οη
μ:ί--:ων -:ων oueι εξ1μήνων -:ou .:ρο·r;γeιύμενυu έ-:οu:. σ;:οuοών 1..,.. ,χείνeι 7"':Cι c,;:eιίeι
ερίσχον--::ιι.

σ.ΙΙ) Οι φοι-:r;-:έ:; -:ων Α.Ε.1. οιχ1ιυuν-::ιι ο:ίνειeι ε9u7eιν ..ληροuν χ:ιι -:ις
ϊ.:ιpiχ:ί-:ω ϊ.ροij;:ο0έ7εις.

6) Τυ χ:ι:Ο:ιρό μηνι:J.ίeι ε:ι7uοημ:ί -:uu:; οεν ξεϊ.ερν:ίει -:υν χ:-:-:ώ--::ι-:υ μισίιό -:uu
::ΧνειοίχεU':ΟU εργ1-:η σuμ~ .JJV':J. με "':Υ, ':::.uλλογιχ·r, ':::.uμ61ση ε;,γ:ισί:ι:; .;c,u ισχuει
κ:iΟε φυ;;:i.

γ) 1 \~ -:ι,~.:; έγγ:ι~c.,~~ φύ~-:·r,-:έζ -:ι, μ·r,ν~:ιίv χ.:ι.U:ι?~ ε~'J''~~·r1μ.:χ. c;:;ν ξc:;:ε;,νiε~ -:~:;
2ί:ι.000 οp:ιχμέc. r.ροσ::ιuξ:ινόμενυ χ:iUε 9υ;,-:ί σ~:J.4,ων:ι με -:ι:; ~υλi.υγιχέ:; ~uμ?;:i.
σει:; εργ::ισί:ι:; τ, ":Τj'Ι Α:.ι-:όμ:ι-:·r, Τιμ:ιριUμιχτ, Αύξ·r,σ·r, (Α.Τ.Α. ).

i) Οι γuνεί:; ,uu:; iiεν έχuuν ε-:+,σιυ συνυί.ιχά ~::ιU:x;:,r~ εισύο·r;:;.:ι σ!J:J.?ω'ι::ι (J.C: --:τ,
9eιρeιλογιχτ; ~ήλωπ, ει7CJο·r;μ:ι-:eι:; 1::ίνω :ι.:6 40U.OUO ορ:ιχ:..ιέ:;.

Ό:rυι γονείς έχοuν-:;;ί:ι 1::ι:~ι:ί-:eι ε-:ή7ιeιχ:ιύ:ι;:,ό ειο~.,.-φ:ι υ;;ί~ε-::ι: 5':JO.ooo
ορ:ιχμέ:; χ:ι: γι:ι ;:ερισσό--:ε;:;1 :;ι;:~ -:;;i:ι .::ιιοι:ί σε ϊυο.υοο ο;;:ιχ:J.έ:;. Αν έχο:.ι'Ι Q~(ι
f. --:;,ί:ι ;:3.ιο::ί :;ε Ανώ-::ι-::ι Εχϊ.:ι:οε:.ι-::χ:ί Ιορ~:;.:ι-::ι ·r, Α,ιώ-:ε;;ε:; ':::.χ,,λέ:; -:!J ε-:·r,:;ιr.,
κ=:ι.θ:χ.pό εt~όΟ·fJμ=ι 'j'Uμ9ιuν2 1:%,J-:,:,-:ε ~J.ε -:·r. ?ut,JXeιγ!·/.:f

1
ιi·i,λωπ, ορi:ε-::ι~ ι:1ε

700.000 ορ:ιχμέ:;.
Τ:ι .;3.ρ:11:::ίνω _όρ::ι ε-:·r,:;:ω ει:;r.,ο·r,μ:ι-:!J:; U::ι ;:;;,,σ::ιu::ίνr.,ν-::ι: χ:iΟε χ-;,~νr, χ:ι-::i

1 oq :ι.:ό ':(J εr.ύμt'JfJ i-:υ:; :;ι;:~ -:·r,'J ισχ·~ -:r.,u ο::ι-::iγ:;.::ι-:eι:; ::ιu-:uu.
Αν ":'(J ε-:·Γ,'j!'J j .J'JfJλ~Χ~ κ:ιU:ι~,~ ε~.,6~-rιμ:ι ε i'J:Z~ "':''.J μ~7~ :ι;:~ "':'(ι 7':?'Jεi.ε7:~!J-E'J')

'ΛpUpr, :2
.ί\Ι·r, ο:χ:ι:ιιu:;.ενeι: .l:ίνειr,

.lεν Ο\Χ:'Μf.ι~\Ι':::ι: ο:iνειιι:
:ι) Ό~CJ\ γ;;:ί9eι,1-::ι ι -;;ε Α νώ--: :ι::ι .1-:.Χ:-:::ι ι~ε'J": ιχ:ί ι~;;~:.ι.:ι-:::ι :J.ε κ:ι-::ι -:::ιχ-:·r;;;ιε:;
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εξε-::ίσεις ως τ:":'.J:(tοίι:ιοι ~λλr;c; Λνώ-::ι-:ης ·ή Λ•ιώ-:ερηc; 'f:,Ί.oλr.c;,
~) Οι Κύτ:ριοι 1οι-:η-:έ:;.
y) Οι :ιλλοο:ι.:οi Ι)μt)'(&'ιεί:; 7οι-:-11-:ές ε?όσο•ι ot γl)νείς ":rJ'.Jς 01:ιμέ•ιοuν σ-:·ςι

::ιλλc,οσ.r.ή χσ.ι έ:ιοuν οιr:λή ur.ηχ.οό-:-ι:-::ι.
ο) 01 :ιλλοο:ι.:οί - :ιλλογε•ιείc; φrιι-:η-:έ:;.
ε) 01 σ-:?:ι-:εuμέ•101 φοι-:η-:έc;.
ο γ' ' Ι Ι k Ι-1-:) ι εργ:ι,ομε•ιοι στο ό'fJ:J.οσιο -:ομε:ι '1101-:η-:ε:;.

