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ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2007-2008 

ΔΓΓΡΑΦΔ 

I. Γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν νη λενεηζαγφκελνη θνηηεηέο εγγξάθνληαη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ελψ νη ππφινηπνη θνηηεηέο εγγξάθνληαη κέζα ζηνλ Οθηψβξην, ζε 

εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδεη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο θαη 

αλαθνηλψλνληαη εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο. 

II. Γηα ην εαξηλφ εμάκελν φινη νη θνηηεηέο εγγξάθνληαη κέζα ζηνλ Φεβξνπάξην ζε 

εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδεη ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο θαη 

αλαθνηλψλνληαη εγθαίξσο ζηνπο θνηηεηέο. 

Αεδνκέλνπ φηη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ δελ λνείηαη, νη εγγξαθέο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαη ηαρπδξνκηθά. 

ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 

(Βπαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ησλ δχν εμακήλσλ θαη πηπρηαθέο 01.09.2008-30.09.2009) 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

1. Έλαξμε καζεκάησλ …………………………………………………………………(*) 

2. Λήμε καζεκάησλ …………………………………………………………………...(*) 

3. Βμεηάζεηο (ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ)………………………………………………….. (*) 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

1. Έλαξμε καζεκάησλ ………………..………………………………………………..(*) 

2. Λήμε καζεκάησλ ………………..………………………………………………….(*) 

3. Βμεηάζεηο (εαξηλνχ εμακήλνπ) ….…………………………………………………..(*) 

(*) Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο καζεκάησλ, ιήμεο καζεκάησλ, γηα θάζε εμάκελν 

θαζνξίδνληαη γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη 

αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

ΔΠΗΖΜΔ ΑΡΓΗΔ-ΓΗΑΚΟΠΔ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 

Παξαδφζεηο καζεκάησλ, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη εμεηάζεηο δελ δηεμάγνληαη. 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Σελ 28
ε
 Οθησβξίνπ…………………………………………………….... Βζληθή Βπέηεηνο 

Σελ 17
ε
 Ννεκβξίνπ ……………………………………………….Βπέηεηνο Πνιπηερλείνπ 

Σελ 30
ε
 Ννεκβξίνπ ………………………………………………….Βνξηή Ώγίνπ Ώλδξέα 

Ώπφ ηελ 23
ε
 Αεθεκβξίνπ έσο θαη ηελ 6

ε
 Εαλνπαξίνπ……………………………………… 

……………………………………………………... Βνξηέο Υξηζηνπγέλλσλ, Νένπ Έηνπο 

Σελ 30
ε
 Εαλνπαξίνπ …………………………………………….... Βνξηή Σξηψλ Εεξαξρψλ 

ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Σελ Καζαξά Αεπηέξα 

Σελ 25
ε
 Μαξηίνπ ………………………………………………………....Βζληθή Βπέηεηνο 

ηηο Βνξηέο ηνπ Πάζρα 

Σελ 1
ε
 Ματνπ ………………………………………………………Βξγαηηθή Πξσηνκαγηά 

Σνπ Ώγίνπ Πλεχκαηνο 

Σελ εκέξα ησλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ 
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Οη ηνκείο ηνπ ηκήκαηνο θαη ηα Γλσζηηθά Ώληηθείκελα : 

 

1) Σνκέαο Βθαξκνζκέλεο Ώλάιπζεο ……………………………….……Β.Ώ. 

Με γλσζηηθφ αληηθείκελν : Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Μεραληθή, Μαζεκαηηθή Φπζηθή. 

 

2) Σνκέαο Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ…………………………………….Θ.Μ. 

Με γλσζηηθφ αληηθείκελν : Άιγεβξα, Γεσκεηξία, Ώλάιπζε, Σνπνινγία, Θεσξία 

πλφισλ.  

 

3) Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, Εζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ καζεκαηηθψλ 

……………………………………………………………………….Π.Ε.Φ.Μ. 

Με γλσζηηθφ αληηθείκελν : Μαζεκαηηθή Παηδεία, Εζηνξία θαη Φηινζνθία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ (Λνγηθή θαη Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, Ώβεβαηφηαηα, Με 

πκβαηηθά Μαζεκαηηθά)  

 

4) Σνκέαο ηαηηζηηθήο – Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ,  

Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο…………………………………………………..Π.Β.Β.  

Με γλσζηηθφ αληηθείκελν : ηαηηζηηθή Θεσξία Πηζαλνηήησλ, Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 

 

5) Σνκέαο Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο …………………Τ.Π.  

Με γλσζηηθφ αληηθείκελν : Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, Πιεξνθνξηθή, Βπηζηήκε ησλ 

Τπνινγηζηψλ.  
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ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 
 

 

1. Η Οπγάνυζη ηος Πανεπιζηημίος 

 

 Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ρνιέο θαη δχν αλεμάξηεηα 

Σκήκαηα. Κάζε ρνιή δηαηξείηαη ζε Σκήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο:  

ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ 

Σκήκα ΐηνινγίαο 

Σκήκα Γεσινγίαο 

Σκήκα Βπηζηήκεο Τιηθψλ 

Σκήκα Μαζεκαηηθψλ 

Σκήκα Φπζηθήο 

Σκήκα Υεκείαο 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

Γεληθφ Σκήκα  

Σκήκα Ώξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

Σκήκα Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ 

Σκήκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 

Σκήκα Μεραλνιφγσλ θαη Ώεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ  

Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ  

Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ 

Σκήκα Εαηξηθήο 

Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο 

ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ  

Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ 

Σκήκα Φηινινγίαο 

Σκήκα Φηινζνθίαο 

Σκήκα Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ  

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ 

 

2. Η Γιοίκηζη ηος Πανεπιζηημίος 

Δ δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αζθείηαη απφ:  

α) ηε χγθιεην, 

β) ην Πξπηαληθφ πκβνχιην, 

γ) ηνλ Πξχηαλε. 
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α) Ζ χγθιεηνο απνηειείηαη απφ: 

Σνλ Πξχηαλε, ηνπο Ώληηπξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο ησλ ρνιψλ, ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ απφ θάζε Σκήκα, δχν 

εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη Βηδηθψλ Μεηαπηπρηαθψλ Τπνηξφθσλ 

(ΒΜΤ), έλαλ εθπξφζσπν ησλ ΐνεζψλ - Βπηκειεηψλ - Βπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ, έλαλ 

εθπξφζσπν ηνπ Βηδηθνχ Βξγαζηεξηαθνχ Αηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΒΒΠ), έλαλ 

εθπξφζσπν ηνπ Βηδηθνχ Σερληθνχ θαη Βξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (ΒΣΒΠ) θαη έλαλ 

εθπξφζσπν ηνπ Αηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

ηε χγθιεην ζπκκεηέρνπλ επίζεο θαη εθπξφζσπνη ησλ Ώλαπιεξσηψλ 

Καζεγεηψλ, Βπίθνπξσλ Καζεγεηψλ θαη Λεθηφξσλ ζε αξηζκφ ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) 

ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ώ.Β.Ε, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ έμη (6). 

β) Σν Πξπηαληθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ: 
Σνλ Πξχηαλε, ηνπο Ώληηπξπηάλεηο, έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ, πνπ 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε χγθιεην, θαη ηνλ 

πξντζηάκελν γξακκαηείαο ηνπ Ώ.Β.Ε, σο εηζεγεηή θαη κε δηθαίσκα ςήθνπ επί 

δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ ζεκάησλ, θαζψο θαη επί δεηεκάησλ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε κεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη 

εθπξφζσπνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

γ) Ο Πξχηαλεο: ηαχξνο Κνπκπηάο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Διεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ. 

Ο Πξχηαλεο επηθνπξείηαη ζην έξγν ηνπ απφ ηνπο Ώληηπξπηάλεηο. 

Βαζίιεην Αλαζηαζφπνπιν, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο 

Γεκήηξην Γνπγέλε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Εαηξηθήο θαη 

Κσλζηαληίλν Ραβάλε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Βπηζηεκψλ Βθπαίδεπζεο θαη 

Ώγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία.  

Σα Ώ.Β.Ε απνηεινχληαη απφ ρνιέο. 

 

3.Η Γιοίκηζη ηηρ Σσολήρ 

Σα φξγαλα ηεο ρνιήο είλαη:  

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο,  

β) Δ Κνζκεηεία,  

γ) Ο Κνζκήηνξαο. 

 

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ 

ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο.  

 

β) Δ Κνζκεηεία απαξηίδεηαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα, ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ θαη 

έλαλ εθπξφζσπν ησλ θνηηεηψλ θάζε Σκήκαηνο.  

  

γ) Ο Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ:  

Αβξαάκ Εειειίδεο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γεσινγίαο.   

Οη ρνιέο θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν ζπγγελψλ επηζηεκψλ έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία γηα ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ν 

αλαγθαίνο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ζπληνληζκφο.  

Οη ρνιέο δηαηξνχληαη ζε Σκήκαηα. 
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 4.Η Γιοίκηζη ηος Τμήμαηορ 

Σα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο είλαη: 

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε, 

β) Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

γ) Ο Πξφεδξνο. 

 

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απαξηίδεηαη απφ ην Αηδαθηηθφ -- Βξεπλεηηθφ 

Πξνζσπηθφ (ΑΒΠ) θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

θαη ησλ κειψλ ΒΣΒΠ ίζνπο κε ην 50%, ην 15% θαη ην 5%, αληίζηνηρα, ησλ κειψλ ΑΒΠ 

πνπ είλαη κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ώλ ηα κέιε ΑΒΠ ππεξβαίλνπλ ηα 40, ζηε Γ. 

κεηέρνπλ 30 εθπξφζσπνη νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζηνπο Σνκείο αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ θάζε Σνκέα.  

β) Σν Αηνηθεηηθφ πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο, ηνλ 

Ώλαπιεξσηή Πξφεδξν, ηνπο Αηεπζπληέο ησλ Σνκέσλ, δχν εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ 

θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  

 

Σν Σκήκα απνηειεί ηε βαζηθή ιεηηνπξγηθή αθαδεκατθή κνλάδα θαη θαιχπηεη ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν κίαο επηζηήκεο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζε 

έλα εληαίν πηπρίν. 

Σα Σκήκαηα δηαηξνχληαη ζε Σνκείο. 

 

 5.Η Γιοίκηζη ηος Τομέα  

Σα φξγαλα ηνπ Σνκέα είλαη: 

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε, 

β) Ο Αηεπζπληήο. 

 

α) Δ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα απαξηίδεηαη απφ ηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Σνκέα, έλαλ 

εθπξφζσπν ησλ κεισλ ΒΣΒΠ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη απφ 

δχν έσο πέληε εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ην 30% 

ησλ κειψλ ΑΒΠ ηνπ Σνκέα (Ν. 1566/85, Άξζ. 79 & 1γ).  

 

Ο Σνκέαο ζπληνλίδεη ηε δηδαζθαιία κέξνπο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηεο Βπηζηήκεο. 

 

Χο Πξπηάλεηο, Ώληηπξπηάλεηο, Κνζκήηνξεο ρνιψλ, Πξφεδξνη Σκεκάησλ, 

Αηεπζπληέο Σνκέσλ εθιέγνληαη Καζεγεηέο ή Ώλαπιεξσηέο Καζεγεηέο. Δ ζεηεία ησλ 

Πξπηάλεσλ, Ώληηπξπηάλεσλ θαη Κνζκεηφξσλ είλαη ηξηεηήο θαη ησλ Πξνέδξσλ θαη 

Ώλαπιεξσηψλ Πξνέδξσλ ησλ Σκεκάησλ είλαη δηεηήο. Δ ζεηεία ησλ ινηπψλ κειψλ ησλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ νξγάλσλ είλαη εηήζηα. 
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6. Βιβλιοθήκη ηος Πανεπιζηημίος και Υπηπεζία Πληποθόπηζηρ 

 

Δ ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο απνηειεί ηελ πην λεπξαιγηθή 

ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

Ώπφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003 ιεηηνπξγεί ζε δηθφ ηεο θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Παλεπηζηεκηνχπνιε, ΐ.Ώ. ηνπ θηηξίνπ ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη αλάκεζα ζηηο 

νδνχο Ώξηζηνηέινπο θαη Φεηδίνπ. Σν λέν θηίξην έρεη ηέζζεξα επίπεδα ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 12.000 2m  απφ ηα νπνία ε ΐΤΠ θαηαιακβάλεη ηα 8.000 2m . Βίλαη βηβιηνζήθε 

αλνηθηήο πξφζβαζεο θαη παξέρεη ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν. 

Δ πξφζθηεζε ηνπ πιηθνχ γίλεηαη κε γλψκνλα ηα αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη 

ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 90.000 επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα 

Βιιήλσλ θαη μέλσλ ζπγγξαθέσλ (κεηά απφ ηελ ελζσκάησζε θαη ησλ ηκεκαηηθψλ 

βηβιηνζεθψλ ηνπ Μαζεκαηηθνχ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ) θαζψο θαη 2.700 ηίηινπο 

πεξηνδηθψλ απφ ηνπο νπνίνπο νη 673 είλαη έληππεο ηξέρνπζεο ζπλδξνκέο θαη παξέρεη 

πξφζβαζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ζην πιήξεο θείκελν 7.924 πεξίπνπ ηίηισλ 

ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ. Σν πιεξνθνξηαθφ ηκήκα ηεο ΐΤΠ πεξηιακβάλεη πνιιέο 

εγθπθινπαίδεηεο, γεληθέο θαη εηδηθέο, ιεμηθά θαη εγρεηξίδηα. Βπίζεο δηαζέηεη 

ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ή πιήξε θείκελα, είηε ζε  

online ζχλδεζε είηε ζε κνξθή CDROM, αθνπζηηθέο θαζέηεο, κνπζηθά CD, 

βηληενηαηλίεο, θίικ θαη κηθξφηππα. 

Βπίζεο δηαζέηεη Σκήκα Αηαδαλεηζκνχ γηα παξαγγειίεο άξζξσλ ή βηβιίσλ απφ 

άιιεο ειιεληθέο θαη μέλεο βηβιηνζήθεο, νπηηθναθνπζηηθφ εξγαζηήξην μέλσλ γισζζψλ, 

εξγαζηήξην ππνινγηζηψλ κε 24 ππνινγηζηέο κε ζχλδεζε ζην Internet πνπ ε ρξήζε ηνπο 

απαηηεί θξάηεζε ζέζεο, αίζνπζα δηαιέμεσλ θαη αίζνπζα εθπαίδεπζεο θαζψο θαη δχν 

αίζνπζεο ζπλεξγαζίαο θαη ηξία αηνκηθά αλαγλσζηήξηα κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

Τπάξρνπλ επίζεο θσηνηππηθά κεραλήκαηα γηα ην πιηθφ πνπ δελ δαλείδεηαη. 