, ,\ρOFrJ 3
, Εχ.-::ισ-η

ι. Το οi•ιε:ο .:ou χοοηγεί-::ιι στο φοι-:-'1-:·r. γι:ι χ.:ίΟε έτος 0-:ι -:ι•ιέ;,χε-:::ιι !J.ε -:·ςι
ετ::φύλ:ιξ·Ι] της .::χ.;:. (ι5) -:ou i;:θροu j στο ποσό των j/i.UOO '5ο:ι:ι:J.ών γι:ι όλ:ι -::ι
-:μ·r;:J.:ι-::ι εκ-:όc; -:ων φοι-:η-:1ν -:ων -:μ·Ιjμ-i-:ω•ι 000•1-:1::ι-:;:ιχήc; στους οτ:οίοuc; χορη
γε ί-::ιι 72. 000 όρ::ιχ:J.ών. Το ο:ί•ιειο κ:ι-::ιt>:ίλλε-::ιι -:μ·φ:ι-:ιχ.:ί χ:ίΟε ούο !J."t;'Ι&ζ "1&

-:ρι.:λό-:'.Jr.t; ::ιρtθ!J:r;μέ·ιη ::ιτ:όοειξ·ι;. Η τ:ρώ-:·fί ~ό'1η κ:ι-::ι~:ίλλε-:-:ιι' ::·ι;·ι Ι η ~ε;;-:ε:J.-
1' ' 'Γ\_ '' . ' ' ι \' Ρ ' ''.,? ιοu. υ. :ι•ι -:-ο ό:t•ιειο ΤJ•η;;-:ε-:-:ι t :J.ε-::ι -:η•ι η .... ε;:-:εμr:ιρ •.ou. 1)\ "il)'J'εΙc; .:riu '1.ΨJ.·

λογο·~·ι :ι:-:ό -:·11·1 ·r;:J.ε?Ο!.1.η•1ί:ι :ιu-:-ή :J.έχρι -:·,;:; 'Jτ:ογ;:-:ι?·r;c; -:o•J ο::ι•ιείrJU κ::ι-:-:ι~:ίλλο•1-
-:-:ι1 :ιΟροισ-:1:ιι:ί με -:-11·1 •J;;ογρ:ι~·ή.

2. Κ:ι·1έ•1:ι:; ?ΟΙ":1ι :·ή:; οε•ι :J.;;ορεί 'Ι:t ΤJ')~.'~ε\ ο:ί•1ε1:ι r:ερt"1"10":Ξ:?:t -:ιr:ό -:ri•ι
-,ο , - \ "*- , \ ,.. 1 - • ,. -, .',;... :-. ,,,.:ι,... !J.O .ωι ... ωι -:-r,., J,.οχ.,..εω ..Χf1., ,..,ι .• f1'1Ί;.,.

'.\ρΟ?,, 'ι
.λ~::ιι5~;,.~'1ί-:ι χ'1?·ί-1~Γ"~'1"f"'ι~ ')').'ιε ~'1'J

ι. ~-:·ςι '1.?Ί); -:o•.J '1.χ-:ι-::·,.:ηiχ.ού έ-:Ι)uς χ.:0::Οε ι\·ιι,;ι-:::ι-:'ι ι·::ι.τ:::ιι-::ε·~:υι.ό 'ι-::;:υ!J.::ι
'Jτ:r1~:ίλλε1 '1":'t; 1/Ψ,Ι'J Οικr,-ιr1:J.1Χι.')'1 l'r:ι,Οέ-1εω•1 -:ου l';;r1u;:·rείr1υ ι·:Ο-11.:ιι·r;~ ι 1:ιt'!)εί:ι~
κ:ιt Ηρ·r;Τιtε·;:J.:ί-:ω•ι έχΟεΤ,; -;::ι ":Ι) :ιr::ι1-:ο·~:J.εΨ1 Ί..?·r,:J.:ι-:ιχό r:r1-1r1 .:ου Ο:ι χρε1:ι:1Οεί
γ::ι -:-111:ι•ιε:006-:·r;Τι;. ~[ε ι::-iΤι; '1'..Ι"::ί ·ι; 'Jϊ:°f;?Ξ:7ί'1 ε•ι-:ε.ί.i.rι:J.έ.•ιω•ι ε~61ω•ι ( ϊ. !':. Κ)
"';fJ'.J l'r:οuργείου ι l::ιt~εί::ι~ ,:χ!)tΟε~ Ί.?'t;:J.:ι~~κ:ί ε.ν-:-i.i.:J.:t":-X .:;;rι.:i:~;;ωμ·r;c; ϊΙ'1 χ:ίΟε
.\'ιώ-:-:ι-:ΓJ r:,::;::ιtt3ε:ι-:·.~fJ '[~?'.J:.ι.7. "1--:'ι ;ι''Jf'J:J.-x ~'J'.J ι l?r.ιi']'":'':l~J.έ'J(ΛJ ι·~:ι~.Lμ-1":εί~~ ·r. Οtο~
:ι.·r;-:1:ιιού 'Jτ::ιi.i:r).rι•J -:,, ..J T:J.·i;:J.'1-:,,~ .:,,u έχ:.1 'ι?:70εί ·.-:-χ -:,J ,;:ιιr,;;rι -:ιυ-:;, -χr:ό -:·,; ~~γ-