ιν ην πιηθφ ηεο ΐΤΠ θαη ελ κέξεη ησλ ηκεκαηηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλ/κίνπ 

έρεη θαηαρσξηζηεί ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ. Σα πεξηερφκελα ηεο βάζεο απηήο 

είλαη πξνζβάζηκα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο:   

1. Μέζσ internet απφ ηελ ζειίδα ηνπ online θαηαιφγνπ OPAC,  

2. Βπηηφπηα  

Δ πξφζβαζε ζηελ ΐΤΠ είλαη ειεχζεξε ζηα κέιε ΑΒΠ ηνπ Παλ/κίνπ, ζηνπο 

πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαζψο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

Παλ/κίνπ Παηξψλ. Γηα ρξήζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΐΤΠ απαηηείηαη ε εγγξαθή ησλ 

ρξεζηψλ θαη ε απφθηεζε ηεο εηδηθήο ((Κάξηαο Υξήζηε)). Άηνκα πνπ δελ αλνίθνπλ ζηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο, νη εμσηεξηθνί ρξήζηεο, φπσο νλνκάδνληαη, κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΐΤΠ θαηαβάιινληαο έλα πνζφ εθάπαμ θαηά ηελ εγγξαθή 

ηνπο. 
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Δ ΐΤΠ είλαη αλνηθηή θαζεκεξηλά εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο κε ην παξαθάησ 

σξάξην:  

 

Εαλνπάξην – Ενχλην                                    : Αεπηέξα – Παξαζθεπή  8.00 έσο ηηο 21.00 

1 – 20 Ενπιίνπ : Αεπηέξα – Παξαζθεπή  8.00 έσο ηηο 18.00 

21 Ενπιίνπ – 31 Ώπγνχζηνπ : Αεπηέξα – Παξαζθεπή  8.00 έσο ηηο 14.30 

επηέκβξην                                                : Αεπηέξα – Παξαζθεπή  8.00 έσο ηηο 18.00 

Οθηψβξην – Αεθέκβξην                             : Αεπηέξα – Παξαζθεπή  9.00 έσο ηηο 21.00 

 

Δ ΐΤΠ δελ ιεηηνπξγεί θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο. Καηά ηηο εκηαξγίεο ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο είλαη κεησκέλν. Κάζε αιιαγή ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο αλαθέξεηαη ζε 

ζρεηηθή έληππε αλαθνίλσζε ζην ρψξν ηεο ΐΤΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

Πεξηζζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί θάπνηνο λα αλαθηήζεη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηεο ΐΤΠ   www.lis.upatras.gr. 

http://www.lis.upatras.gr/
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ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ 
 

 

 

 

 

 

1. Οπγάνυζη και Πποζυπικό  

 
 

 

Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

Βαζίιεο Παπαλησλίνπ 

 

Ώλαπιεξσηήο Πξφεδξνο 

Παλαγηψηεο ηαθαξίθαο 

 

 

Αηεπζπληέο Σνκέσλ 

 

Σνκέαο Βθαξκνζκέλεο Ώλάιπζεο: Αλαζηάζηνο Μπνχληεο 

Σνκέαο Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ: Αζαλάζηνο Κνηζηψιεο 

Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, Εζηνξίαο θαη  

Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ: 
Η.Μακσλά-Downs 

Σνκέαο ηαηηζηηθήο -Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ, Βπηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο: 
ηαχξνο Κνπξνχθιεο 

Σνκέαο Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ  

θαη Πιεξνθνξηθήο: 
Μηράιεο Βξαράηεο 

 

 

Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο : Γήκεηξα Παγνπιάηνπ 
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Βθπξφζσπνη ηνπ Σκήκαηνο 

 

Βπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ: 

Ο εθάζηνηε δηεπζπληήο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ 

Βπηηξνπή Βξεπλψλ: Κ. Γξφζνο (ηαθηηθφο) 

Π. Πηληέιαο (αλαπιεξσκαηηθφο) 

Τπεχζπλνο γηα ην Πξφγξακκα Socrates: Α. Μπνχληεο (ηαθηηθφο) 

Κ. Αξφζνο (αλαπιεξσκαηηθφο) 
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Οη Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηα Γλσζηηθά Ώληηθείκελα:  

 

 

2. Το Γιδακηικό-Δπεςνηηικό Πποζυπικό 

 

 

Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο 

1.  Καζεγεηήο Νηθφιανο Καθνχζηαο 997-396 

2.  Καζεγεηήο Ώλαζηάζηνο Μπνχληεο 997-381 

3.  Καζεγεηήο πχξνο Πλεπκαηηθφο 997-836 

4.  Καζεγεηήο Παλαγηψηεο ηαθαξίθαο 997-169 

5.  Καζεγεηήο Αεκήηξεο Σζνπκπειήο 997-402 

6.  Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΐαζίιεο Παπαγεσξγίνπ 997-837 

7.  Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ε. Π. ΐαλ Νηεξ ΐέτιε 997-457 

8.  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα Φηιαξέηε Καξαηδφγινπ- 

Γαθεηξνπνχινπ 

997-176 

9.  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα Υξπζή Κνθνινγηαλλάθε 997-177 

10.  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα Μαξία Λεπηάθε 997-331 

11.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώληψλεο ηξέθιαο 997-395 

 

 

 

 

 

Σνκέαο Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ 

1.  Καζεγεηήο ηαχξνο Διηάδεο 997-384 

2.  Καζεγήηξηα Ώγγειηθή Κνληνιάηνπ 997-137 

3.  Καζεγεηήο Ώζαλάζηνο Κνηζηψιεο 997-386 

4.  Καζεγεηήο ΐαζίιεο Παπαλησλίνπ 997-138 

5.  Καζεγεηήο Νηθφιανο άκαξεο 997-149 

6.  Καζεγεηήο ΐαζίιεο Σδάλλεο 997-151 

7.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Αεκήηξεο Γεσξγίνπ 997-404 

8.  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα νθία Γαθεηξίδνπ 997-165 

9.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Αεκήηξεο Διηφπνπινο 997-159 

10.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Νηθφιανο Καζηκάηεο 997-136 

11.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Παχινο Λεληνχδεο 997-131 

12.  Λέθηνξαο Ώλδξέαο Ώξβαληηνγεψξγνο 996-740 

13.  Λέθηνξαο ΐάγηα ΐιάρνπ 997-391 

14.  Βπηζηεκνληθή πλεξγάηεο Βιέλε Πεηξνπνχινπ 997-166 
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Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, Ηζηνξίαο θαη 

Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

1.  Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Αξφζνο 997-387 

2.  Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Εσάλλα Μακσλά-Downs 996-741 

3.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλαγήο Καξαδέξεο 997-425 

4.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Ώλαζηάζηνο Παηξψλεο 997-360 

5.  Λέθηνξαο Βπηχρεο Παπαδνπεηξάθεο 997-366 

6.  Λέθηνξαο Αεκήηξεο παλφο 997-306 

 

 

 

 

Σνκέαο ηαηηζηηθήο - Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ,  

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

1.  Καζεγεηήο ηαχξνο Κνπξνχθιεο 996-739 

2.  Καζεγεηήο Ώλδξέαο Φηιίππνπ 997-383 

3.  Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νηθφιανο Σζάληαο 997-492 

4.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Φίιηππνο Ώιεβίδνο 996-737 

5.  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα Βπθξνζχλε Μαθξή 996-738 

6.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο ΐαζίιεηνο Παπαθσλζηαληίλνπ 997-403 

7.  Λέθηνξαο Κσλζηαληίλνο Πεηξφπνπινο 996-745 

8.  Λέθηνξαο ΐηνιέηηα Πηπεξίγθνπ 997-285 

 

 

 

 

Σνκέαο Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, 

θαη Πιεξνθνξηθήο 

1.  Καζεγεηήο Μηράιεο ΐξαράηεο 997-374 

2.  Καζεγεηήο Υαξάιακπνο Γαγνχξαο 997-385 

3.  Καζεγεηήο Γεψξγηνο Μεηαθίδεο 997-382 

4.  Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Πηληέιαο 997-313 

5.  Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Καδαληδήο 997-320 

6.  Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μσπζήο Μπνπληνπξίδεο 996-318 

7.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Ώιεβίδνο 997-372 

8.  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα Φισξεληία ΐάιβε 997-314 

9.  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα Θενδνχια Γξάςα 997-332 

10.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Αεκήηξεο Καββαδίαο 997-347 

11.  Βπίθνπξνο Καζεγεηήο κεξνο Ράγγνο 996-175 
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Γηαηειέζαληεο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο 
 

Νηθφιανο  Ώξηεκηάδεο,  Οκφηηκνο Καζεγεηήο -Ώθαδεκατθφο  

Κσλ/λνο Γνχδαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο  

Γεψξγηνο Ρνχζζαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο  

Εσάλλεο ηακπάθεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο 

Βπάγγεινο  Τθαληήο,  Οκφηηκνο Καζεγεηήο  

Γεψξγηνο  Αάζηνο,  Καζεγεηήο  

Κνζκάο Ενξδαλίδεο Καζεγεηήο 

Λάκπξνο Νηφθαο, Καζεγεηήο 

ηαχξνο  Παπαζηαπξίδεο,  Καζεγεηήο  

Αεκήηξηνο  ηξαηεγφπνπινο,  Καζεγεηήο  

Γξεγφξηνο  Σζάγθαο, (εθιηπψλ) Καζεγεηήο  

Νηθφιανο  Σζεξπέο,  Καζεγεηήο  

Βιέλε  Εσαλλίδνπ, (εθιηπνχζα)  Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα  

 

Οη Γξακκαηείο ησλ Σνκέσλ 

   Σειέθσλν Fax Γξαθείν 

Σνκέαο Β.Ώ.  Αήκεηξα Μελδξηλνχ  997-491  997-163  340 

Σνκέαο Θ.Μ.  ππξηδνχια Μάξγαξε  996-752  969-274 358 

Σνκέαο .Π.Β.Β.  Ώλαζηαζία Μεραλνχ   997-423   254 

 Μαξία Ρεκπνχηζηθα  997-392  997-506  253 

Σνκέαο Τ.Π.  Αηακάλησ Μνπδαθηψηε  996-245  992-965  252 

 Παξαζθεπή Παπινπνχινπ  997-835  992-965  250 

 

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο 
 

Πξφεδξνο: ΐ. Παπαλησλίνπ, Καζεγεηήο, γξαθείν 166, ηει./  FAX: 994-097 

                    e-mail : chairman@math.upatras.gr ηει.: 996-229 

 

Γξακκαηέαο: Αήκεηξα Παγνπιάηνπ, γξαθείν 150, ηει.: 996-735 

Μέιε Γξακκαηείαο: Θεφδσξνο Υαιθηφπνπινο, ηει.: 996-747 

 ππξηδνχια Μπνπινχηδα, ηει.: 996-750 

 Ώξηζηέα ΐαζηινπνχινπ, ηει.: 996-750 

 Καηεξίλα Μπξίληα-Γεσξγάθε, ηει.: 996-749 

 Βπηπρία Πνιπρξνλάθε, ηει.: 996-748 

 Γεψξγηνο ππξφπνπινο ηει.: 996-748 

  ηει./  FAX: 997-307 

 

e-mail: secr@math.upatras.gr (Πνιπρξνλάθε Βπηπρία) θαη 

            secr1@math.upatras.gr (ΐαζηινπνχινπ Ώξηζηέα) 

Δ Γξακκαηεία δέρεηαη θαζεκεξηλά 10:00-12:00, πιελ Αεπηέξαο, γξαθείν 152 θηηξίνπ 

ΐηνινγίαο/Μαζεκαηηθψλ. 

                                                 
Έρεη δηαηεζεί ζην Σκήκα 

 Βμππεξεηεί θαη ηνλ ηνκέα Π.Ε.Φ.Μ. 

mailto:secr@math.upatras.gr
mailto:secr1@math.upatras.gr
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3. Τα Μέλη ηηρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ 

α)Καζεγεηέο: 

Μ. ΐξαράηεο, Κ. Αξφζνο, Υ. Γαγνχξαο, Ν. Καθνχζηαο, Ώ. Κνληνιάηνπ, Ώ. Κνηζηψιεο, 

η. Κνπξνχθιεο, Γ. Μεηαθίδεο, Ώ. Μπνχληεο, ΐ. Παπαλησλίνπ, π. Πλεπκαηηθφο, Ν. 

άκαξεο, Π. ηαθαξίθαο, ΐ. Σδάλλεο, Α. Σζνπκπειήο.  

 

β)Ώλαπιεξσηέο Καζεγεηέο: 

Π. Καδαληδήο, Ε. Μακσλά, ΐ. Παπαγεσξγίνπ, Ν. Σζάληαο. 

 

γ)Βπίθνπξνη Καζεγεηέο: 

Π. Ώιεβίδνο, Φι. ΐάιβε, Α. Γεσξγίνπ, Θ. Γξάςα, . Γαθεηξίδνπ, Φ. Γαθεηξνπνχινπ, Υ. 

Κνθνινγηαλλάθε, Π. Λεληνχδεο, Β. Μαθξή, ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Ο. Ράγγνο, Ώ. 

ηξέθιαο.  

 

δ) Λέθηνξεο: 

ΐ. ΐιάρνπ, Β. Παπαδνπεηξάθεο, Κ. Πεηξφπνπινο.  

 

ε)Βπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο: 

Β. Πεηξνπνχινπ  

 

ζη) Βθπξφζσπνη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ:  

πκκεηέρνπλ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 15% ησλ κειψλ ΑΒΠ πνπ είλαη κέιε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

 

δ) Βθπξφζσπνη ησλ Φνηηεηψλ:   

πκκεηέρνπλ θνηηεηέο ζε πνζνζηφ 50% ησλ κειψλ ΑΒΠ πνπ είλαη κέιε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  

 

ε) Βθπξφζσπνη ησλ κειψλ ΒΣΒΠ:   

πκκεηέρνπλ κέιε ΒΣΒΠ ζε πνζνζηφ 5% ησλ κειψλ ΑΒΠ πνπ είλαη κέιε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

 

Δ Γεληθή πλέιεπζε Βηδηθήο χλζεζεο (ΓΒ) αζρνιείηαη κε ζέκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη απνηειείηαη απφ ηα κέιε ΑΒΠ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 

δχν εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

 

4. Η Βιβλιοθήκη ηος Τμήμαηορ 

 

Δ ΐηβιηνζήθε δηεπζχλεηαη απφ Αηνηθεηηθφ πκβνχιην: 

Πξφεδξνο :   ΐ. Παπαγεσξγίνπ 

Μέιε :          Φι. ΐάιβε, Κ. Αξφζνο, Α. Διηφπνπινο, Ώ. Κνηζηψιεο, Β. Μαθξή, 

                      έλαο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, έλαο θνηηεηήο. 

Σα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά ηεο ΐηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο, κεηά ηελ κεηαθνξά 

ηεο, βξίζθνληαη ζηελ ΐηβιηνζήθε θαη ηελ Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
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5.Δπιηποπέρ Τμήμαηορ 

 

ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ νη θάησζη Βπηηξνπέο. Σα κέιε ησλ Βπηηξνπψλ νξίδνληαη 

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ Ώθαδεκατθνχ Έηνπο.  

Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Δπηηξνπή εκηλαξίσλ 

Δπηηξνπή Ωξνινγίσλ Πξνγξακκάησλ θαη Δμεηάζεσλ 

Δπηηξνπή Υσξνηαμηθνχ 

Δπηηξνπή Σερληθήο ηήξημεο 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (.Δ.Μ..)   
 

 

6.Το Δπγαζηήπιο Ηλεκηπονικών Υπολογιζηών και Δθαπμογών 

 

http://www.math.upatras.gr/ComSciAppLab/index.html 

Αηεπζπληήο Βξγαζηεξίνπ: Π. Πηληέιαο Pintelas@math.upatras.gr 

Τπεχζπλνο Βξγαζηεξίνπ: Ε. Μαξκαηάθεο (Μαζεκαηηθφο, Πηπρηνχρνο Πιεξνθνξηθήο 

ΒΣΒΠ) giannis@math.upatras.gr 

Α. Ώλπθαληήο (Πηπρηνχρνο Σκήκαηνο Διεθηξνιφγσλ-

Μεραληθψλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ, Παλ. Παηξψλ, 

Msc - ΒΣΒΠ) dany@math.upatras.gr 

 

Σν Βξγαζηήξην Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βθαξκνγψλ ιεηηνπξγεί ζηηο 

αίζνπζεο 035, 036, 037, 038, 039, 040 ηνπ θηεξίνπ ΐηνινγίαο/Μαζεκαηηθψλ. Οη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Βξγαζηεξίνπ είλαη 9:00-19:00, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. 

Σειέθσλo : 997-379, Fax: 997-424, e-mail : root@math.upatras.gr 

ην Βξγαζηήξην : 

 Τπνζηεξίδεηαη ε άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, αιιά θαη 

άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηα καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

Τπνινγηζηέο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

 Βθπνλνχληαη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε Τπνινγηζηέο. 

 Αηεμάγεηαη έξεπλα απφ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη κέιε ΑΒΠ.  

 Αηεμάγνληαη ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο γηα ρξήζε ησλ ππνινγηζηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

 Αηαηίζεληαη ππεξεζίεο Internet ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

θαη ην πξνζσπηθφ. 

 Καιχπηνληαη ελ γέλεη δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο απαηηήζεηο ρξήζεο ππνινγηζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

Οη ππνινγηζηέο ηνπ Βξγαζηεξίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα UNIX 

(HPUX θαη LINUX), WINDOWS 2000/XP. Ο εμνπιηζκφο ηνπ Βξγαζηεξίνπ απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο: 

 Έλα Workstation HP 9000/J200 κε ιεηηνπξγηθφ HPUX, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

http://www.math.upatras.gr/ComSciAppLab/index.html
mailto:Pintelas@math.upatras.gr
mailto:giannis@math.upatras.gr
mailto:dany@math.upatras.gr
mailto:Postmaster@math.upatras.gr
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UNIX Server γηα ηνπο θνηηεηέο ζην Βξγαζηήξην. 

 110 πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο (PCs) θαηεγνξίαο Pentium. 

 10 Servers κε Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Centos. 

Δ δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ην Forum ηνπ Σκήκαηνο είλαη 

αληίζηνηρα: 

http://www.math.upatras.gr  

http://my.math.upatras.gr  
 

 Σέζζεξηο Μνλφρξσκνη εθηππσηέο Laser θαη δχν εθηππσηέο Dot-matrix 

 Έλαο έγρξσκνο εθηππσηήο Laser 

 

Οη ππνινγηζηέο θαη νη εθηππσηέο Laser ηνπ Βξγαζηεξίνπ, φπσο θαη νη ππφινηπνη 

ππνινγηζηέο πνπ ππάξρνπλ ζε ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο, είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε δίθηπν Gbit. 

Λεηηνπξγεί, επίζεο, ε αίζνπζα ΐ/Μ 145, ε νπνία είλαη εμνπιηζκέλε κε 15 PCs 

θαηεγνξίαο Pentium κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα WINDOWS 2000/XP θαη LINUX. Δ 

αίζνπζα απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηεμαγσγή καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ απαηηνχλ 

ρξήζε ππνινγηζηψλ. 

 

 

7. Το Σποςδαζηήπιο Μησανικήρ 

 

Αηεπζπληήο πνπδαζηεξίνπ: Γ. Σζνπκπειήο 

 

Σν πνπδαζηήξην ππνζηεξίδεη ηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηεο Μεραληθήο, 

Τπνινγηζηηθήο Απλακηθήο, θαζψο θαη ην κάζεκα ησλ Βθαξκνγψλ Διεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ. ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο αλαπηχζζεηαη δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε 

εξεπλεηηθψλ δηαηάμεσλ ζεσξεηηθνχ θαη εθαξκνζκέλνπ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο ησλ ζαιάζζησλ θπκάησλ θαη ξεπκάησλ, αθ' ελφο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη αθ' εηέξνπ γηα ηε θπζηθή ζηεξενκεηαθνξά. Εθαλφο αξηζκφο 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ εθηεινχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο εμνπιηζκφο ηνπ 

πνπδαζηεξίνπ απνηειείηαη απφ φξγαλα κεηξήζεσλ ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ, 

απνηππψζεσλ ρεξζαίσλ ρψξσλ θαη ζαιαζζίσλ ππζκέλσλ. Δ ΐηβιηνζήθε ηνπ 

πεξηιακβάλεη εηδηθά ζπγγξάκκαηα Μεραληθήο, Ρεπζηνκεραληθήο, ρεηηθφηεηαο, 

Ώξηζκεηηθήο Ώλάιπζεο, Βγθπθινπαίδεηεο, θαζψο θαη εηδηθέο εθδφζεηο Χθεαλνγξαθίαο, 

Πινεγνχ Κπκάησλ, Ρεπκάησλ θαη Παιηξξνηψλ. Βπίζεο πεξηιακβάλεη ζπιινγή 

παγθνζκίσλ Ναπηηθψλ Υαξηψλ.  

Σειέθσλν θαη   FAX : 997-913 

 

 

 

 

 

http://www.math.upatras.gr/
http://my.math.upatras.gr/


 21 

8.Το Μαθημαηικό Σποςδαζηήπιο 

 

Αηεπζπληήο πνπδαζηεξίνπ: Β. Παπαλησλίνπ 

 

Με ην ππ'αξηζκ. 348/16-6-67 Αηάηαγκα ηδξχζεθε Μαζεκαηηθφ πνπδαζηήξην ζηε 

Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη κε Τπνπξγηθή Ώπφθαζε 

(ΦΒΚ 102/1-3-83) θαηαλεκήζεθε ζην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Σν Μαζεκαηηθφ 

πνπδαζηήξην ζηεγάδεηαη ζηελ αίζνπζα ΐ/Μ 147 ηνπ θηεξίνπ ΐηνινγίαο/Μαζεκαηηθψλ. 

Με ηελ πξννπηηθή επαλελεξγνπνίεζήο ηνπ, ην Σκήκα επξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

ζχληαμεο θαη ςήθηζεο Βζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, ν νπνίνο ζα θαζνξίδεη ηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Αηαζέηεη πέληε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο Pentium III εμνπιηζκέλνπο κε 

ιεηηνπξγηθφ ζπζηήκα Windows XP, δχν εθηππσηέο LASER θαη έλαλ εθηππσηή Inkjet. 

Με απφθαζε ηνπ Α. ηνπ Σκήκαηνο (7/04-07-2003), ε επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Μαζεκαηηθνχ πνπδαζηεξίνπ αλαηίζεηαη πξνζσξηλά ζηνλ Καζεγεηή θ. ΐ. 

Παπαλησλίνπ. 

Σειέθσλν: 996-743 

 

 

9.Τα ςπό ίδπςζη Δπγαζηήπια ηος Τμήμαηορ 

 

Μεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, έρνπλ πξνσζεζεί ζην 

Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξνηάζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ εμήο 

εξγαζηεξίσλ:   

 

α) Δξγαζηήξην Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ 

 

Αηεπζπληήο πνπδαζηεξίνπ: Π. Πηληέιαο 

 

Σν Βξγαζηήξην Ώλάπηπμεο Βθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ (αίζνπζα 156 θηεξίνπ 

ΐηνινγίαο/Μαζεκαηηθψλ, ηει. 997-833) πνπ έρεη ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ, 

πξαθηηθψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο.  

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Βξγαζηεξίνπ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο:   

 ΐαζηθή έξεπλα θαη δηάρπζε γλψζεο ζηηο επηζηεκνληθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πεξηνρέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Βθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ.  

 Βθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ Βθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ.  

 πλεηζθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

Γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο, ην Βξγαζηήξην ζπκκεηέρεη ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελα εζληθά θαη Βπξσπατθά εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. 

Βπηπιένλ, δηάρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Βξγαζηεξίνπ ζε Αηεζλή Βπηζηεκνληθά Αίθηπα (Networks of Excellence), πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγήο ζπνπδαζηψλ, νξγαλψζεηο ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, θιπ. 
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Σα ηξέρνληα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Βξγαζηεξίνπ ΏΒΛ πεξηιακβάλνπλ: 

 Βλζσκάησζε αξρψλ Σερλεηήο Ννεκνζχλεο ζε Βθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ θαη 

πζηήκαηα πγγξαθήο (Authoring and Tutoring Systems).  

 Ώλάπηπμε Computer Assisted Instructional (CAI) ζπζηεκάησλ θαζψο θαη Computer 

Based Training (CBT) ζπζηεκάησλ γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηεζε.  

 Αηδαζθαιία εμ απνζηάζεσο.  

 πζηήκαηα Πνιπκέζσλ θαη εξγαιεία γηα Βθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ.  

 Ώλάπηπμε πιηθνχ παξνπζηάζεσλ.  

 Σερλνινγία Βηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ζην Βθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ.  

 Σερλνινγία Έκπεηξσλ Πξαθηφξσλ (Intelligent Agents) θαη Αηαδίθηπα.  

 Σερλεηά Νεπξσληθά Αίθηπα θαη Γελεηηθνχο Ώιγφξηζκνπο γηα κνληεινπνίεζε ζε 

Βθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ.  

 

Σν Βξγαζηήξην έρεη λα παξνπζηάζεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ ζηηο 

παξαπάλσ πεξηνρέο ζε εξεπλεηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ επίπεδν. Ώθφκε έρεη λα παξνπζηάζεη 

θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ πξντφλησλ Βθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ θαη εξγαιείσλ πνπ έρεη 

αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα έξγσλ. 

Σν Βξγαζηήξην ππνζηεξίδεηαη κε ηθαλφ εμνπιηζκφ ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ (φπσο 

πνιπκεζηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη πεξηθεξεηαθά, ζπζθεπέο VR, ζπζηήκαηα 

ζπγγξαθήο, θειχθε έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ, εξγαζηήξηα ινγηζκηθνχ, θιπ). 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Βξγαζηεξίνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πνιπάξηζκα εζληθά θαη 

Βπξσπατθά έξγα (projects). 

Πιεξνθνξίεο γηα ην Βξγαζηήξην κπνξεί λα βξεί θάπνηνο ζηε δηεχζπλζε: 

 

http://www.math.upatras.gr/EsdLab/index.html 

 

β) Δξγαζηήξην Με Γξακκηθψλ πζηεκάησλ θαη Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο 

 

Αηεπζπληήο πνπδαζηεξίνπ: Α. Μπνχληεο 

 

Σν Βξγαζηήξην Με Γξακκηθψλ πζηεκάησλ θαη Βθαξκνζκέλεο Ώλάιπζεο 

ζηεγάδεηαη ζηελ αίζνπζα 148 ηνπ θηεξίνπ ΐηνινγίαο/Μαζεκαηηθψλ. Αηαζέηεη έμη 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο (ηξείο AMD, δχν Pentium III θαη έλα Pentium IV ) 

εμνπιηζκέλνπο κε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows XP θαη Red Hat Linux, έλαλ 

εθηππσηή LASER, έλαλ εθηππσηή Inkjet θαη κία βηβιηνζήθε κε 40 πεξίπνπ ηφκνπο θαη 

φια ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ International Journal of Bifurcation and Chaos ηεο World 

Scientific. 

Σν Βξγαζηήξην ππνζηεξίδεη πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα 

Βθαξκνζκέλεο Ώλάιπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε γξακκηθά δπλακηθά ζπζηήκαηα, 

δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη θπζηθέο εθαξκνγέο. Βπίζεο, ην Βξγαζηήξην ππνζηεξίδεη ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σνκέα Βθαξκνζκέλεο Ώλάιπζεο θαη εληζρχεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε Βπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ θαη ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Σν 

http://www.math.upatras.gr/EsdLab/index.html
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Βξγαζηήξην ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Βθαξκνγψλ Με Γξακκηθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (  CRANS). 

Πιεξνθνξίεο γηα ην Βξγαζηήξην κπνξεί λα βξεί θαλείο ζηε δηεχζπλζε: 

 

http://www.math.upatras.gr/Crans/crans.html 

 

Σειέθσλν: 996-742 

 

γ) Δξγαζηήξην Παηδαγσγηθήο Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

(Π.Η.Φ.Μ.) 
Αηεπζπληήο πνπδαζηεξίνπ: Κ. Γξφζνο 

Σν Βξγαζηήξην Παηδαγσγηθήο Εζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

(Π.Ε.Φ.Μ.) ζηεγάδεηαη ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα 155 ηνπ θηεξίνπ 

ΐηνινγίαο/Μαζεκαηηθψλ. Αηαζέηεη 6 ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη ζθνπνί ηνπ εξγαζηεξίνπ 

είλαη : 

i. Δ εμππεξέηεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σνκέα 

ii. Δ εμππεξέηεζε ζρεηηθψλ καζεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεηαζζνχλ θάπνηεο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (π.ρ. Ώζαθήο Λνγηθή, Μαζεκαηηθή ινγηθή, θιπ.) 

iii. Δ εξγαζηεξηαθή ζηήξημε ζηελ Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη 

παξαγσγή ζρεηηθψλ ινγηζκηθψλ (π.ρ. Λνγηζκηθφ Πξσηέαο)  

Αηεπζπληήο ηνπ Βξγαζηεξίνπ είλαη ν εθάζηνηε Αηεπζπληήο ηνπ Σνκέα. 

Σειέθσλν: 996-753 

 

δ) Δξγαζηήξην ηαηηζηηθήο Πηζαλνηήησλ θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο (.Π.Δ.Δ.) 

 

Αηεπζπληήο πνπδαζηεξίνπ: . Κνπξνχθιεο 

 

Σν Βξγαζηήξην ηαηηζηηθήο Πηζαλνηήησλ θαη Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

(.Π.Β.Β.) ζηεγάδεηαη ζηελ αίζνπζα 236 ηνπ θηεξίνπ ΐηνινγίαο/Μαζεκαηηθψλ παξέρεη 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

γηα ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Βπίζεο ζθνπφο 

ηεο ίδξπζεο ηνπ ππήξμε θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε ζέκαηα 

ηαηηζηηθψλ Βθαξκνγψλ, ζηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο θαη γεληθψο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

Κνηλφηεηαο. 

 

ε) Δξγαζηήξην Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζχλεο 
 

Αηεπζπληήο πνπδαζηεξίνπ: Μ. Βξαράηεο 

 

Σν Βξγαζηήξην Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζχλεο έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ  

i. Σελ δηεμαγσγή θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο έξεπλαο ζηνλ Φπζηθφ Τπνινγηζκφ θαη 

Τπνινγηζηηθή Ννεκνζχλε κε εθαξκνγέο ζε δηάθνξεο επηζηήκεο θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

ii. Σελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζε 

ζέκαηα Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ θαη Ώιγνξίζκσλ Φπζηθνχ Τπνινγηζκνχ θαη 

Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζχλεο. 

http://www.math.upatras.gr/Crans/crans.html
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 
 

 

1. Γενικέρ Απσέρ ηος Ππογπάμμαηορ 

 

Οη ζπνπδέο ζην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ έρνπλ ειάρηζηε δηάξθεηα 4 εηψλ. ε θάζε 

εβδνκαδηαία ψξα καζήκαηνο, εθηφο ησλ ζεκηλαξηαθψλ, αληηζηνηρεί κία δηδαθηηθή 

κνλάδα. Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 176 δηδαθηηθέο κνλάδεο, 

γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2002-2003. Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο θνηηεηέο νη απαηηνχκελεο δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπο (Π..) ηζρχεη φηη αλαγξάθεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ 

έηνπο εηζαγσγήο ηνπο. 

Ώπφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91, ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ έρεη θαζηεξψζεη 

Πξφγξακκα κε καζήκαηα νξγαλσκέλα ζε θαηεπζχλζεηο. 

Σν Πξφγξακκα κε θαηεπζχλζεηο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε θνηηεηή λα 

επηιέμεη κία απφ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη λα απνθηήζεη, κέζσ ησλ ππνρξεσηηθψλ θαη θαη' 

επηινγήλ καζεκάησλ θαηεχζπλζεο, ηδηαίηεξεο γλψζεηο ζε νξηζκέλν πεδίν. Ώπηφ 

επηηπγράλεηαη ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ ζηε 

Μέζε Βθπαίδεπζε. 

Δ δεκηνπξγία θαηεπζχλζεσλ ζην Σκήκα καο απνηειεί ζπγρξφλσο βειηίσζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θαη' επηινγήλ καζεκάησλ. Ώζθαιψο δελ έρεη ζαλ 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζηελά εμεηδηθεπκέλσλ απνθνίησλ κε πεξηνξηζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ηνπο νξίδνληα θαη ηε ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ πηπρίσλ. 

Δ θάιπςε ηεο θαηεχζπλζεο αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, 

ελψ δελ αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν. 

Οη θαηεπζχλζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ, 

2. Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, 

3. Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ, 

4. ηαηηζηηθήο, Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ θαη Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, 

5. Γεληθή Καηεχζπλζε. 

 

Σν Σκήκα, ζηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζεσξεί βαζηθήο ζεκαζίαο ηελ 

ηζνβαξή εθπξνζψπεζε φισλ ησλ θιάδσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ θνηηεηψλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Γη' απηφ ππάξρεη έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θνξκνχ (καζήκαηα βαζηθψλ γλψζεσλ θάζε επηζηεκνληθήο 

πεξηνρήο). πκπιήξσζε ηεο βαζηθήο χιεο γίλεηαη κε ηα καζήκαηα Καηεχζπλζεο θαη γηα 

ηελ Γεληθή Καηεχζπλζε κε καζήκαηα νκάδσλ: ζε θάζε θιάδν Μαζεκαηηθψλ αληηζηνηρεί 

κία νκάδα ειαρίζησλ καζεκάησλ κε βαζηθή χιε ηνπ θιάδνπ. Σα καζήκαηα ειεχζεξεο 

επηινγήο ζπκπιεξψλνπλ ην Πξφγξακκα. 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 39 εμακεληαία 

καζήκαηα. Ώπφ ηα καζήκαηα απηά ηα 19 είλαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ θαη ηα 

ππφινηπα 20 είλαη καζήκαηα θαηεχζπλζεο θαη ειεχζεξεο επηινγήο. ε φ,ηη αθνξά ηηο 
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ηέζζεξεηο πξψηεο θαηεπζχλζεηο, ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη 12, απφ ηα νπνία 7 

ππνρξεσηηθά θαη 5 επηινγήο ηεο αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο. Ώλαθνξηθά κε ηε Γεληθή 

Καηεχζπλζε, πέξαλ ησλ 19 ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θνξκνχ, 10 καζήκαηα επηιέγνληαη 

απφ ηηο 10 νκάδεο καζεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ (3.3) (έλα απφ θάζε νκάδα) θαη 10 

καζήκαηα επηιέγνληαη ειεχζεξα απφ νπνηαδήπνηε θαηεγνξία (καζήκαηα ειεχζεξεο 

επηινγήο). 

Σα καζήκαηα θάζε θαηεγνξίαο Τπνρξεσηηθά (καζήκαηα θνξκνχ) (Τ), 

Τπνρξεσηηθά Καηεχζπλζεο (Τ.Κ), Δπηινγήο Καηεχζπλζεο (Δ.Κ), Οκάδσλ (Ο) θαη 

Διεχζεξεο Δπηινγήο (Δ.Δ) παξακέλνπλ σο είραλ θαη θαηά ην παξειζφλ, εθηφο 

ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ νη νπνίεο επεμεγνχληαη ζηνλ Ο.. 

χκθσλα κε ην Νφκν-Πιαίζην γηα ηα Ώ.Β.Ε, φια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζ' 

φινπο ηνπο θνηηεηέο αλεμαξηήησο ηνπ έηνπο θνίηεζήο ηνπο. Οη πξνηάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ έγηλαλ κε βάζε ηηο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηελ απαηηνχκελε 

εμνηθείσζε κε ην θάζε κάζεκα. Οη θνηηεηέο ζα βνεζεζνχλ ζεκαληηθά εθφζνλ, ζηελ 

παξαθνινχζεζε θάζε καζήκαηνο, ή θαηεχζπλζεο ιάβνπλ ππφςηλ ηηο ππνδείμεηο ησλ 

δηδαζθφλησλ γηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

 

2. Παπακολούθηζη και Δξέηαζη Μαθημάηυν 

 

ρεηηθά κε ηνλ αλψηεξν αξηζκφ καζεκάησλ θαη ηελ θαηεγνξία καζεκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζζνχλ νη θνηηεηέο θαηά εμάκελν, ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

α) ην 1ν εμάκελν:  

Σα 4 Τπ. καζήκαηα Κνξκνχ ηνπ 1νπ εμακήλνπ 

ην 2ν εμάκελν:  

Σα 4 Τπ. καζήκαηα Κνξκνχ ηνπ 2νπ εμακήλνπ 

ην 3ν εμάκελν: 

Σα 4 Τπ. καζήκαηα Κνξκνχ ηνπ 3νπ εμακήλνπ θαη 2 νπνηαδήπνηε καζήκαηα κε 

ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ επεμεγείηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν 

ην 4ν εμάκελν:  

Σα 3 Τπ. καζήκαηα Κνξκνχ ηνπ 4νπ εμακήλνπ θαη 3 νπνηαδήπνηε καζήκαηα κε 

ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ επεμεγείηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν.  