κ.ί:r;-:rι.
t. Τ::ι Ί.?·r;:η-:::ι.i ε·ι-:iί.:J.::ι-:::ι Οεω;;r,·~·1-:-χ: '1;;/, -:r,·ι I Ι;;,,i-1-:i:J.ενr, Ι ';;::ι~J.μ::ι·-:.: ί::ι~

-:rJ'J ι\. ι·:. ι. :J.ε 'Χ~~ο:~:r.:J.έ•ιε~ 'Xi':'J~εi~;:~;.
:1. ΚiΟε ~:ι.·ιε ~,J/)rι-:rι·~~J.E'Jtι~ -;,,ι~ -:·rι-:·~; '.J;:'Jί'?i,;ιε ~ 'J~J.rι/,.'ι~''ι '7ε ~·~rι '1.'Ι": i 'ι'? ::ι~ :ι.

'1"':'ι rι-:-:rιίrι '].'J'Χ~έ?Ε-:''1~ -:rι i':fJ':ifJ -:rJ'J ')'].•ιε ir11J.

'ι. ,\•1-:ί·.-;;::ι~'J. :ω•ι r,:J.r,i./,γι,••ι ,;-:r.i.'l','Ι":'J.\ 7":'ι -:i.i.rι:; :ι.:ίΟε Ί:/,Ψι'J -1-:rι l'εν:κ./,

.\,Jj'~'1-:'~?~'ι 7.'J'.J K~i-:r.ι'.J~.
~). 1·,

1
1. ~- -:rJ'.J ;Γ:.1:(:J.'1.°':''J~ 1.7:'ι~-zi•ιt:"-:ι~ "J.'J ":'.J'ι7.?'1-Ί.'ι'J'Ι ',"."1 :ι.:iΩε .::'ι')~'1.~ε~~-

, . .. .
:J.ενrι 'ι~ -;-:~rι·..i~rA)ε7z~~ Ί.'ι~·,.ί,.Γ.':'f/, ιj'Χ'Ιε ~'J'J.

tί. Ί''1. ~~Χ~~'Jί.'J''
1
'~r.":'~κi "'

1
11.'1 :·r.·, ε",'Χ~~7·r. :'J'.J ~'l'JE~'J'.J 'J7:'J~>ii.i.rJ'1-:1.~ :.ιΞ7'1 J::
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έν::ι μήν::ι ::ιr.ό .ην εγγρ::ι9τ, .υu φυι-:-r;-:r, σ-:υ Α ' έ-:ο:; +, ::ιr.ό -:r,ς ϊ:ΑΤjρώσεω:; των
r.ροur.οΟέσεων .ou iρθροu 1-r.::ιρ. 2 r.ερίr..ωση (α) χ::ιι είv::ιι -:::ι ":":::ιρ::ιχi-:ω:

cι) Αίτηση,
ε) ΗεfJcιίωση της οιχεi::ι::; οtκονομιχής Εφορicι::; γιcι το ε-:+,σι(ι φορQί.ογr,-:έιι

εισόο·fjμCl ":CιU O:XVEtOOO";OΙJμEVOU 90t";T,";Tj Χ:Χ! των γονέων τω.
γ) Βε6::ιίωπ, -:ο:; -:μ·Α,μ::ι-:ο::; ::ι..:ό την ο;;οί::ι r.ροχι.ί..:-:ει :ιν σuν-:ρέχοuν ο: ..:ροί.i

..:οθέσε ι::; -:ou :ίρθροu 1 r.::ι;;. 2 r.ερ ι~-:ωση (α].
ο) Ηε6::ι.ίωπ, Ο!χογενει::ι.χήι:; χ:ι.:iσ-:::ι.σr,::; ::ι...:ό -:ην ::ι.ρμόοι::ι. ':l.?Ί.Τ;.

'Α;;Ορ~ 5
Ε::ι::;-:ρο:;,i, -:ou φυι-:r,-:ιχυι.ί ο::ι.νε ίου

1. Τσ. ά.-:eιχσ. φω-:η-:ιχά. οά.νειcι εξοφί.οι.ίν-:cιι cιr.ό -:ou:; οιχcιιυι.ίχοu::; σε μr,νιcιίε:;
οόσει:; ίσε:; με -:ον αριθμό των ε-:ών οcινειοοό-:·r,π,:; ετ.ί 12.

2. Τα οά.νειcι εςοφί.οι.ίν.σ.ι στο r.λ-r;σιέ:;-:ερc, Δ·r,μόσιc, Τcιμείc, -:·r,::; χσ.-:οικίcι::;
-:c,u u;;όχρεοu με-:ιi -:·r,ν r.σ.ρέί.εuσ-r; 2 ε-:ών σ.τ.ό -:-r,ν ημέρα. ί.τ,Ψr,::; -:c,u r.-:uχiυ!.ι.