Ώπφ ην 5ν εμάκελν θαη ζηελ ζπλέρεηα ν θνηηεηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δειψλεη φηη παξαθνινπζεί 7 καζήκαηα θάζε εμάκελν κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ 

επεμεγείηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν θαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Βαζηθφ ρήκα 

Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μαζεκάησλ (Β..Δ.Π.Μ.) ησλ επνκέλσλ ζειίδσλ. Ο 

αξηζκφο καζεκάησλ πνπ δειψλνληαη ζε θάζε εμάκελν, απφ ην 8ν εμάκελν θαη έπεηηα, 

είλαη ην πνιχ 12. 

ε πεξίπησζε επηηπρνχο πνξείαο ν θνηηεηήο θηάλεη ζην 7ν εμάκελν κε ηελ 

ππνρξέσζε 5 καζεκάησλ. ηελ αθξαία απηή πεξίπησζε ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη φηη γηα λα πάξεη πηπρίν, ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί 

ηνπιάρηζηνλ ζε δχν καζήκαηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 4
νπ

 ρξφλνπ θνίηεζήο ηνπ ζην 

Σκήκα (8
ν
 εμάκελν). Ώπηά ηα καζήκαηα δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ εμεηαζζεί επηηπρψο θαηά 

ηα πξνεγνχκελα αθαδεκατθά έηε. Αηεπθξηλίδεηαη φηη θαη γηα ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν 

επηεκβξίνπ ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο θνίηεζεο ηζρχνπλ ηα αλσηέξσ. Σα επί πιένλ ησλ 39 

καζήκαηα πνπ έρνπλ ελδερφκελα εμεηαζζεί επηηπρψο, ζεσξνχληαη ζαλ καζήκαηα 
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''θαζαξψο πξναηξεηηθά''. Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηα ηέζζεξα έηε θνίηεζεο 

δχλαληαη λα εμεηάδνληαη θαηά ηηο πεξηφδνπο Φεβξνπαξίνπ θαη Ενπλίνπ ζε φια ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα. 

ε πεξίπησζε κεξηθήο ή πιήξνπο απνηπρίαο ν θνηηεηήο κεηά ην πξψην έηνο, ζα 

δειψλεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζε θάζε εμάκελν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ καζεκάησλ πνπ 

δηθαηνχηαη, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη δειψλνληαη πξψηα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ 

πνπ νθείιεη απφ ηα πξνεγνχκελα αληίζηνηρα εμάκελα ζηελ ζπλέρεηα ηα ππνρξεσηηθά ηνπ 

εμακήλνπ πνπ εγγξάθεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα νπνηνδήπνηε κάζεκα απφ ηα Τ.Κ., Δ.Κ., 

Ο., ή Δ.Δ. πνπ επηζπκεί. Γηα παξάδεηγκα, θνηηεηήο πνχ εγγξάθεηαη ζην 5ν εμάκελν θαη 

ρξσζηά Πξαγ. Ώλαι. Ε, Πξαγ. Ώλαι. ΕΕΕ θαη ΑΒ Ε, δειψλεη πξψηα ηα καζήκαηα Πξαγ. 

Ώλαι. Ε, Πξαγ. Ώλαι. ΕΕΕ, ΑΒ Ε θαη κεηά Αηαθ. Γεσκ., Μεραληθή Ε θαη ηαηηζηθή Ε ηνπ 

5νπ εμακήλνπ. Βπεηδή έρεη ην δηθαίσκα λα δειψζεη άιιν έλα κάζεκα δειψλεη αθφκα 

έλα νπνηνδήπνηε κάζεκα απφ ηα Τ.Κ., Δ.Κ., Ο., ή Δ.Δ. πνπ επηζπκεί. ηελ αθξαία 

πεξίπησζε πνχ δελ έρεη πεξάζεη θαλέλα κάζεκα ηνπ 1νπ θαη 3νπ εμακήλνπ δειψλεη 7 

ζπλνιηθά καζήκαηα αξρίδνληαο απφ ηα 4 Τ ηνπ 1νπ εμακήλνπ θαη ζπκπιεξψλνληαο άιια 

3 Τ, φπνηα επηζπκεί, ηνπ 3νπ εμακήλνπ. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξσζηά 1 Τ ηνπ 1νπ 

εμακήλνπ θαη 1 Τ ηνπ 3νπ εμακήλνπ δειψλεη πξψηα απηά, ζηελ ζπλέρεηα ηα 3 Τ ηνπ 5νπ 

εμακήλνπ (πνπ εγγξάθεηαη) θαη ζηελ ζπλέρεηα 2 νπνηαδήπνηε καζήκαηα απφ ηα Τ.Κ., 

Δ.Κ., Ο, ή Δ.Δ. πνπ επηζπκεί. Ώπηή ηελ έλλνηα έρεη απηφ πνπ απνθαιείηαη Βαζηθφ 

ρήκα Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μαζεκάησλ (Β..Δ.Π.Μ.). 

 

β) Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ επηά ζπλνιηθά καζήκαηα απφ ηα 

εμήο: 

i. πέληε καζήκαηα παηδαγσγηθνχ ραξαθηήξα (καζήκαηα ηνπ Σνκέα Π.Ε.Φ.Μ. κε 

ην ραξαθηεξηζηηθφ (ΑΜ) ), θαη 

ii. δχν καζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ άιια Σκήκαηα. 

 

γ) Ώλ έλαο θνηηεηήο επηηχρεη ζε κάζεκα νκάδαο ή θαηεχζπλζεο, θαη απηφ ζηε 

ζπλέρεηα αιιάμεη θαηεγνξία ή θαηαξγεζεί, έρεη θαιχςεη ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζή ηνπ 

ζηελ νκάδα ή ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Σν ίδην ζπκβαίλεη αλ έλαο θνηηεηήο επηηχρεη ζε 

κάζεκα ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κάζεκα νκάδαο ή θαηεχζπλζεο. 

Σα αθξναηήξηα ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ρσξίδνληαη ζε ηκήκαηα. Οη 

θνηηεηέο κνηξάδνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο εγγξαθή ζηα ηκήκαηα απηά κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά . Φνηηεηήο πνπ επαλαιακβάλεη έλα κάζεκα δελ έρεη δηθαίσκα λα πάξεη εθ λένπ 

ζχγγξακκα, εθφζνλ ην παιαηφ εμαθνινπζεί λα δηαλέκεηαη. 

 

δ) Βπίζεο ε Βπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο Βμεηάζεσλ ζα αλαθνηλψλεη ην Πξφγξακκα 

Δμεηάζεσλ φισλ ησλ Μαζεκάησλ ζηελ αξρή θάζε Βμακήλνπ θαη πξηλ ηελ εγγξαθή ησλ 

θνηηεηψλ. 

Σα καζήκαηα θαηά θαηεγνξία, ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζψο θαη 

ην βαζηθφ ζρήκα ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

  

 

                                                 
 ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ηελ επφκελε ρξνληά ν θνηηεηήο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ έρεη δηθαίσκα επηινγήο 

δηδάζθνληα.  
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3. Τα Μαθήμαηα καηά Καηηγοπία 

 

3.1 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνχ 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν   

 

1. Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία Θ.Μ. 1
ν
 

2. Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ Θ.Μ. 1
ν
 

3. Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ Τ.Π. 1
ν
 

4. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε  Θ.Μ. 1
ν
 

5. ΐαζηθέο Ώξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ  Τ.Π. 2
ν
 

6. Γξακκηθή Άιγεβξα Ε  Θ.Μ. 2
ν
 

7. Μαζεκαηηθή Λνγηθή  Π.Ε.Φ.Μ. 2
ν
 

8. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕΕ  Θ.Μ. 2
ν
 

9. Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε I  Τ.Π. 3
ν
 

10. Θεσξία Πηζαλνηήησλ Ε  .Π.Β.Β. 3
ν
 

11. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕΕΕ  Θ.Μ. 3
ν
 

12. πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε  Β.Ώ. 3
ν
 

13. Άιγεβξα  Θ.Μ. 4
ν
 

14. Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε  Θ.Μ. 4
ν
 

15. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε IV Β.Ώ. 4
ν
 

16. Αηαθνξηθή Γεσκεηξία Θ.Μ. 5
ν
 

17. Μεραληθή Ε Β.Ώ. 5
ν
 

18. ηαηηζηηθή Ε .Π.Β.Β. 5
ν
 

19. Θεσξία Μηγαδηθψλ πλαξηήζεσλ Θ.Μ. 6
ν
 

 

3.2 Μαζήκαηα Καηεπζχλζεσλ 

 

(α) Τπνρξεσηηθά 
 

Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ  

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν   

 

1. πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ Β.Ώ. 4
ν
 

2. Βηδηθή Θεσξία ρεηηθφηεηαο Β.Ώ. 5
ν
 

3. Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ Β.Ώ. 5
ν
 

4. Απλακηθά πζηήκαηα Β.Ώ. 6
ν
 

5. Βηδηθέο πλαξηήζεηο Β.Ώ. 7
ν
 

6. Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε Β.Ώ. 7
ν
 

7. Θεσξία Σειεζηψλ Β.Ώ. 8
ν
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Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

1. Θεσξία Οκάδσλ Θ.Μ. 5
ν
 

2. Θεσξία πλφισλ Θ.Μ. 5
ν
 

3. Γεληθή Σνπνινγία Θ.Μ. 6
ν
 

4. Αηαθνξηθή Γεσκεηξία ΕΕ Θ.Μ. 6
ν
 

5. Θεσξία Ααθηπιίσλ θαη σκάησλ Θ.Μ. 7
ν
 

6. Θεσξία Μέηξνπ θαη Οινθιήξσζεο Θ.Μ. 7
ν
 

7. πλαξηεζηαθή Ώλάιπζε Θ.Μ. 8
ν
 

 

Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

1. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Ε Τ.Π. 3
ν
 

2. Ώξηζκεηηθέο Μέζνδνη Γξακκηθήο Άιγεβξαο Τ.Π. 3
ν
 

3. Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε ΕΕ Τ.Π. 4
ν
 

4. Ανκέο Αεδνκέλσλ Τ.Π. 5
ν
 

5. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πλήζσλ Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ Τ.Π. 6
ν
 

6. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Τ.Π. 7
ν
 

7. Ώιγφξηζκνη θαη Πνιππινθφηεηα Τ.Π. 8
ν
 

 

ηαηηζηηθήο, Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ θαη Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

1. Θεσξία Πηζαλνηήησλ ΕΕ .Π.Β.Β.  4
ν
 

2. ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο .Π.Β.Β. 5
ν
 

3. Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο .Π.Β.Β. 6
ν
 

4. ηαηηζηηθή ΕΕ .Π.Β.Β. 6
ν
 

5. Γξακκηθά Μνληέια .Π.Β.Β. 7
ν
 

6. Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ .Π.Β.Β. 8
ν
 

7. Θεσξία Αεηγκαηνιεςίαο .Π.Β.Β. 8
ν
 

 

 

(β) Δπηινγήο 
 

Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

1. Βμηζψζεηο Αηαθνξψλ θαη Βθαξκνγέο απηψλ Β.Ώ. 4
ν
 

2. ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο .Π.Β.Β. 5
ν
 

3. Βηζαγσγή ζηε χγρξνλε Φπζηθή Β.Ώ. 6
ν
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4. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πλήζσλ Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ Τ.Π. 6
ν
 

5. Διεθηξνδπλακηθή Β.Ώ. 6
ν
 

6. Οινθιεξσηηθέο Βμηζψζεηο Β.Ώ. 6
ν
 

7. Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Τ.Π. 6
ν
 

8. Ώλαιπηηθή Μεραληθή Β.Ώ. 7
ν
 

9. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πζηεκάησλ κε Γξακκηθψλ 

Ώιγεβξηθψλ θαη Τπεξβαηηθψλ Βμηζψζεσλ 

Τ.Π. 7
ν
 

10. Αηαθνξίζηκεο Πνιιαπιφηεηεο Θ.Μ. 7
ν
 

11. Βηζαγσγή ζηελ Κβαληνκεραληθή Β.Ώ. 7
ν
 

12. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Φπζηθήο Β.Ώ. 7
ν
 

13. Θεσξία Μέηξνπ θαη Οινθιήξσζεο Θ.Μ. 7
ν
 

14. Υάνο θαη Φξάθηαιο Β.Ώ. 7
ν
 

15. Γεσκεηξηθή Μεραληθή Β.Ώ. 8
ν
 

16. Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ Β.Ώ. 8
ν
 

17. Οπξάληνο Μεραληθή Β.Ώ. 8
ν
 

 

εκείσζε: Σα παξαπάλσ Μαζήκαηα Βπηινγήο ηεο Καηεχζπλζεο Βθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθψλ θαηαηάζζνληαη ζε δπν ζεκαηηθέο ελφηεηεο - θχθινπο καζεκάησλ: 

Α. Βθαξκνζκέλεο Ώλάιπζεο θαη Μαζεκαηηθήο Φπζηθήο (1-5, 7, 9-14, 17). 

Β. Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ θαη Απλακηθψλ πζηεκάησλ (2, 3, 5-9, 12-17). 

 

πληζηάηαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα έλαλ απφ ηνπο θχθινπο Α ή Β 

λα επηιέμνπλ ηα 5 Mαζήκαηα Βπηινγήο Καηεχζπλζεο αλαιφγσο. 

 

 

Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

1. Γξακκηθή Άιγεβξα ΕΕ Θ.Μ. 4
ν
 

2. Θεσξία Πηζαλνηήησλ ΕΕ .Π.Β.Β. 4
ν
 

3. Πξνβνιηθή Γεσκεηξία Θ.Μ. 4
ν
 

4. πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ Β.Ώ. 4
ν
 

5. Σαλπζηηθή Ώλάιπζε Θ.Μ. 5
ν
 

6. Βηζαγσγή ζηε χγρξνλε Φπζηθή Β.Ώ. 6
ν
 

7. Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο .Π.Β.Β. 6
ν
 

8. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πζηεκάησλ κε Γξακκηθψλ 

Ώιγεβξηθψλ θαη Τπεξβαηηθψλ Βμηζψζεσλ 

Τ.Π. 7
ν
 

9. Αηαθνξίζηκεο Πνιιαπιφηεηεο Θ.Μ. 7
ν
 

10. ηνηρεία Ώληηκεηαζεηηθήο Άιγεβξαο  Θ.Μ. 7
ν
 

11. Υάνο θαη Φξάθηαιο Β.Ώ. 7
ν
 

12. Γεληθή Σνπνινγία ΕΕ   Θ.Μ. 8
ν
 

 

 

                                                 
*Αελ ζα δηδαρζεί ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 
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Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

1. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ΕΕ Τ.Π. 4
ν
 

2. ΐάζεηο Αεδνκέλσλ Τ.Π. 5
ν
 

3. Αίθηπα Τπνινγηζηψλ Τ.Π. 5
ν
 

4. Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο Τ.Π. 5
ν
 

5. Ώπηφκαηα θαη Σππηθέο Γιψζζεο Τ.Π. 6
ν
 

6. Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά Ε Τ.Π. 6
ν
 

7. Μηθξνυπνινγηζηέο Τ.Π. 6
ν
 

8. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ κε 

Μεξηθέο Παξαγψγνπο  

Τ.Π. 6
ν
 

9. Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Τ.Π. 6
ν
 

10. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πζηεκάησλ κε Γξακκηθψλ 

Ώιγεβξηθψλ θαη Τπεξβαηηθψλ Βμηζψζεσλ 

Τ.Π. 7
ν
 

11. Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά ΕΕ Τ.Π. 7
ν
 

12. Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αηαζηεκάησλ Τ.Π. 7
ν
 

13. Βθαξκνγέο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ  Τ.Π. 7
ν
 

14. Μεηαθξαζηέο Ε  Τ.Π. 7
ν
 

15. Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ  Τ.Π. 7
ν
 

 

ηαηηζηηθήο, Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ θαη Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

1. Ώξηζκεηηθέο Μέζνδνη Γξακκηθήο Άιγεβξαο Τ.Π. 3
ν
 

2. Γξακκηθή Άιγεβξα ΕΕ Θ.Μ. 4
ν
 

3. Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά Ε Τ.Π. 6
ν
 

4. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πζηεκάησλ κε Γξακκηθψλ 

Ώιγεβξηθψλ θαη Τπεξβαηηθψλ Βμηζψζεσλ 

Τ.Π. 7
ν
 

5. Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά ΕΕ Τ.Π. 7
ν
 

6. Βηδηθά Θέκαηα Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθήο .Π.Β.Β. 7
ν
 

7. Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα .Π.Β.Β. 7
ν
 

8. Θεσξία Μέηξνπ θαη Οινθιήξσζεο Θ.Μ. 7
ν
 

9. ηνραζηηθή Ώλάιπζε .Π.Β.Β. 7
ν
 

10. Ώιγφξηζκνη θαη Πνιππινθφηεηα Τ.Π. 8
ν
 

11. Ώζθαιηζηηθά Μαζεκαηηθά .Π.Β.Β. 8
ν
 

12. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά .Π.Β.Β. 8
ν
 

 

 

                                                 
 Αελ ζα δηδαρζεί ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 
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3.3 Μαζήκαηα Οκάδσλ 

 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                         Σνκέαο           Βμάκελν 

 

ΟΜΏΑΏ Ώ 

Ώλάιπζεο 

 

Ώ1.   Γεληθή Σνπνινγία Θ.Μ. 6
ν
 

Ώ2.   Θεσξία Μέηξνπ θαη Οινθιήξσζεο Θ.Μ. 7
ν
 

Ώ3.   πλαξηεζηαθή Ώλάιπζε Θ.Μ. 8
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ ΐ 

Άιγεβξαο 

 

ΐ1.   Γξακκηθή Άιγεβξα ΕΕ Θ.Μ. 4
ν
 

ΐ2.   Θεσξία Οκάδσλ Θ.Μ. 5
ν
 

ΐ3.   Θεσξία Ααθηπιίσλ θαη σκάησλ Θ.Μ. 7
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ Γ 

Βθαξκνζκέλεο Ώλάιπζεο 

 

Γ1.   πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ Β.Ώ. 4
ν
 

Γ2.   Οινθιεξσηηθέο Βμηζψζεηο Β.Ώ. 6
ν
 

Γ3.   Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε Β.Ώ. 7
ν
 

Γ4.   Υάνο θαη Φξάθηαιο Β.Ώ. 7
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ Α 

Ώξηζκεηηθήο Ώλάιπζεο θαη Πιεξνθνξηθήο 

 

Α1.   Ανκέο Αεδνκέλσλ Τ.Π. 5
ν
 

Α2.   Ώπηφκαηα θαη Σππηθέο Γιψζζεο Τ.Π. 6
ν
 

Α3.   Μηθξνυπνινγηζηέο Τ.Π. 6
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ Β  

Παηδαγσγηθήο, Εζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ   

 

Β1.   Εζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ Π.Ε.Φ.Μ. 3
ν
 

Β2.   Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ Π.Ε.Φ.Μ. 7
ν
 

Β3.   Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ΕΕΕ (ΑΜ3) Π.Ε.Φ.Μ. 8
ν
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ΟΜΏΑΏ Σ 

Φπζηθψλ 

 

Σ1.   Βηζαγσγή ζηε χγρξνλε Φπζηθή Β.Ώ. 6
ν
 

Σ2.   Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ Β.Ώ. 5
ν
 

Σ3.   Διεθηξνδπλακηθή Β.Ώ. 6
ν
 

Σ4.   Βηζαγσγή ζηελ Κβαληνκεραληθή Β.Ώ. 7
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ Γ 

Γεσκεηξίαο 

 

Γ1.   Πξνβνιηθή Γεσκεηξία Θ.Μ. 4
ν
 

Γ2.   Σαλπζηηθή Ώλάιπζε Θ.Μ. 5
ν
 

Γ3.   Αηαθνξηθή Γεσκεηξία ΕΕ Θ.Μ. 6
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ Δ  

Πηζαλνηήησλ – ηαηηζηηθήο 

 

Δ1.   Θεσξία Πηζαλνηήησλ ΕΕ   .Π.Β.Β. 4
ν
 

Δ2.   ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο .Π.Β.Β. 5
ν
 

Δ3.   ηαηηζηηθή ΕΕ .Π.Β.Β. 6
ν
 

Δ4.   Θεσξία Αεηγκαηνιεςίαο .Π.Β.Β. 8
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ Θ 

Ώλάιπζεο θαη ΐειηηζηνπνίεζεο πζηεκάησλ 

 

Θ1.   Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο .Π.Β.Β. 6
ν
 

Θ2.   Γξακκηθά Μνληέια .Π.Β.Β. 7
ν
 

Θ3.   Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα .Π.Β.Β. 7
ν
 

Θ4.   Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ .Π.Β.Β. 8
ν
 

 

ΟΜΏΑΏ 

Ώξηζκεηηθήο 

 

Ε1.   Ώξηζκεηηθέο Μέζνδνη Γξακκηθήο Άιγεβξαο Τ.Π. 3
ν
 

Ε2.   Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε ΕΕ Τ.Π. 4
ν
 

Ε3.   Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πλήζσλ Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ Τ.Π. 6
ν
 

 

 

 

3.4 Μαζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο 

Χο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο ζεσξείηαη νπνηνδήπνηε κάζεκα απφ απηά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, εθφζνλ παξαθνινπζείηαη απφ έλα 

θνηηεηή πέξαλ ησλ αληηζηνίρσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακκία 

απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 



 35 

Σίηινο καζήκαηνο                                                                                Σνκέαο        Βμάκελν 

 

1. Μαζεκαηηθή Ώζηξνλνκία Σκ.Φπζηθ. 3
ν
 

2. Μεηεσξνινγία Ε Σκ.Φπζηθ. 3
ν
 

3. Βηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Βπηζηήκε (ΑΜ0) Π.Ε.Φ.Μ. 3
ν
 

4. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο Ε (ΑΜ1) Π.Ε.Φ.Μ. 4
ν
 

5. Ώζηξνθπζηθή Σκ.Φπζηθ. 4
ν
 

6. Δ Αηδαθηηθή θαη ην Πεξηερφκελν ηεο Γεσκεηξίαο 

Μεηαζρεκαηηζκψλ 

Π.Ε.Φ.Μ. 4
ν
 

7. Μεηεσξνινγία ΕΕ Σκ.Φπζηθ. 4
ν
 

8. Ξέλε Γιψζζα   4
ν
 

9. Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Π.Ε.Φ.Μ. 4
ν
 

10. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ΕΕ (ΑΜ2) Π.Ε.Φ.Μ. 5
ν
 

11. Μαζεκαηηθή Λνγηθή ΕΕ  Π.Ε.Φ.Μ. 5
ν
 

12. χγρξνλε Πξαγκάηεπζε ησλ ηνηρεησδψλ Μαζεκαηηθψλ 

(ΑΜ5) 

Π.Ε.Φ.Μ. 5
ν
 

13. Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά θη Βθαξκνγέο κε Mathematica, Maple, 

θ.α πζηήκαηα πκβνιηθψλ Τπνινγηζκψλ 

Β.Ώ. 6
ν
 

14. Βπηζηήκε- Σερλνινγία- Κνηλσλία Π.Ε.Φ.Μ. 6
ν
 

15. Μεραληθή ΕΕ Β.Ώ. 6
ν
 

16. Ώζθάιεηα πζηεκάησλ θαη Κξππηνγξαθία  Τ.Π. 8
ν
 

17. ρεδηαζκφο κε ηε βνήζεηα Τπνινγηζηή  Τ.Π. 8
ν
 

18. Τπνινγηζηηθή Απλακηθή  Τ.Π. 8
ν
 

19. Φπζηθέο Γιψζζεο θαη Μαζεκαηηθφο Λφγνο (ΑΜ4) Π.Ε.Φ.Μ. 8
ν
 

20. Αηπισκαηηθή Βξγαζία  7
ν
 ή 8

ν
 

 

 

3.5 Αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηα Μαζήκαηα ηνπ Σνκέα Π.Η.Φ.Μ. 

Σν κάζεκα κε ηίηιν «ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο θαη Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ 

ζηα Μαζεκαηηθά» ηνπ παιαηνχ Ο.. αληηζηνηρεί ζην κάζεκα κε ηίηιν «Θέκαηα 

Μαζεκαηηθήο Παηδείαο Η». Φνηηεηέο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζην κάζεκα 

«ηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο θαη Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά» δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην παξφλ κάζεκα. 

Σν κάζεκα κε ηίηιν «Γλσζηηθέο Δπηζηήκεο θαη Μαζεκαηηθή Παηδεία» ηνπ 

παιαηνχ Ο.. αληηζηνηρεί ζην κάζεκα κε ηίηιν «Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ΗΗ». 

Φνηηεηέο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζην κάζεκα «Γλσζηηθέο Δπηζηήκεο θαη 

Μαζεκαηηθή Παηδεία» δελ έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην παξφλ κάζεκα. 

Σν κάζεκα κε ηίηιν «Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο» ηνπ παιαηνχ Ο.. 

αληηζηνηρεί ζην κάζεκα κε ηίηιν «Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ΗΗΗ». Φνηηεηέο πνπ 

                                                 
 Γηα φζνπο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ γλψζεηο ηεο αγγιηθήο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο ζα δηδάζθεηαη ζην 

ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ 2
νπ

 έηνπο ην κάζεκα κε ηίηιν «Γεληθά Ώγγιηθά θαη Βπηζηεκνληθή Οξνινγία» σο 

θαζαξά πξναηξεηηθφ.  

 

 Αελ ζα δηδαρζεί ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 

 

 



 36 

έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζην κάζεκα «Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο» δελ έρνπλ 

δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην παξφλ κάζεκα. 

Σα καζήκαηα ηνπ παιαηνχ Ο.. κε ηίηιν «Γηαηεηαγκέλα χλνια θαη Άιγεβξεο 

ηεο Λνγηθήο» θαη «Θεσξία Μνληέισλ» ζπκπηήζζνληαη ζε έλα κάζεκα κε ηίηιν 

«Μαζεκαηηθή Λνγηθή ΗΗ». Φνηηεηέο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο είηε ζην έλα είηε ζην 

άιιν κάζεκα ηνπ παιαηνχ Ο.. δελ έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην παξφλ κάζεκα. 

Σα καζήκαηα ηνπ παιαηνχ Ο.. κε ηίηιν «Πεξηήγεζε ζηα Μαζεκαηηθά» θαη 

«Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ» ζπκπηήζζνληαη ζε έλα κάζεκα κε ηίηιν «Θεκέιηα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ». Φνηηεηέο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζην κάζεκα «Πεξηήγεζε ζηα 

Μαζεκαηηθά» έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην παξφλ κάζεκα ελψ θνηηεηέο πνπ έρνπλ 

εμεηαζηεί επηηπρψο ζην κάζεκα «Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ» δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

επηιέμνπλ ην παξφλ κάζεκα. 

Σέινο, ν ραξαθηεξηζκφο καζεκάησλ ηνπ Σνκέα κε ηνλ ραξαθηήξα (Π) 

(Παηδαγσγηθφ) πνπ ππάξρεη ζηνπο νδεγνχο ζπνπδψλ κερξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2003-

-2004, αληηθαζίζηαηαη κε ηνπο ραξαθηήξεο (Α.Μ.) (Αηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ). 

πγθεθξηκέλα:  

1   3  

2   4  

3   2  

4   1  

5   5  

 

4. Δνδεικηικό Ππόγπαμμα Σποςδών 

 

1ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΤΠΟΥΡ. ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΚΟΡΜΟΤ: 

1. Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία Θ.Μ. 6 6 

2. Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ Θ.Μ. 5 5 

3. Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ Τ.Π. 5
*
 5 

4. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε Θ.Μ. 5 5 

 

2ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΤΠΟΥΡ. ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΚΟΡΜΟΤ: 

1. ΐαζηθέο Ώξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τ.Π. 5* 5 

2. Γξακκηθή Άιγεβξα Ε Θ.Μ. 5 5 

3. Μαζεκαηηθή Λνγηθή Π.Ε.Φ.Μ. 5 5 

4. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕΕ Θ.Μ. 5 5 

                                                 
*2 ψξεο εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Βξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 
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3ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΤΠΟΥΡ. ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΚΟΡΜΟΤ: 

1. Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε Ε Τ.Π. 5* 5 

2. Θεσξία Πηζαλνηήησλ Ε .Π.Β.Β. 5 5 

3. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕΕΕ Θ.Μ. 5 5 

4. πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε Β.Ώ. 5
 5 

 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ: 

1. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Ε Τ.Π. 4  4 

2. Εζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

3. Μαζεκαηηθή Ώζηξνλνκία Σκ.Φπζηθ. 4 4 

4. Μεηεσξνινγία Ε Σκ.Φπζηθ. 4 4 

5. Ώξηζκεηηθέο Μέζνδνη Γξακκηθήο Άιγεβξαο Τ.Π. 4 4 

6. Βηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή επηζηήκε (ΑΜ0) Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

 

4ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΤΠΟΥΡ. ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΚΟΡΜΟΤ: 

1. Άιγεβξα Θ.Μ. 5 5 

2. Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε Θ.Μ. 5 5 

3. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕV Β.Ώ. 5
 5 

 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ: 

1. Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε ΕΕ Τ.Π. 4 4 

2. Ώζηξνθπζηθή Σκ.Φπζηθ. 4 4 

3. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ΕΕ Τ.Π. 4  4 

4. Γξακκηθή Άιγεβξα ΕΕ Θ.Μ. 4 4 

5. Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

6. Βμηζψζεηο Αηαθνξψλ θαη Βθαξκνγέο απηψλ Β.Ώ. 4 4 

7. Δ Αηδαθηηθή θαη ην Πεξηερφκελν ηεο 

Γεσκεηξίαο Μεηαζρεκαηηζκψλ 

Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

8. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο Ε (ΑΜ1) Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

9. Θεσξία Πηζαλνηήησλ ΕΕ .Π.Β.Β. 4 4 

10. Μεηεσξνινγία ΕΕ Σκ.Φπζηθ. 4 4 

11. Πξνβνιηθή Γεσκεηξία Θ.Μ. 4 4 

12. πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ Β.Ώ. 4 4 

13. Ξέλε Γιψζζα  4 4 

 

                                                 
 Με εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Βξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 

* 2 ψξεο εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Βξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 
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5ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΤΠΟΥΡ. ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΚΟΡΜΟΤ: 

1. Αηαθνξηθή Γεσκεηξία Θ.Μ. 5 5 

2. Μεραληθή Ε Β.Ώ. 5
 5 

3. ηαηηζηηθή Ε .Π.Β.Β. 5 5 

 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ: 

1. ΐάζεηο Αεδνκέλσλ Τ.Π. 4  4 

2. Μαζεκαηηθή Λνγηθή ΕΕ  Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

3. Αίθηπα Τπνινγηζηψλ Τ.Π. 4 4 

4. Ανκέο Αεδνκέλσλ Τ.Π. 4  4 

5. Βηδηθή Θεσξία ρεηηθφηεηαο Β.Ώ. 4 4 

6. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ΕΕ (ΑΜ2) Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

7. Θεσξία Οκάδσλ Θ.Μ. 4 4 

8. Θεσξία πλφισλ Θ.Μ. 4 4 

9. Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο Τ.Π. 4 4 

10. Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ Β.Ώ. 4 4 

11. ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο .Π.Β.Β. 4 4 

12. χγρξνλε Πξαγκάηεπζε ησλ ηνηρεησδψλ 

Μαζεκαηηθψλ (ΑΜ5) 

Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

13. Σαλπζηηθή Ώλάιπζε Θ.Μ. 4 4 

 

6ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΤΠΟΥΡ. ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΚΟΡΜΟΤ: 

1. Θεσξία Μηγαδηθψλ πλαξηήζεσλ Θ.Μ. 5 5 

 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ: 

1. Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά θη Βθαξκνγέο κε 

Mathematica, Maple, θ.α πζηήκαηα 

πκβνιηθψλ Τπνινγηζκψλ 

Β.Ώ. 4  4 

2. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πλήζσλ Αηαθνξηθψλ 

Βμηζψζεσλ 

Τ.Π. 4
 4 

3. Ώπηφκαηα θαη Σππηθέο Γιψζζεο Τ.Π. 4 4 

4. Γεληθή Σνπνινγία Θ.Μ. 4 4 

5. Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά Ε Τ.Π. 4 4 

                                                 
 Με εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Βξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 

 

 Αελ ζα δηδαρζεί ην Ώθαδεκατθφ Έηνο 2007-2008 
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6. Αηαθνξηθή Γεσκεηξία ΕΕ Θ.Μ. 4 4 

7. Απλακηθά πζηήκαηα Β.Ώ. 4 4 

8. Βηζαγσγή ζηε χγρξνλε Φπζηθή Β.Ώ. 4 4 

9. Βπηζηήκε-Σερλνινγία-Κνηλσλία Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

10. Διεθηξνδπλακηθή Β.Ώ. 4 4 

11. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ 

κε Μεξηθέο Παξαγψγνπο  

Τ.Π. 4  4 

12. Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο .Π.Β.Β. 4 4 

13. Μεραληθή ΕΕ Β.Ώ. 4 4 

14. Μηθξνυπνινγηζηέο Τ.Π. 4 4 

15. Οινθιεξσηηθέο Βμηζψζεηο Β.Ώ. 4 4 

16. ηαηηζηηθή ΕΕ .Π.Β.Β. 4 4 

17. Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Τ.Π. 4 4 

 

7ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ: 

1. Ώλαιπηηθή Μεραληθή Β.Ώ. 4 4 

2. Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πζηεκάησλ κε 

Γξακκηθψλ Ώιγεβξηθψλ θαη Τπεξβαηηθψλ 

Βμηζψζεσλ 

Τ.Π. 4  4 

3. Γξακκηθά Μνληέια .Π.Β.Β. 4 4 

4. Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά ΕΕ Τ.Π. 4 4 

5. Αηαθνξίζηκεο Πνιιαπιφηεηεο Θ.Μ. 4 4 

6. Βηδηθά Θέκαηα Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθήο .Π.Β.Β. 4 4 

7. Βηδηθέο πλαξηήζεηο Β.Ώ. 4 4 

8. Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αηαζηεκάησλ Τ.Π. 4 4 

9. Βηζαγσγή ζηελ Κβαληνκεραληθή Β.Ώ. 4 4 

10. Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα .Π.Β.Β. 4 4 

11. Βθαξκνγέο Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ  Τ.Π. 4 4 

12. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Φπζηθήο Β.Ώ. 4 4 

13. Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

14. Θεσξία Ααθηπιίσλ θαη σκάησλ Θ.Μ. 4 4 

15. Θεσξία Μέηξνπ θαη Οινθιήξσζεο Θ.Μ. 4 4 

16. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Τ.Π. 4 4 

17. Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε Β.Ώ. 4 4 

18. Μεηαθξαζηέο Ε  Τ.Π. 4 4 

19. ηνηρεία Ώληηκεηαζεηηθήο  Άιγεβξαο  Θ.Μ. 4 4 

                                                 
 Αελ ζα δηδαρζεί ην Ώθαδεκατθφ Έηνο 2007-2008 

 

 Με εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζηα Βξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 
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20. ηνραζηηθή Ώλάιπζε .Π.Β.Β. 4 4 

21. Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ  Τ.Π. 4 4 

22. Υάνο θαη Φξάθηαιο Β.Ώ. 4 4 

23. Αηπισκαηηθή Βξγαζία  4 4 

 

8ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

Σίηινο καζήκαηνο Σνκέαο Αηδ. ξεο Αηδ. Μνλ. 