3 '() ' ' ~ Ο' ' - Ί '. σοι σ.r.eι -:ou::; 1,:ινειc,00-:-r, εν-:ε:; με-:cι -:·r, ΛΤ/,{'Γ. -:eι:.ι τ.-:ι.ιχιο!.ι -:ο!.ι::; ::;-:ρ:ι-
-:ει.ίοv-::ιι, ο χρόνο:; έν::ι.ρξr,::; ετ.ιr.ροφτ,::; -:ou ο::ι.νείοu σ.ρχiζει ένα. χρόνc, Lε-:cι -:r,ν
εχ;;λγ,ρωσr, -:ων σ-:ρcι-:ιω-: ικών -:ou:; u;;οχρει~σεωv.

~ε τ.ερ ί;;:-:ωπ, ϊ:ΟU ο::ι.νειοοο-:-r,Οε ί:; ;;:-:uχ ιοuχο:; οεν :.-:;;::ι.-:εuύε ί μεσ::ι. ::;ε ο:.ιιι
χρόνι::ι: cι;;:ό -:τ,:; λfι·.)ιτ,::; -:ο:.ι r.-:uχίou u;;:cιχρεώνε-:::ι:ι να. ε..:ι:.-:;;έ-.;ιει,-:ο ο:iνειc,.

Ιι. Για -:c,u:; r.ρc,:-:-:uχιaκc,y:; ~ανεω~c,-:·r,(Jέν-:ε:; }c,ι-:·r;:έ:; ;-;,,u !J-E":~ -:·r, i.·r,·,ί,·r, -:c,:.ι
r.-::uχίc,u -;c,u:; σ.κc,λc,uUοΥν με-:σ..:-:uχι::ι.ιιέ:; ::;;:c,:;οέ:; σ-:c, εσω-:ερικ~ τ, -;c, εξω-:ε;;ικ,~ ι,

χρόνο:; ε..:ισ-:ροφ·r,::; -:ou οσ.νεiοu cιρχi~ει 3 χρόνιcι με-:ά. -:·r, i.-r,·!(r, -:c,u ;;-:uχίeιu -:eι:.ι::;.
2νε~i;.":'Τ,":!Χ σ.v 1:ε~ά::ω~cιν Υ, ίJ''f) ":'~:; με-:2;:-:uχ~::χ.κέζ ~7:ου~iζ.

- Ι' , , fJ • ,ι., • , , , ..:,. ι::ι: -:ou:; ο:ινεt(ιΟ(ι":Τ, εν-:ε:; ,..(ιι.Ί;-:ε:; ϊ:(ιU ι,ι::ι:κο;:-;(ι!.Ι'ι -:ι::; Π.(ιuοε:; -:ω:; γι::ι:
" , ' *' ι ),.., , , , ' ' ' ,οιcις~οροu:; λογοu:; r, ε;;ισ-:ρο,..·ι; -:ou ocιvε1ou ειv::ι:: u;;οχρεω-:ιχ-r, κ::.ιι ::ι:7:(lt-:r,-:r, μο::.ι
σε έξι (6) μr,νε:; σ..:ό -:r,:; οιαχοr.fι:;. Τ(ι Τμ·i,.u.::.ι εν·r,μεpώνει .,-ι..ε-::χi -;(ι ..l-r,μό:η(ι
Τ . ' ' ' ,ι., '(Χμειrι -:r,:; ;.ερι(ιχ-r,:; ":Ύj:; μονι:.LΎj:; Χ(Χ'":Cιιχιcι:; '":(ιu ,..eιι-:·ι;-:·r,.

6. Β λτ,ψΎj -:ou .-:-:uχiou r.ρέ.-:ε: ν::ι έχει γiνει ::ι.::ό -;(ιν εν~ι::.ι:;;ε?~:.Lενο '1i: -:ό-;::.ι
χρόνι(Χ όσο -:eι σι.ίν(ιΪ.(J Π:(ιuοών .:pοσcι:.ιζ:ινόμενο χ::ι:-:::ί 5U~. Ε9eι'1(ι'Ι ~εν έχ(ι:.ι'Ι (17;;(1-

χ-:τ,:;ει .:-:uχio χ::ιι με-:cί -:τ, i.τ,ξ·r, -;(ι:.ι .:cιρ::ι.:::ίνω χρ,jνιχοι.ί ο::ι'1-:·r,ψ.τ-:(ι:;, -:,, ~::ί'Ιε:•,
ύεωρεί-:cιι λr,ξι.:ρόUεσμ(ιχcιι (Χϊ:cιι-:εί-:::ι:: r, εr.ι:;-:ρ(ι;;·i;-:(ι:.ι cι;;c,-;(ιν ε·ι~:::ι;-,ε;;όμε'Ι!J.

ί. )\α ~:rc.,u~ κ2-:2 -:·r, ~~~;,χε~2 -:ων ι:;;-;(J'.J~<;Jν '1'7?!1":~:.J{Jv-:2~ .,, -;τ-:;,2-:~'Jι;τ·r, ~~ν

Uεω?tί":'α.~ ω~ λ(Jγι;:, y~2 -:·r, λτ,~~h?όΟε:rμτ, ε;-;~7":?'J?·;, -:c,'J ~~'JΞ:~CJ'J. ]'~2 /;'1r.ι Ί.?'~'J'J
οια;,χεί -r, σ-:p:x-:εu:;·r, ·r, ε;::::;-;p(ι?-;, ":(JU ~::ι:'Ιt!(ι:.ι ::ιν::ι.::;-;έί,ί.ε-:::ι:.