 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ ΒΠΕΛΟΓΔ: 

1. Ώιγφξηζκνη θαη Πνιππινθφηεηα Τ.Π. 4 4 

2. Ώζθάιεηα πζηεκάησλ θαη Κξππηνγξαθία  Τ.Π. 4 4 

3. Ώζθαιηζηηθά Μαζεκαηηθά .Π.Β.Β. 4 4 

4. Γεληθή Σνπνινγία ΕΕ  Θ.Μ. 4 4 

5. Γεσκεηξηθή Μεραληθή Β.Ώ. 4 4 

6. Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ .Π.Β.Β. 4 4 

7. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ΕΕΕ (ΑΜ3) Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

8. Θεσξία Αεηγκαηνιεςίαο .Π.Β.Β. 4 4 

9. Θεσξία Σειεζηψλ Β.Ώ. 4 4 

10. Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ Β.Ώ. 4 4 

11. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά .Π.Β.Β. 4 4 

12. Οπξάληνο Μεραληθή Β.Ώ. 4 4 

13. πλαξηεζηαθή Ώλάιπζε Θ.Μ. 4 4 

14. ρεδηαζκφο κε ηε βνήζεηα Τπνινγηζηή  Τ.Π. 4 4 

15. Τπνινγηζηηθή Απλακηθή  Τ.Π. 4 4 

16. Φπζηθέο Γιψζζεο θαη  Μαζεκαηηθφο Λφγνο 

(ΑΜ4) 

Π.Ε.Φ.Μ. 4 4 

17. Αηπισκαηηθή Βξγαζία  4 4 

                                                                                                                                                 
 

 

 

 Αελ ζα δηδαρζεί ην Ώθαδεκατθφ Έηνο 2007-2008 
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4.1 Βαζηθφ ρήκα Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μαζεκάησλ 

 

 

 

 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ  2ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ 

       

1. Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία 

  

6 

  

1. ΐαζηθέο Ώξρέο 

Πξνγξακκαηηζκνχ  

5 

 

       

2. Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα & 

Θεσξία  πλφισλ  

5 

  

2. Γξακκηθή Άιγεβξα Ε 

  

5 

 

       

3. Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε 

Σσλ Τπνινγηζηψλ  

5 

  

3. Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε 

  

5 

 

       

4. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε  5  4. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕΕ  5 

       

       

       

       

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ  4ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ 

       

1. Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε Ε  5  1. Άιγεβξα  5 

       

2. Θεσξία Πηζαλνηήησλ Ε  5  2. Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε  5 

       

3.  Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕΕΕ  5  3. Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕV  5 

       

4. πλήζεηο Αηαθνξηθέο 

Βμηζψζεηο Ε  5  4.  - 

       

5.  -  5.  - 

       

6.  -  6.  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ  6ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ 

       

1. Αηαθνξηθή Γεσκεηξία 

  

5 

  

1. Θεσξία Μηγαδηθψλ  

πλαξηήζεσλ  

5 

 

       

2. Μεραληθή Ε  5  2.  - 

       

3. ηαηηζηηθή Ε  5  3.  - 

       

4.  -  4.  - 

       

5.  -     - 

       

6.  -     - 

       

7.  -     - 

       

       

       

       

       

       

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ  8ν ΒΞΏΜΔΝΟ  ΧΡΒ 

       

1.  -  1.  - 

       

2.  -  2.  - 

       

3.  -  3.  - 

       

4.  -  4.  - 

       

5.  -  5.  - 

       

6.  -  6.  - 

       

7.  -  7.  - 
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4.2 Παξνρέο πξνο ηνπο Φνηηεηέο 

 

Δ επίδνζε θάζε θνηηεηή, γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο παξνρψλ πξνο απηνχο, 

φπσο π.ρ. ππνηξνθία ηνπ Ε.Κ.Τ, επίδνκα ελνηθίνπ θ.ι.π., ζα θξίλεηαη απφ ηνπο βαζκνχο 

πνπ έρεη επηηχρεη απηφο ζηα καζήκαηα ηνπ ΐ..Β.Π.Μ. Χο καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ ζα ζεσξνχληαη:  

Γηα ην πξψην έηνο 
Σα 4 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Υεηκεξηλνχ Βμακήλνπ (Υ.Β) 

Σα 4 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Βαξηλνχ Βμακήλνπ (Β.Β) 

χλνιν καζεκάησλ 8 

Γηα ην δεχηεξν έηνο 
Σα 4 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ 1 κάζεκα επηινγήο ηνπ Υ.Β 

Σα 3 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ 2 καζήκαηα επηινγήο ηνπ Β.Β 

χλνιν καζεκάησλ 10 

Γηα ην ηξίην έηνο 
Σα 3 Τπνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ 2 καζήκαηα επηινγήο ηνπ Υ.Β 

Σν 1 Τπνρξεσηηθφ κάζεκα θαη ηνπιάρηζηνλ 4 καζήκαηα επηινγήο ηνπ Β.Β 

χλνιν καζεκάησλ 10. 

 

 

 

 

5. Ππόγπαμμα Δξεηάζευν 

 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ εμεηάζεσλ πεξηφδνπ 

Φεβξνπαξίνπ, Ενπλίνπ θαη επηεκβξίνπ  
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5.1 Ππόγπαμμα Δξεηάζευν Πεπιόδος Φεβποςαπίος 

ΔΜΒΡΏ ΧΡΏ Ώ'  ΒΣΟ ΐ'  ΒΣΟ 

1ε 

09:00 - 12:00 ΏΝΏΛΤΣΕΚΔ ΓΒΧΜΒΣΡΕΏ  

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

2ε 

09:00 - 12:00  ΏΡΕΘΜ. ΏΝΏΛΤΔ Ε  

12:00 - 15:00  -//- 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

3ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00  Μαζεκαηηθή Ώζηξνλνκία 

18:00 - 21:00   

4ε 

09:00 - 12:00  Βηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

5ε 

09:00 - 12:00  .Α.Β. Ε 

12:00 - 15:00  -//- 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

6ε 

09:00 - 12:00 ΒΕ. ΣΔΝ ΏΛΓΒΐΡΏ  

 & Θ. ΤΝΟΛΧΝ  

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

7ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00  Ώξηζκεηηθέο Μέζνδνη 

  Γξακκηθήο Άιγεβξαο 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

8ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

                                                 
 Βίλαη δπλαηφλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο δηδάζθνληεο λα εμεηαζηνχλ καδί θαλνληθνί θαη παιαηνί 

θνηηεηέο.  
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Γ'  ΒΣΟ Α'  ΒΣΟ ΧΡΏ 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

ΐάζεηο Αεδνκέλσλ  15:00 - 18:00 

 Γξακκηθά Μνληέια 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Μαζεκαηηθή Λνγηθή ΕΕ  15:00 - 18:00 

 Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 18:00 - 21:00 

ΜΔΥΏΝΕΚΔ Ε  09:00 - 12:00 

-//-  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

 Ώλαιπηηθή Μεραληθή 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

Θεσξία Οκάδσλ  12:00 - 15:00 

 Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά ΕΕ 15:00 - 18:00 

 Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Ανκέο Αεδνκέλσλ  15:00 - 18:00 

 Υάνο & Φξάθηαιο 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

   

  12:00 - 15:00 

ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο  15:00 - 18:00 

 Βηζαγσγή ζηελ Κβαληνκεραληθή 18:00 - 21:00 

Βηδηθή Θεσξία ρεηηθφηεηαο  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

   

 Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Φπζηθήο 15:00 - 18:00 

 

ηνραζηηθή Ώλάιπζε 

 

18:00 - 21:00 

 

ΑΕΏΦΟΡΕΚΔ ΓΒΧΜΒΣΡΕΏ  09:00 - 12:00 

-//-  12:00 - 15:00 

 Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ 15:00 - 18:00 

 

Ώξηζκ. Βπίιπζε πζηεκάησλ Με 

Γξακκηθψλ 

18:00 - 21:00 

 

 Ώιγεβξηθψλ θαη Τπεξβαηηθψλ Βμηζψζεσλ  
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ΔΜΒΡΏ ΧΡΏ Ώ'  ΒΣΟ ΐ'  ΒΣΟ 

9ε 

09:00 - 12:00 ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔΝ  

 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΧΝ Δ/Τ   

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

10ε 

09:00 - 12:00  ΘΒΧΡΕΏ ΠΕΘΏΝΟΣΔΣΧΝ Ε 

12:00 - 15:00  -//- 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

11ε 

09:00 - 12:00  ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ ΕΕΕ 

12:00 - 15:00  -//- 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

12ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

   

15:00 - 18:00  Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Ε 

18:00 - 21:00   

13ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Μεηεσξνινγία Ε 

14ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Εζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

15ε 

09:00 - 12:00 ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ Ε  

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00  Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο Ε 

18:00 - 21:00   

   

 

 

 

 

                                                 
 Δ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο παιαηφηεξνπο (πιελ ησλ ‘επί πηπρίσ’ θνηηεηέο ζα γίλεηαη (ζχκθσλα 

κε ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ) ηηο εμεηάζεηο πεξηφδνπο Ενπλίνπ θαη επηεκβξίνπ. Οη ‘επί πηπρίσ’ θνηηεηέο  

κπνξνχλ, ελδερνκέλσο, λα εμεηαζηνχλ ζ΄ απηή ηε πεξίνδν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηνπο δηδάζθνληεο κε 

ηνπο θαλνληθνχο θνηηεηέο.  
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Γ'  ΒΣΟ Α'  ΒΣΟ ΧΡΏ 

  09:00 - 12:00 

 

   

  12:00 - 15:00 

Αίθηπα Τπνινγηζηψλ Βηδηθέο πλαξηήζεηο 15:00 - 18:00 

 Βπηρεηξεζηαθή έξεπλα 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

 Θεσξία Ααθηπιίσλ & σκάησλ 15:00 - 18:00 

Σαλπζηηθή Ώλάιπζε  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ  15:00 - 18:00 

Θέκαηα Μαζ/θήο Παηδείαο ΕΕ 

  

18:00 - 21:00 

 

  09:00 - 12:00 

 Βηδηθά Θέκαηα Πηζαλνηήησλ 12:00 - 15:00 

 & ηαηηζηηθήο  

  15:00 - 18:00 

 Μεηαθξαζηέο Ε 18:00 - 21:00 

ΣΏΣΕΣΕΚΔ Ε  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

 Αηαθνξίζηκεο Πνιιαπιφηεηεο 15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο  09:00 - 12:00 

 Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αηαζηεκάησλ 12:00 - 15:00 

 Θεσξία Μέηξνπ & Οινθιήξσζεο 15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

 Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε 12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

χγρξνλε Πξαγκάηεπζε ησλ  18:00 - 21:00 

ηνηρεησδψλ Μαζεκαηηθψλ   

 

ΓΕΏ ΣΕ ΒΞΒΣΏΒΕ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΒΧΣΕΚΧΝ ΜΏΘΔΜΏΣΧΝ ΣΧΝ ΒΏΡΕΝΧΝ 

ΒΞΏΜΔΝΧΝ (γηα ηνπο «επί πηπρίσ») Δ ΒΠΕΣΡΟΠΔ ΠΡΟΣΒΕΝΒΕ ΝΏ ΓΕΝΟΝΣΏΕ ΣΏ 

ΏΐΐΏΣΟΚΤΡΕΏΚΏ ΒΝΑΕΏΜΒΧ ΣΧΝ ΏΝΧΣΒΡΧ ΒΞΒΣΏΒΧΝ ΜΒ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΠΟΤ ΘΏ ΏΝΏΚΟΕΝΧΝΒΣΏΕ ΠΡΕΝ ΣΕ ΑΕΏΚΟΠΒ ΣΧΝ 

ΥΡΕΣΟΤΓΒΝΝΧΝ. 
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5.2 Ππόγπαμμα Δξεηάζευν Πεπιόδος Ιοςνίος 

ΔΜΒΡΏ ΧΡΏ Ώ'  ΒΣΟ ΐ'  ΒΣΟ 

1ε 

09:00 - 12:00 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ  

 ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ  

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00  Γξακκηθή Άιγεβξα ΕΕ 

18:00 - 21:00   

2ε 

09:00 - 12:00  ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ 

12:00 - 15:00  -//- 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

   

3ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00  Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ΕΕ 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

4ε 

09:00 - 12:00  Πξνβνιηθή Γεσκεηξία 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Βηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 

5ε 

09:00 - 12:00  Θεσξία Πηζαλνηήησλ ΕΕ 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

6ε 

09:00 - 12:00 ΓΡΏΜΜΕΚΔ ΏΛΓΒΐΡΏ Ε  

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

7ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

8ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   
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Γ'  ΒΣΟ Α'  ΒΣΟ ΧΡΏ 

 Θεσξία Σειεζηψλ 09:00 - 12:00 

   

  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

ηαηηζηηθή ΕΕ  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Διεθηξνδπλακηθή  15:00 - 18:00 

Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε Α.Β.  18:00 - 21:00 

κε κεξηθέο Παξαγψγνπο   

Γεληθή Σνπνινγία  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

 Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

Απλακηθά πζηήκαηα  12:00 - 15:00 

 Τπνινγηζηηθή Απλακηθή 15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

 πλαξηεζηαθή Ώλάιπζε 12:00 - 15:00 

 Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο Ε 15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

 Θεσξία Αεηγκαηνιεςίαο 15:00 - 18:00 

Μηθξνυπνινγηζηέο  18:00 - 21:00 

Βηζαγσγή ζηε χγρξνλε Φπζηθή  09:00 - 12:00 

 Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ 12:00 - 15:00 

Μεραληθή ΕΕ  15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

 Οπξάληνο Μεραληθή 09:00 - 12:00 

Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακθή  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 
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ΔΜΒΡΏ ΧΡΏ Ώ'  ΒΣΟ ΐ'  ΒΣΟ 

9ε 

09:00 - 12:00  ΏΛΓΒΐΡΏ 

12:00 - 15:00  -//- 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

10ε 

09:00 - 12:00 ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΔ ΛΟΓΕΚΔ  

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00  Ώζηξνθπζηθή 

18:00 - 21:00   

11ε 

09:00 - 12:00  Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕV 

12:00 - 15:00  -//- 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

12ε 

09:00 - 12:00   

   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00  Δ Αηδαθ. & ην Πεξηερφκελν 

  ηεο Γεσκεη. Μεηαζρ/κψλ 

18:00 - 21:00   

13ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

14ε 

09:00 - 12:00  

πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο 

ΕΕ 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

15ε 

09:00 - 12:00 Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε ΕΕ  

12:00 - 15:00 -//-  

15:00 - 18:00  Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε ΕΕ 

18:00 - 21:00   

16ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00  Βμηζψζεηο Αηαθνξψλ & 

  Βθαξκνγέο απηψλ 

18:00 - 21:00   

 
Σν κάζεκα «Μεηεσξνινγία ΕΕ» εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο 

Φπζηθήο. 
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Γ'  ΒΣΟ Α'  ΒΣΟ ΧΡΏ 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά Ε  15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε .Α.Β.  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Βπηζηήκε - Σερλνινγία - 

Κνηλσλία  

15:00 - 18:00 

 

 Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά 18:00 - 21:00 

Ώλψηεξα Μαζ/θα & Βθαξκνγέο  09:00 - 12:00 

κε Mathematica, Maple, θ.α.   