~. Γι::ι c,σ(ιu:; ?(ιt7η-:έ:; 01(ΧΚC,ϊ;7(ι:.ιV -=·r, ?(ιi-:·r,:;·r. γ:::ι σοε::ιροι.ί:; ί.eιγ(ι:.ι:; :.ιγc:i::ι::; ·r,
ε.:ιr.pοφ-i; 7ou ο::ινεί(ιu αρχίζει με-:cί ~·ι;v r:::ι;;έί.ε:.ισ·ι; ο~(ι (:.?) ε-:ι~'ι.

Η r.pοθε,,μίcι -=ων οι.ίο ε-:ών u.::rιί.rιγί~ε-:::ιι ::ι.:ό-:·r.ν ·r,με~(ι:J.·r,·,i:ι ::ιi-=·r,:π,~ ~::x
x!J.:·f.:; σπ(ιuοών λόγω uγε i::.ι:; ::ι;;c, -:eι φ(ιι-:·ι;-:·r,.
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9. Τα. Ανώ~α.":α. ~r.α.ιοενtιχά. Ιορuι,ι,α.-:α. έχουν ':TjV ur.ο-.ι?έωαη με-:i-:η λ-ίjψη
-:ou Π":V.{,ίοu -:ων οα.νειΟΟΟ'tΊjθέν--:ων φοιτ-r,--:ών νι:ι r.είλοuν ονοι,ι,α.r.ιχή xa.-:(lr,:iaη
:ιu-:ών με το ~νηλιχ.ό r.οσό ':OU Οα.νείοu χα.ι ':L, Οιεuθuναει:; ':1j, μι:ινίμοu xa.":l)LXίa.:;

-:ou:; στο οιχείη Δημόσιο Ταμείσ γιι:ι την εξόφλΤjΠ, :ιιr.ών.
Αν--:ίγ?αΦο -:η:; χα.-:ιi:τ.ααη:; r.έλνοuν -:a. Α.Ε.Ι. χαι στο Γενιχό Λογι:..t;?LΟ

-:ou Κρά:-:οu:;.
10. l'ια ':"fjV εί~ρα.ζΎj ':OU Οα.νείοu εφιχ?μόζον-:α.ι :ινciλογιχ ΟΙ EX!XT:O":C:

\:r'.(.UOUO'ε:; ~ια.-::ίξει:; γ1α. ':"fj'I εί~ριχξ·tj ο·tjμοσίων εσοοων.

'ΛρΟρο 6
'0σοι 901,·r,-:έ:; ;;:cxί?VOUV "';0 7:':t.r,(.ίO "';OU, με ifHσ'::i -,ε;•ι '.JΠO-,(.ptOUV':'%1 r:·r,v

.:πισ-;ροφ·~ -:ou Ι)ιχ•ιείw.
Τα ανώ-:α-:α. εχr.αιοεu-:ιχά Ιορuι,ι,α.-:α. UΠO:(?EOUV":Gιl •ια. σ-:είλοuν στο Γ.,\. ":OU

Kρci-:ou:; ονοι,ι,α.σ-:ιχή χα.-:ά.r.ααη αu-;ών ;.ou έλα6αν το r.-;v,ιίο -:ou:; με ciρισ-:α. πρσ
:ι<ειμέ•,οu σ-:Ύj ·11.Νέχειιχ •ια εχοηθεί χοιν+, \'r.οuργιχ·ίj Απόφαση -:ων ϊποuργών Εθνι
κ·/j:; llα.ιοεία.:; κα.ι θρr.nευμά-:ων χαι Οιχονημιχών για -=r.ν -:ιr.α.λλαγή -:ou:; -:ιr.ό
-:·ς, εr.ιr.?ΟΦ·ίj -:ou οaνείοι..ι.

'.\?0?0 ~
11 . \ ' ' 'Υ' • ' 'l'T.(.1.J, ':l)U ~1:~-;:ιγ:.ι.:ι-:0:; :ι'.J':OU :.t?:(.L-,E\ :ι;;f) ":'/j ι)"/jμo'J'ΙE'JO'"/j ':l)'.J '1':'/j'Ι r:~,r;:.ι.ε-

'' L" μ '
?~02. ~r.~ ~~r)C:?ν-~'1εω~.

~':'ί'Ι )';-:,,u~γή J,:Ονιχ·ί;:; ll:~ιοεί:ι:; )(:1\ (-):·Ιjnε•..ιr.ι.:i-:ω'Ι :ι•ι:ιΟέ-:1)1.J:J.ε -:·ι; ~·ι;:.ι.ο-
-:ίεlι'Τ/j χα.ι εχ-:έλε,,..ι; ':Ο!.ι .lι:ι-;iγ:ι.:ι-:ο:; ~u-:,,ϊ '

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

1'1

fJ ~f.tt"':'·r.~~κ~ ~~'1~-:"r,~~'J ~i,ιε":'-~~ r.'ι'J:. ;:;ι,,-:rιε":'~i~ ~,.. ~-::r":'i~ 'l'J.i7(•J: '.&.ε"':'i -:·r·ι
Τ ' • ι ι , , 1 -

;:'!~1~'1.?·~ ":''J'.J:; ~1~"J. ":'~; :J.ε":%:ι(t'ι·~'1ε~: -:''ι:.ι:; !J.ε ":'t:; 'Χ'7":'υ,έ~ Τ.ιιγκrJt'ιι,,'ι~~~ (κ:ι~ -:~~ ·.ι;:z:
?'Χ'7":t;,ιί; t~l),:rtJ'I fJ ?'Jt":'"t;-ι:-~; ":2~~aι1~ι:t 'Χ1:~ j(2t :":?'J, ":''J'I ":''~h'J :·,:~ ~J.'~'ιt:.1.·,:; Κ.'J.":''Jt•

χL:ι; ":'fJ'..ι) :J.ι ~J.εt(ιJ!J.i,~rι t~'3't":·;,~t~ χ%-:'% :ιοrιt ":'"f.; Κ'Χ'Ι(J'Ιtκ·i:; ":''J'.J ":'~~.1.·i:~-
,1·2. /)εί.":ί2 ?Ι)t":'"'."':'υ(,;,•; εt"J'i~r.~i,J1J ~,rι.•:ιrι'J'Ι 2.ϊ;~ ":'"f.'Ι 1 "f/1 ~i;i:"':'Ξ::J.~?i'J1J ~J.έχ,:~ "':'"'.'Ι

;ιο·ί; (ηu•ιί/)1.J :ιι.illε r:":''J'.J~.,, . , .. . . . . .
..~·r,'ι '-?ϊ.:r. κ:ι()ε ·r.:1ε.;,rJ/.'J":~'1·~,/ι1J .;:~rι-..1~ Ί.'ι?·r::'J'.ι'ι-:1.t 7":''JJ~ ~r.,t-:·ι:-=i~ ίt'1~'ι'ι'Jt·

,i, ... ~ε·,-:,Υ ;.,,,-·,-·κrι~ -:-,'1,-., ... ;,J1J
ί • • " • • • 1 · · . • · • -- · · · .~ · ·
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:iί.λ::ι r.ράσωr.:χ χ::ιι σε r.ερί.":':ωCΠj α.r.ώΧειi:; ,ιιv:; είν:ιι ~,jσχ.ιιί.τ, -r; :ιν-:ιχ:ι-::iσ,:ιπ,
-:ou. (με-::i ~ν r.:iρooo -:ριών μηνών ::ιr.cι -:r,ν ημερtιμΤjνί:ι οf.λωση:; -:η:; ::ιr.:ώλεια.:;
ιr.τ. Γρ:ιμμα.,εi:ι ,η:; Σχαλή:;).

Δεν δ1χ::ι1οuν.::ι1 G)tιL':Tj":LXtιY ε1σ1-:ηρίιιu Qt φιι1-:τ.-:έ:; r.tιv γρ:iφ.ηχ:~ν σ-:u
Τμήμ::ι uσ-:ερ::ι :ιr.ό χ:ι-;c.ί-::ιξr. "(L:l. -;r,ν !Z.ϊ.GιX':TjCΠj Χ:11 :iί.λοv 7:':i.l"f. ίιιv.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ι.κ.v.

Τ« Ίο;.:.ιμcι Κ;.cι-:1χ1:.~ν l'τ.:ο-:;;ιι:;,ιών (l.K.. )'.) χr,;.r,γεί 'J.:•,-:,-r,~ίε:;, με Gi:r-r,
r:·r

1
~ε~?ό. Π?c,":ε?α.ι~-=:r

1
~α:;, ~"';'Ou:;. :7Π<J:J~a:r-:έ~ 1:<ι'.J n?ώ~ε~~:χ.ν ~"';'~~ ε~~αΎωγυc.έ; εξε

<;ιiσ.:1~ των Τμτjμά,των χιι1 Σχιιλώv Αvώ.α.r,:; Εκπ:ιί~ε1.1σ7j:;· α.1.1,έ:; πε;;ιλa.με:iv(.ιν~
ται στο ιιιχείQ πρόγραμμα. vπa,pQ?1ώv -:ιιv Ι.Κ. )Ό :ι.:iUε αχ:ι~·r,μ:ιΪχQ~ έ,Q'J:;, :ιν
σ1.1ν,ρέ,.wv f.iι αχόί.auθε:; πριιί.ίπαθέσει:;:

1. Η σειpά. χι.ι.ά..αξΤj:; -;ων σπιιuοα.σ-.ών ε;.ίσχε':!11 μέσα Ο",(.ιν α;.ιUμό 'JΠ(.ι':?(ι·
φιών ,QY 1.Κ. Υ. για τα Τμf,μ:ι τ, ,τ; '::.1.υί.f. Πtι'J πέ-.•.ιχα.v.