 Γεσκεηξηθή Μεραληθή 12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

   

Οινθιεξσηηθέο Βμηζψζεηο  18:00 - 21:00 

Αηαθνξηθή Γεσκεηξία ΕΕ  09:00 - 12:00 

 Φπζηθέο Γιψζζεο & Μαζ/θφο Λφγνο 12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Ώπηφκαηα & Σππηθέο Γιψζζεο  15:00 - 18:00 

 Ώζθαιηζηηθά Μαζεκαηηθά 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο  18:00 - 21:00 

Θεσξία Μηγαδηθψλ 

πλαξηήζεσλ  09:00 - 12:00 

-//-  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

   

 Ώιγφξηζκνη & Πνιππινθφηεηα 18:00 - 21:00 

 

Γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ (γηα ηνπο «επί 

πηπρίσ» θνηηεηέο) πξνηείλεηαη λα ηζρχεη φηη θαη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ. 
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5.3 Πξφγξακκα Δμεηάζεσλ Πεξηφδνπ επηεκβξίνπ 

ΔΜΒΡΏ ΧΡΏ Ώ'  ΒΣΟ ΐ'  ΒΣΟ 

1ε 

09:00 - 12:00 ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔΝ  

 ΒΠΕΣΔΜΔ ΣΧΝ Δ/Τ  

12:00 - 15:00  Μαζεκαηηθή Ώζηξνλνκία 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

2ε 

09:00 - 12:00  ΑΒ Ε 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

3ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00  Εζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

18:00 - 21:00   

4ε 

09:00 - 12:00  ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

5ε 

09:00 - 12:00 ΏΝΏΛΤΣΕΚΔ ΓΒΧΜΒΣΡΕΏ  

12:00 - 15:00  Ώξηζκεηηθή Μέζνδνη 

  Γξακκηθήο Άιγεβξαο 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

6ε 

09:00 - 12:00 ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ Ε  

12:00 - 15:00  πλ. Αηαθ. Βμηζ. ΕΕ 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Βηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή 

  Βπηζηήκε 

7ε 

09:00 - 12:00  ΏΡΕΘΜΔΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ Ε 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

8ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00  Ώζηξνθπζηθή 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Βμηζψζεηο Αηαθνξψλ θαη 

  Βθαξκνγέο απηψλ 
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Γ'  ΒΣΟ Α'  ΒΣΟ ΧΡΏ 

Ώλψηεξα Μαζ/θα & Βθαξκνγέο  09:00 - 12:00 

κε Mathematica, Maple, θ.α   

(Βξγαζηήξην)   

  12:00 - 15:00 

Ανκέο Αεδνκέλσλ  15:00 - 18:00 

 ηνραζηηθή Ώλάιπζε 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο  12:00 - 15:00 

Μαζεκαηηθή Λνγηθή ΕΕ Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αηαζηεκάησλ 15:00 - 18:00 

 Υάνο θαη Φξάθηαιο 18:00 - 21:00 

ΑΕΏΦΟΡΕΚΔ ΓΒΧΜΒΣΡΕΏ  09:00 - 12:00 

Βηζαγσγή ζηε ζχγρξνλε Φπζηθή  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

 Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

 Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά ΕΕ 12:00 - 15:00 

Απλακηθά πζηήκαηα Θέκαηα Μαζ/θήο Παηδείαο ΕΕΕ 15:00 - 18:00 

χγρξνλε Πξαγκάηεπζε  18:00 - 21:00 

Σσλ ηνηρ. Μαζ/θψλ   

  09:00 - 12:00 

 Αηαθνξίζηκεο Πνι/ηεο 12:00 - 15:00 

Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ  15:00 - 18:00 

 Ώζθαιηζηηθά Μαζεκαηηθά 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

ΐάζεηο Αεδνκέλσλ  15:00 - 18:00 

 πλαξηεζηαθή Ώλάιπζε 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

Θεσξία πλφισλ Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ 12:00 - 15:00 

Ώπηφκαηα θαη Σππηθέο Γιψζζεο  15:00 - 18:00 

 Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε 18:00 - 21:00 

ΣΏΣΕΣΕΚΔ Ε  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

 Θεσξία Μέηξνπ θ΄ Οινθιήξσζεο 15:00 - 18:00 

 Γεσκεηξηθή Μεραληθή 18:00 - 21:00 
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ΔΜΒΡΏ ΧΡΏ Ώ'  ΒΣΟ ΐ'  ΒΣΟ 

9ε 

09:00 - 12:00  ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ ΕΕΕ 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

10ε 

09:00 - 12:00 ΐΏΕΚΒ ΏΡΥΒ  

 ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ  

12:00 - 15:00  Πξνβνιηθή Γεσκεηξία 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

11ε 

09:00 - 12:00 ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΏΛΓΒΐΡΏ  

 ΚΏΕ ΘΒΧΡΕΏ ΤΝΟΛΧΝ  

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Γιψζζεο Πξνγξακκ. Ε 

12ε 

09:00 - 12:00  ΘΒΧΡΕΏ ΠΕΘΏΝΟΣΔΣΧΝ Ε 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

13ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00  Γξακκηθή Άιγεβξα ΕΕ 

15:00 - 18:00  Δ Αηδαθηηθή θαη 

  ην Πεξηερφκελν ηεο 

  Γεσκεηξίαο Μεηαζρεκαηηζηψλ 

18:00 - 21:00   

14ε 

09:00 - 12:00  ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ IV 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

15ε 

09:00 - 12:00 ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΔ ΛΟΓΕΚΔ  

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00  Βηζαγσγή ζηε θηινζνθία 

18:00 - 21:00   

16ε 

09:00 - 12:00 ΓΡΏΜΜΕΚΔ ΏΛΓΒΐΡΏ Ε  

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ΕΕ 
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Γ'  ΒΣΟ Α'  ΒΣΟ ΧΡΏ 

  09:00 - 12:00 

 Γξακκηθά Μνληέια 12:00 - 15:00 

Σαλπζηηθή Ώλάιπζε Μεηαθξαζηέο Ε 15:00 - 18:00 

Βηδηθή Θεσξία ρεηηθφηεηαο  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

 Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο ΕΕ 12:00 - 15:00 

Ώξηζκεηηθή   Βπίιπζε ΑΒ  15:00 - 18:00 

Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο 

ΕΕ  

18:00 - 21:00 

 

  09:00 - 12:00 

 Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε Αεδνκέλσλ 12:00 - 15:00 

Μηθξνυπνινγηζηέο  15:00 - 18:00 

 Βηζαγσγή ζηελ Κβαληνκεραληθή 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

 Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά 12:00 - 15:00 

Θεσξία Οκάδσλ Οπξάληνο Μεραληθή 15:00 - 18:00 

Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά Ε  18:00 - 21:00 

ΘΒΧΡΕΏ ΜΕΓΏΑΕΚΧΝ 

ΤΝΏΡΣΔΧΝ  

09:00 - 12:00 

 

  12:00 - 15:00 

 Θεσξία Σειεζηψλ 15:00 - 18:00 

 Ώλαιπηηθή Μεραληθή 18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

Αηαθνξηθή Γεσκεηξία ΕΕ Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 12:00 - 15:00 

 Βηδηθά Θέκαηα Πηζαλνηήησλ 15:00 - 18:00 

 θαη ηαηηζηηθήο  

Αίθηπα Τπνινγηζηψλ  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

ηαηηζηηθή ΕΕ  12:00 - 15:00 

  15:00 - 18:00 

Οινθιεξσηηθέο Βμηζψζεηο Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πζηεκάησλ 18:00 - 21:00 

 κε Γξακκηθψλ Ώιγεβξηθψλ  

 θαη Τπεξβαηηθψλ Βμηζψζεσλ  

 Θεσξία Ααθηπιίσλ θαη σκάησλ 09:00 - 12:00 

Βπηζηήκε–Σερλνινγία-Κνηλσλία  12:00 - 15:00 

Διεθηξνδπλακηθή Ώιγφξηζκνη θαη Πνιππινθφηεηα 15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 
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ΔΜΒΡΏ ΧΡΏ Ώ'  ΒΣΟ ΐ'  ΒΣΟ 

17ε 

09:00 - 12:00  Θεσξία Πηζαλνηήησλ  ΕΕ 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Μεηεσξνινγία Ε 

18ε 

09:00 - 12:00  ΏΛΓΒΐΡΏ 

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

19ε 

09:00 - 12:00   

12:00 - 15:00   

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00  Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο Ε 

20ε 

09:00 - 12:00 ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ ΕΕ  

12:00 - 15:00  Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε ΕΕ 

15:00 - 18:00   

18:00 - 21:00   

 

 
Σν κάζεκα «Μεηεσξνινγία ΕΕ» εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εμεηάζεσλ ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθήο. 
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Γ'  ΒΣΟ Α'  ΒΣΟ ΧΡΏ 

  09:00 - 12:00 

Γεληθή Σνπνινγία  12:00 - 15:00 

 Θέκαηα Μαζ/θήο Φπζηθήο 15:00 - 18:00 

Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε Μ.Α.Β.  18:00 - 21:00 

  09:00 - 12:00 

 Θεκέιηα Μαζεκαηηθψλ 12:00 - 15:00 

Μεραληθή ΕΕ  15:00 - 18:00 

Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο  18:00 - 21:00 

ΜΔΥΏΝΕΚΔ Ε  09:00 - 12:00 

 Θεσξία Αεηγκαηνιεςίαο 12:00 - 15:00 

 Βηδηθέο πλαξηήζεηο 15:00 - 18:00 

  18:00 - 21:00 

Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή  09:00 - 12:00 

  12:00 - 15:00 

Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο  15:00 - 18:00 

 Φπζηθέο Γιψζζεο θ Μαζ/θφο Λφγνο 18:00 - 21:00 
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ΑΝΑΘΔΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

 

1. Υποσπευηικά Μαθήμαηα Κοπμού 

 

Μαθήμαηα 
 
 

 Τμ. Παπαδόζευν 
Φπονηιζηήπιο 
Δπγαζηήπιο 

 Σςγγπάμμαηα ανά ημήμα 
παπαδόζευν 
 

     

1. Άιγεβξα 

 

 

 

 

 

 α) Ώ. Κνληνιάηνπ (3) 

    Ώ. Μαηδάξεο (2) 

β) Π. Λεληνχδεο (3) 

    Β. Πεηξνπνχινπ (2) 

 Σκήκαηα α΄, β΄ 

- Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα,  

J. B. Fraleigh,  

-Αηδ. εκεηψζεηο ηνηρεία 

Θεσξίαο Ααθηπιίσλ θαη 

σκάησλ, Ν. Καζηκάηε 

     

2. Αλαιπηηθή 

Γεσκεηξία 

 

 α) η. Διηάδεο (4) 

    Ώ. Μεγαξίηεο (2) 

β) . Γαθεηξίδνπ (6) 

γ) Α. Γεσξγίνπ (4) 

    Ώ. Μεγαξίηεο (2) 

 Σκήκαηα .α΄, β΄, γ΄ 

-Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία, η. 

Διηάδε 

     

3. Αξηζκεηηθή 

Αλάιπζε I 

 

 

 

 

 

 

 α) Ε. ΐάιβε (3) 

    ΐ. Γαιάλεο (2) 

β) Θ. Γξάςα (3) 

β1 Ε. Νίθαο (2) 

β2 ΐ. Κξίζεο (2) 

γ) Καδαληδήο (5) 

 Σκήκαηα α΄, β΄, γ΄ 

-Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, Μ. 

ΐξαράηε,  
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4. Βαζηθέο Αξρέο 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

 

 

 

 

 α) Γαγνχξαο (3)  

    (α1)          

    (α2)          

 β) Θ. Γξάςα (3)  

    (β1) Γ. Ώλησλέινπ (2) 

    (β2) Β. Μαιηρνπηζάθε (2) 

γ) Π. Καδαληδήο (3) 

    (γ1) Οηθνλνκάθεο  (2) 

    (γ2) Οηθνλνκάθεο  (2) 

 Σκήκαηα α΄, γ΄ 

-Ώπφ ηε FORTRAN 77 ζηε 

FORTRAN 90, Ώ. Σζνπξνπιή -

. Κιεκφπνπινπ  

-εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ 

Σκήκα β΄ 

-Πξνγξακκαηίδνληαο κε Fortran 

90, Θ. Γξάςα  

     

5. Γξακκηθή 

Άιγεβξα Η 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ν. Καζηκάηεο (4)
* 

    Κ. Κνχιεο (2) 

β) Α. Ώξβαληηνγεψξγνο (4)
* 

    Ε. Υξπζηθφο (2) 

 

 

 

 

 Σκήκα α΄ 

- Γξακκηθή Άιγεβξα Ε  

Α. ηξαηεγφπνπινπ,  

-Γξακκηθή Άιγεβξα  

S. Lipschutz θαη M. Lipson,  

Σκήκα β΄  

- Γξακκηθή Άιγεβξα 

 S. Lipschutz θαη M. Lipson 

     

6. Γηαθνξηθή 

Γεσκεηξία 

 

 

 

 α) Ώ. Κνηζηψιεο (3) 

    Μ. Μάξθειινο (2) 

β) ΐ. Παπαλησλίνπ (3) 

    Κ. Πεηνχκελνο (2) 

 

 

 

 Σκήκαηα α΄ , β΄  

- Αηαθνξηθή Γεσκεηξία - 

Θεσξία Κακππιψλ,  

ΐ. Παπαλησλίνπ  

-Αηαθνξηθή Γεσκεηξία - 

Θεσξία Βπηθαλεηψλ, ΐ. 

Παπαλησλίνπ 

     

                                                 
* Πεξηιακβάλεηαη θαη 1 ψξα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο 



 60 

7. Δηζαγσγή ζηελ 

Άιγεβξα θαη ηε 

Θεσξία πλφισλ 

 

 

 

 

 α) Π. Καξαδέξεο (5) 

β) Π. Λεληνχδεο (3) 

Βι. Πεηξνπνχινπ (2) 

γ) Ν. Καζηκάηεο (3) 

Β. Παπαδνπεηξάθεο (2) 

 

 

 Σκήκαηα α΄, β΄ 

- Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα,  

Κ. Κάιθα 

- εκεηψζεηο δηδαζθφλησλ  

Σκήκα γ΄:  

- χγρξνλε Άιγεβξα  

Α. ηξαηεγφπνπινπ 

     

8.Δηζαγσγή ζηελ 

Δπηζηήκε ησλ 

Τπνινγηζηψλ 

 

 

 

 

 α) Υ. Γαγνχξαο  

    (α1)    

    (α2)    

β) Θ. Γξάςα (3) 

    (β1) Ώ. Γθαλά (2) 

    (β2) Γ. Ώλησλέιινπ (2) 

γ) Π. Καδαληδήο (3) 

    (γ1) Οηθνλνκάθεο  (2) 

    (γ2) Οηθνλνκάθεο  (2)   

 Σκήκαηα α΄, β΄, γ΄ 

-Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή 

Ώ. Σζνπξνπιή-  

. Κιεκφπνπινπ 

-εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ  

 

 

 

     

9. Θεσξία 

Μηγαδηθψλ 

πλαξηήζεσλ 

 α) Ν. άκαξεο (5)  

β) Α. Διηφπνπινο (5) 

 Σκήκαηα α΄, β΄ 

- Μηγαδηθή Ώλάιπζε, Ν. 