2. Η διαγωr+. ,tιΥ:; :~-~μφωνα με ,ο α.ποi.1..1-:i,ριο ,tιΥ ηui.είtι'J μέση:; εκ;;:ιί~ε!.Ι·
ι κ ι fll. , ' 'Q ,σr,:; r,,a.v ιι ·o:rμ10-:a.,r,11 χα.101α.κρινον,α.1 r.;, Ί.?Τ,'1":f.J-:τ;,α. χ:ιι ,ιι τ; ο;, οπω~ 7.?tι·

, ι , • ι ι ( ι , ι ,Χ'Jii:,tl α.πο ,υ αν,1γp:ι~ιι τ, πισ-:οποΙ'tj':LΧtι ιιχι α.;.;eι:π.:ισμ:ι) πeιιvιχtι'J μτ,-:pωυ'J.
3. Δεν 01:ιθέ.tι'JV (cιπω:; tιpίζrΝν ':(1 tιικεί:ι κε:9:ii.α.1:ι .ων κ::ιvανισμώ·j ';()!,/

l.K. )',) α;;κε-;ο:ι:; πc'.;;cι:.ι:; για -;τ; O'ΙJVέ"f.Ι'Tf, -;ων :.πu:.ιοώv -;u:.ι:;.
Ιι. Εγγ;;:ί9-;·r,κ:ιν ω:. .:;;ω-:r.ιε-:εi:; ~,,1-;·r,-;έ:; σ-;r, Τμ·;,μ:;ι :;-;r, ,,.τr,ιι, iΊ_',:.ιν ε::.:ι-

Ί.Οt ί με π,..~ι:,.εψ,, -;ι,:.ι ν~μι,:.ι.
;J, l';:έ(;:ι.ί:α.ν εμτ.;,c,(Jεσμ:ι. ":!1 ~1χ:ι1cιΪ.ΙJ'(Υj':ΙΚ:Χ .;(,ι:; T.?'J;;i.tΠtιV':!11 ~-;,, ΙJ\ΚΕ i(ι

;(.i;~rii.a1tι -:eι:J κ~νeιv1~μιι~ ~Ο·?υφ1ών.
() ~ ' Ι τ.· ,.· ~ ' ' ,. ' ' ' l'1 vπο-:?ο:.γιε:; ,Cι'J ,Λ, l. οεv ΟΙ(Σ,τ;?υvν-:(11 γ1:ι fJl,:ι -::ι ε,-r, σπωοωv. 1::ι

'Ο ' ' ' ο Ι ;.. , Ι ΙΧ::1 ε t,O:; /,Q?1:j'C:l":!1\ Cι?Ι~μενtι:; !1?1 μ~. !G.Cι":?fJ,.ιΙω'Ι Χ~\ ~?tf.t\ () ?tιl":''f,•'t,• V!l ~1..1"(•
χεv,?ώσε1 y·.γι;i.τ, εa.Ομeιi.ογίιz., -::ροκε1μέvcι1J V(l π:i?tl 'JΠο-:;.ο~ί:χ ω:; aε'J,t?(;C:':'f,:;,

' .~?~":C.,E":'T,~ Χ.J... Π.
Η Γp:ιμμιz.,εί(l σ-.ιv-::i~σει κ:iΟε Ί.?iv,, πίν:ιχε:; με ~:iπ, -::χ :χπιι-:εi.έσμ:χ-::ι :.-:1:;. , ,., . ,, .,. , ·ο , .. . , . , , ,-:ε1.1κε:; ε:;ε.:ι~ε1:; ·,ων O'Jf.J ε:;(Σμ:r;vων Χ':1 ε (ΣΧ:Χ!i·r,μ:χ ικf.J:; ε-:01.1:; 'Jί.fj -:ον tιpfj 0-:1 -::ι

μ::ιθ·i;μ:ι.-:::ι ;.;,J:; τ.:ιp:ικ•JΪ,(;~Uτ,σε κ::11 εξε-::iσ-;·r,χε ,, ,;.r,1-:·r,-:·i;:; ~εν ε ί•ι:χ1 i.1γc'.-:ε;;:ι :χπ,~
~t~~~έ:F,,t?:t l \ 't J, X:t~ :ι;:i, ~~~; ;:i'J2-Κ.t; ~·J":f.J~; 2.'J2.~ιC:t,?~"~'..tV":2.~ IJ~ '.JΠf~":~t..1?~~_.
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ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α. Δωρεάν αίτηση δικαιούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τοu
Πaνεπιστημία.ι Πατρών πα.ι δεν διαθέτα.ιν ίδιο καθαρό εισόδημα και

a. Οι γονείς τα.ις διαμένουν μόνιμα μακρυά από την Πάτρα και δεν
διαθέτοuν ετήσιο συνολικό καθαρό εισόδημα πάνω από:

1. 946.000 δρχ. πpοκειμένοu για οικογένεια με ένα παιδί.
11. 1.089.000 δρχ. πpοκειμένοu για οικογένεια με δuο παιδιά.
111. 1.309.000 πpοκειμένοu για οικογένεια με τρία παιδιά.
ΙV. 1.452.000 πpοκειμένοu για οικογένεια με τέσσερα παιδιά.
ν. rιa κάθε παιδί πάνω από τέσσερα, αυξάνεται το ποσό των 1.452.000

δρχ. κατά 50.000 δρχ.
νι. Τα ποσά των περιπτώσεων 11, 111, IV και ν αυξάνονται κατά 50.000

δρχ. για κάθε αδελφό φοιτητή πέραν τοu πρώτου.
β. Οι γονείς τοuς διαμένουν μόνιμα στην Πάτρα και δεν διαθέτουν

κατά περίπτωση καθαρό ετήσιο συνολικό εισόδημα πάνω από τα
παραπάνω ποσά μειωμένα κατά 100.000 δρχ.

γ. Οταν το ίδιο εισόδημα των αγάμων φοιτητών ποu πpοκuπτει από την
φορολογική τοuς δήλωση, σuνuπολογιζόμενο με το αντίστοιχο
εισόδημα των γονέων τα.ις αθροιστικά δεν uπερ8aίνει τα ποσά των
περιπτώσεων α και β.

δ. Οταν δεν ζεί κανένας γονέας, ο φοιτητής δικαιούται δωρεάν
σίτιση, αν δεν διαθέτει ίδιο ετήσιο συνολικό εισόδημα πάνω από
726. 000 δρχ.

ε. Οι έγγαμοι φοιτητές, αν δεν διαθέτουν ίδιο συνολικό καθαρό
εισόδημα πάνω από 660.000 δρχ.

Ο φοιτητής παύει να έχει το δικαίωμα δωρεάν σίτισης, όταν:
α. Περατώσει επιτυχώς τις σπουδές τοu.
β. Σuμπλφώσει το ανώτερο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν

σίτισης σωφωνα με τον Νόμο (τόσα χρόνια όσα απαιτούνται
για την περάτωση των σποuδών προσαuξaνόμενa κατά το ήμισu).

Β. Ποιοί δεν δικαιούνται σίτιση
a. Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές ποu κατατάχθηκαν με

επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλοu πτuχίοu και
όσοι γράφτηκαν οστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις
(πτυχιούχοι Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών).

ε. Οι αλλοδαποί φοιτητές.
γ. Οι στρατευμένοι φοιτητές και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση.
δ. Οι φοιτητές ποu διέκ0ψαν την φοίτηση για οποιοδήποτε λόγο και

- για όσο χρόνο ισχuει η διακοπή.

r. Απαιτούμενα δικαιολογητικά .
Ο φοιτητής ποu δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν πρέπει να

uπο6άλει στην Πανεπιστημιακή Λέσχη απλή αίτηση για την δωρεάν σίτισή
τοu (το έντυπο της αιτήσεως το δίνει η Λέσχη) με τα εξής
δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να φαίνεται και
το ακαδημαϊκό έτος της πρώτης εγγραφής τοu στο Πανεπιστήμιο,
ο τρόπος αυτής (εξετάσεις ή κατάταξη για άλλο πτυχίο) ..
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β. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ετήσιο
συνολικό καθαρό εισόδημα των γονέων οικονομικού έτους 1988
(πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και, εάν δεν υποβάλουν
φορολογική δήλωση οι γονείς, υπεύθυνη δήλωσή τους του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν

ι. Οτι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση και
11. Την Οικονομική Εφορία στην οποία υπάγονται. Η υπείιθuνη αυτή

δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη από κάποια Δημόσια Υπηρεσία
(π.χ. Εφορία. Αστuνομία κ.λ.π.) για το γνήσιο της υπογραφής.

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ετήσιο καθαρό
ατομικό του εισόδημα (οικονομικού έτους 1988, εφ' όσον υποβάλει
και ο ίδιος φορολογική δήλωση).

δ. Υπεύθυνη δήλωση τοu Ν.1599/86, στην οποία ο φοιτητής θα δηλώνει
τα εξής:
1. Τον τόπο της μόνιμης κατοικίας των γονέων τοu.
2. Αν υποβάλλει ή όχι φορολογική δήλωση ο ίδιος.
3. Τον αριθμό των παιδιών που δηλώνουν στην Εφορία οι γονείς

του.
· ,ι Οτι δεν έχει πτυχίο άλλης Σχολής και
5. Τα αδέλφια του που τυχόν είναι φοιτητές ή σπουδαστές.

ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων, αν αυτοί δεν είναι στην
ζωή.

στ. Δύο (2) πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες (ταυτότητας) του φοιτητή.
ζ. Βεβαίωση σπουδών του αδελφού του, εφ' όσον αυτός είναι φοιτητής.

Δ. Οι Κύπριοι φοιτητές αντί εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας θα
υποβάλουν πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας που θα εκδοθεί από το
Τμrμα Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου για το
έτος 1988-1989.

Ε. Οι ομογενείς από την αλλοδαπή θα uποβάλλοuν ομοίως πιστοποιητικό
Οικονομικής αδυναμίας που θα εκδΟθεί από την Αρχή της Πόλεως τοu
εξωτερικού που κατοικούν οι νονεκ.. θεωρημένο όμως από το οικείο
Ελληνικό Προξενείο, ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας που θα
εκδόσει το ίδιο το προξενείο ή η εκεί Ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική
Εκκλησιαστική Αρχή.

ΣΤ. Οι φοιτητές των οποίων οι γονείς είνα( διαζευγμένοι θα υποβάλλουν
εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας με το εισόδημα · του γονιού που έχει την
γονική μέριμνα, rι οποία αποδεικνύεται με την δικαστική απόφαση χωρισμού .
~την περίπτωση διαστάσεως με ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων.

Ζ. Οι _αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά, πλήρως ενημερωμένα από τον
ίδο τον φοιτητή και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να υποβληθούν
ταυτόχρονα.

Η υποβολή των αιτήσεων στην nαvεπιση).ιιακή Λέσχη αρχίζει στις 21
Σεπτεμβρίου 1988 και η δωρεάν σίτιση την 1"" Οκτω6ρίοu.

Η. Οι νεοεyyραφόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
μέσα σε 15 ημέρες από της εγγραφής τους.
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