Ώξηεκηάδε 

     

10. Θεσξία 

Πηζαλνηήησλ Η 

 

 α) . Κνπξνχθιεο (3) 

    . Ααθλήο (2) 

β) Β. Μαθξή (3) 

     . Ααθλήο (2) 

 Σκήκαηα α΄, β΄ 

-Βηζαγσγή ζηηο Πηζαλφηεηεο -

Θεσξία θαη Βθαξκνγέο Μέξνο Ε 

Μ. ΐ. Κνχηξα 

         

11. Μαζεκαηηθή 

Αλάιπζε 

 

 

 

 α) . Γαθεηξίδνπ (3) 

     Α. Μηράιεο (2) 

β) ΐ. Σδάλλεο (4) 

    Γξ. Πξνηζψλεο (1) 

 

 Σκήκαηα α΄, β΄ 

-Βηζαγ. ζηε χγρξνλε 

Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε,  

Ν. Ώξηεκηάδε 

-ΐαζηθή Ώθεξεκέλε Ώλάιπζε, 

Κ. Αξφζνπ - Π. ηαθαξίθα 

     

12. Μαζεκαηηθή 

Λνγηθή 

 

 α) Κ. Αξφζνο (3) 

    Π. θαιηζάο (2) 

β) Β. Παπαδνπεηξάθεο (5) 

 Σκήκαηα α΄, β΄, γ΄  

-Βηζαγσγή ζηε Μαζεκαηηθή 

Λνγηθή, Κ. Αξφζνπ, Π. 
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 γ) Π. Καξαδέξεο (5) Καξαδέξε, Β. Παπαδνπεηξάθε 

     

13. Μεραληθή Η 

 

 

 

 

 α) ΐ. Παπαγεσξγίνπ (3) 

    Θ. Κνπινχθαο  

β) Φ. Γαθεηξνπνχινπ (3) 

     . Ώλαζηαζίνπ  

γ) Μ. Λεπηάθε (3)  

    Π. νχιεο 

 Σκήκαηα α΄, β΄, γ΄ 

-Μαζήκαηα θιαζηθήο 

Μεραληθήο, . Πλεπκαηηθνχ  

     

14. Πξαγκαηηθή 

Αλάιπζε Η 

 

 

 

 

 

 

 α) Α. Διηφπνπινο (6)
* 

β) Ν. άκαξεο (6)
* 

γ) ΐ. Σδάλλεο (4)
* 

    Α. Μηράιεο (2) 

δ) Ε. Μακσλά (6)
* 

 

 Σκήκαηα α΄, β΄, δ΄ 

- Αηαθνξηθφο & Οινθιεξσηηθφο 

Λνγηζκφο, Μ. Spivak  

Σκήκα γ΄  

-Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε, Σφκ. Ώ,  

Α. ηξαηεγφπνπινπ 

     

15. Πξαγκαηηθή 

Αλάιπζε ΗΗ 

 

 

 

 α) Α. Γεσξγίνπ (4)
* 

Ώ. Μεγαξίηεο (2)  

β) . Γαθεηξίδνπ (4)
* 

Θ. Μεγάινπ (2) 

γ) ΐ. ΐιάρνπ (4)
* 

Β. Πεηξνπνχινπ (2) 

 Σκήκαηα α΄, β΄, γ΄ 

- Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε,  

. Γαθεηξίδνπ 

 

     

16. Πξαγκαηηθή 

Αλάιπζε ΗΗΗ 

 

 

 α) Ώ. Κνληνιάηνπ (3) 

    Ώ.  Μαηδάξεο (2) 

β) Ώ. Ώξβαληηνγεψξγνο (3) 

    Φ. Μεγάινπ (2) 

 

 Σκήκαηα α΄, β΄ 

- Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε,  

L. Brand. 

- πλαξηήζεηο πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ, Θεσξία θαη 

Ώζθήζεηο, ΐ. Παπαλησλίνπ 

     

                                                 
*Πεξηιακβάλεηαη θαη 1 ψξα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο 
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17. Πξαγκαηηθή 

Αλάιπζε ΗV 

 

 

 α) ΐ. Παπαγεσξγίνπ (3) 

     Γ. Παπακίθνο  

β) Ε. Π. ΐαλ Νηεξ ΐέηιε (3) 

     Υ. Σζηάβνο 

γ) Μ. Λεπηάθε (3) 

    Π. νχιεο  

 Σκήκαηα α΄, β΄, γ΄ 

- Αηαλπζκαηηθφο Λνγηζκφο, 

J. Marsden - A. Trompa 

- εκεηψζεηο δηδαζθφλησλ 

     

18. ηαηηζηηθή Η 

 

 

 

 α) η. Κνπξνχθιεο (3)   

    Μ. Μπνκπνηάο (2) 

β) ΐ. Πηπεξίγθνπ (2) 

    Κ. Πεηξφπνπινο (2) 

    Π. Μπνκπνηάο (1)  

 Σκήκαηα α΄, β΄ 

- Παλ/θέο Παξαδφζεηο  

η. Κνπξνχθιε 

 

     

19. πλήζεηο 

Γηαθνξηθέο 

Δμηζψζεηο Η 

 

 

 

 α) Α. Σζνπκπειήο (3) 

    Ώ. Γνπηθίδεο  

β) Π. ηαθαξίθαο (3) 

    Υ. Σζηάβνο 

γ) Υξ. Κνθνινγηαλλάθε (3) 

    Δ. Ρνπζηέκνγινπ 

 

 Σκήκα α΄  

πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο 

Ε, Α. Σζνπκπειή  

 Σκήκαηα β΄, γ΄ 

- Βθαξκνγέο ησλ πλήζσλ 

Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ, Σφκνο 

Ε, Π. ηαθαξίθα,  

          

2. Μαθήμαηα καηά Τομέα 

 

2.1 Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο  

Μαζήκαηα  Παξάδνζε  πγγξάκκαηα 

  Φξνληηζηήξην   

     

1. Αλαιπηηθή 

Μεραληθή 

 

 . Πλεπκαηηθφο (2) 

Μ. Λεπηάθε (2) 

 

 - Μαζήκαηα Ώλαιπηηθήο 

Μεραληθήο, Μ. Λεπηάθε,  

- εκεηψζεηο . Πλεπκαηηθνχ  

     

2. Αλψηεξα 

Μαζεκαηηθά θη 

Δθαξκνγέο κε 

Mathematica, 

Maple, θ.α. 

πζηήκαηα 

πκβνιηθψλ 

Τπνινγηζκψλ 

 Α. Σζνπκπειήο (2) 

ΐ. Παπαγεσξγίνπ (2) 

Ώ. Γνπηθίδε (2) 

 - Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά κε 

Mathematica, Maple θαη άιια 

ζπζηήκαηα αιγεβξηθψλ 

ππνινγηζκψλ, Σφκνο Ώ θαη ΐ,  

Α. Σζνπκπειή 
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3. Γεσκεηξηθή 

Μεραληθή 

 π. Πλεπκαηηθφο (2)  

. Ώλαζηαζίνπ (2) 

 - εκεηψζεηο π. Πλεπκαηηθνχ 

 

      

4. Γπλακηθά 

πζηήκαηα 

 Ώ. Μπνχληεο (2)  

Φ. Γαθεηξνπνχινπ (2) 

 -Με Γξακκηθέο πλήζεηο 

Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο,  

Ώ. Μπνχληε 

     

5. Δηδηθέο 

πλαξηήζεηο 

 Π. ηαθαξίθαο (2) 

Υξ. Κνθνινγηαλλάθε (2) 

 -Βηδηθέο πλαξηήζεηο, 

Π. ηαθαξίθα 

 

     

6. Δηδηθή Θεσξία 

ρεηηθφηεηαο 

 Α. Σζνπκπειήο (2) 

. Ρίδνο (2) 

 -Βηδηθή Θεσξία ρεηηθφηεηαο,  

Α. Σζνπκπειή 

     

7. Δηζαγσγή ζηελ 

Κβαληνκεραληθή 

 Ώ. ηξέθιαο (4) 

 

 -Βηζαγσγή ζηε Κβαληνκεραληθή, 

Ώ. ηξέθια 

     

8. Δηζαγσγή ζηε 

χγρξνλε 

Φπζηθή 

 ΐ. Παπαγεσξγίνπ (4) 

 

 

 -εκεηψζεηο Αηδάζθνληα 

 

 

     

9. Δμηζψζεηο 

Γηαθνξψλ θαη 

Δθαξκνγέο 

απηψλ 

 Π. ηαθαξίθαο (2) 

Β. Πεηξνπνχινπ (2) 

 

 

 -Βμηζψζεηο Αηαθνξψλ θαη 

Βθαξκνγέο απηψλ,  

Π. ηαθαξίθα, Β. Πεηξνπνχινπ 

 

     

10. Ζιεθηξνδπλα-

κηθή 

 

 Ώ. ηξέθιαο (4) 

 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

Διεθηξνδπλακηθήο,  

Β. Εσαλλίδνπ 

     

11. Θεσξία 

Σειεζηψλ 

 Π. ηαθαξίθαο (2)  

Υξ. Κνθνινγηαλλάθε (2) 

 -Θεσξία Σειεζηψλ, Β. Τθαληή 

 

     

12. Θέκαηα 

Μαζεκαηηθήο 

Φπζηθήο 

 Ώ. Μπνχληεο (2) 

. Πλεπκαηηθφο (2) 

 

 -Βθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά  

D. Logan 

 

     

13. Μεξηθέο 

Γηαθνξηθέο 

Δμηζψζεηο Η 

 ΐ. Παπαγεσξγίνπ (2) 

Γ. Παπακίθνο (2) 

 

 -Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, 

Μέξνο Ώ, Α. Σζνπκπειή 

 

     

14. Μεξηθέο 

Γηαθνξηθέο 

Δμηζψζεηο ΗΗ 

 Α. Σζνπκπειήο (2) 

. Ρίδνο (2) 

 

 -Μεξηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, 

Μέξνο ΐ, Α. Σζνπκπειή 
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15. Μεραληθή ΗΗ 

 

 Μ. Λεπηάθε (4) 

 

 -Μαζήκαηα Μεραληθήο ΕΕ,  

Μ. Λεπηάθε 

     

16. Μεραληθή 

ησλ Ρεπζηψλ 

 Ν. Καθνχζηαο (4) 

 

 -Ρεπζηνκεραληθή Ε, 

Ν. Καθνχζηα 

     

17. 

Οινθιεξσηηθέο 

Δμηζψζεηο 

 Π. ηαθαξίθαο (2) 

Υξ. Κνθνινγηαλλάθε (2) 

 

 -Οινθιεξσηηθέο Βμηζψζεηο, 

Π. ηαθαξίθα 

 

     

18. Οπξάληνο 

Μεραληθή 

 Υ. Γαγνχξαο (2) 

Φ. Γαθεηξνπνχινπ (2)  

 -εκεηψζεηο δηδαζθφλησλ  

 

     

19. πλήζεηο 

Γηαθνξηθέο 

Δμηζψζεηο ΗΗ 

 Φ. Γαθεηξνπνχινπ (2) 

Ώ. Παπαδνπνχινπ (2)  

 

 -Βθαξκνγέο ησλ πλήζσλ 

Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ, 

Σνκ. ΕΕ, Π. ηαθαξίθα 

     

20. Υάνο θαη 

Φξάθηαιο 

 Ε. Π. ΐαλ Νηεξ ΐέηιε (4) 

 

 -Ο Θαπκαζηφο Κφζκνο 

ησλ Fractals, A. Μπνχληε 

 

2.2 Θεσξεηηθψλ  Μαζεκαηηθψλ 

 

Μαζήκαηα  Παξάδνζε  πγγξάκκαηα 

  Φξνληηζηήξην   

     

1.Γεληθή 

Σνπνινγία  

η. Διηάδεο (4) 

  

-Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

η. Διηάδε 

     

2.Γελθή 

Σνπνινγία ΗΗ  

Αε Θα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008  

 

     

3.Γξακκηθή 

Άιγεβξα ΗΗ  

Π. Λεληνχδεο (3) 

Βι. Πεηξνπνχινπ (1)  

-Γξακκηθή Άιγεβξα, 

S. Lipschutz θαη M. Lipson 

     

4. Γηαθνξηθή  

Γεσκεηξία ΗΗ 

  

Ώ. Κνηζηψιεο (2) 

ΐ. Παπαλησλίνπ (2) 

  

-Αηαθνξηθή Γεσκεηξία – 

Θεσξία Βπηθαλεηψλ, 

ΐ. Παπαλησλίνπ 

     

5. Γηαθνξίζηκεο 

Πνιιαπιφηεηεο  

ΐ. Παπαλησλίνπ (2) 

Ώ. Ώξβαληηνγεψξγνο (2)  

-Αηαθνξίζηκεο Πνιιαπιφηεηεο, 

ΐ. Παπαλησλίνπ 
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6. Θεσξία 

Γαθηπιίσλ 

θαη σκάησλ  

Ν. Καζηκάηεο (4) 

 

  

-Παλ/θέο Παξαδφζεηο, 

Ν. Καζηκάηε 

     

7. Θεσξία 

Μέηξνπ θαη 

Οινθιήξσζεο  

Α. Διηφπνπινο (4) 

 

 

-πλαξηήζεηο Πξαγκαηηθψλ 

Μεηαβιεηψλ, Ν. Ώξηεκηάδε 

     

8. Θεσξία 

Οκάδσλ  

Π. Λεληνχδεο (4) 

  

-Οκάδεο θαη πκκεηξία 

M. A. Armstrong 

     

9. Θεσξία 

πλφισλ  

Α. Γεσξγίνπ (2) 

Ώ. Μεγαξίηεο (2)  

-Θεσξία πλφισλ, 

Γ. Μεηαθίδε 

     

10. Πξνβνιηθή 

Γεσκεηξία  

ΐ. Σδάλλεο (4) 

  

-Πξνβνιηθή Γεσκεηξία, 

η. Διηάδε 

     

11. ηνηρεία 

Aληηκεηαζεηηθήο 

Άιγεβξαο  

Αε Θα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

 

 

     

12. πλαξηεζηαθή 

Αλάιπζε 

 

 

ΐ. ΐιάρνπ (4) 

 

 

  

Γεληθή Σνπνινγία θαη 

πλαξηεζηαθή Ώλάιπζε, . 

Νεγξεπφληε, Θ. Γαραξηάδε,  

Ν. Καιακίδα, ΐ. Φαξκάθε 

     

13. Σαλπζηηθή 

Αλάιπζε  

ΐ. Παπαλησλίνπ (3) 

Μ. Μάξθειινο (1)  

-Σαλπζηηθή Ώλάιπζε, 

ΐ. Παπαλησλίνπ 

 

 

2.3 Παηδαγσγηθήο, Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

 

Μαζήκαηα  Παξάδνζε  πγγξάκκαηα 

  Φξνληηζηήξην   

     

1. Θέκαηα 

Μαζεκαηηθήο 

Παηδείαο ΗΗ (ΓΜ2) 

 

 

 

Α. παλφο (4) 

 

 

 

 

  

-χγρξνλεο Θεσξήζεηο θαη 

Έξεπλεο ζηε Μαζεκαηηθή 

Παηδεία, Ώ. Παηξψλε - Α. παλνχ 

-εκεηψζεηο, Γλσζηηθέο 

Βπηζηήκεο & Μαζεκαηηθή 

Παηδεία, Α. παλνχ 

     

2.Μαζεκαηηθή 

Λνγηθή ΗΗ  

Αε Θα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008  

 

 



 66 

     

3.Δηζαγσγή ζηε 

Φηινζνθία 

  

Α. παλφο (4) 

 

  

-θέςεηο γηα ηα Μαζεκαηηθά:  

Δ θηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ  

 S. Shapiro 

     

4. Δπηζηήκε - 

Σερλνινγία - 

Κνηλσλία  

Μ. Μπνπληνπξίδεο (2) 

 Γ. Μεηαθίδεο (2) 

  

-Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

Μ. Μπνπληνπξίδε 

 

     

5.Ζ Γηδαθηηθή θαη 

ην Πεξηερφκελν 

ηεο Γεσκεηξίαο 

Μεηαζρεκαηηζκψλ   

 

Αε Θα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

  

 

     

6. Θέκαηα 

Μαζεκαηηθήο 

Παηδείαο ΗΗΗ 

(ΓΜ2)  

Α. παλφο (4) 

 

 

 

-χγρξνλεο Θεσξήζεηο θαη 

Έξεπλεο ζηε Μαζεκαηηθή 

Παηδεία,  

Ώ. Παηξψλε - Α. παλνχ  

 

  

 

 

 

7. Θεκέιηα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

 

Κ. Αξφζνο (4) 

 

 

-Βηζαγσγή ζηε Μαζεκαηηθή 

θέςε, 

Σφκνο Ε, Κ. Αξφζνπ  

 -εκεηψζεηο Αηδάζθνληα 

     

8. Ηζηνξία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 

 

 

Β. Παπαδνπεηξάθεο (4) 

 

 

 

-Εζηνξηθέο Ρίδεο ησλ ηνηρεησδψλ 

Μαζεκαηηθψλ, Bunt - Jones - 

Badient,  

-εκεηψζεηο Αηδάζθνληα 

     

9. Θέκαηα 

Μαζεκαηηθήο 

Παηδείαο Η (ΓΜ1)  

Ε. Μακσλά (4) 

 

  

-Δ Μαζεκαηηθή Ώλαθάιπςε,  

G. Polya 

 

     

10. χγρξνλε 

Πξαγκάηεπζε ησλ 

ηνηρεησδψλ 

Μαζεκαηηθψλ 

(ΓΜ5)  

Ώ. Παηξψλεο (2) 

Α. παλφο (2) 

 

 

  

-Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο,  

Ώ. Παηξψλε - Α. παλνχ 

 

 

 

     

11. Φπζηθέο 

Γιψζζεο θαη 

Μαζεκαηηθφο 

Λφγνο (ΓΜ4)  

Β. Παπαδνπεηξάθεο (4) 

 

 

  

-Παλ/θέο Παξαδφζεηο  

Β. Παπαδνπεηξάθε 
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12. Δηζαγσγή ζηελ 

Παηδαγσγηθή 

Δπηζηήκε (ΓΜ0)  

Ώ. Παηξψλεο (4) 

 

  

-Βηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή  

Βπηζηήκε, Ε. Ππξγησηάθε 

 

     

 

 

2.4 ηαηηζηηθήο, Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

 

Μαζήκαηα  Παξάδνζε  πγγξάκκαηα 

  Φξνληηζηήξην   

     

1. Αζθαιηζηηθά 

Μαζεκαηηθά 

 ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2)  

Μ. Σαθηάδε (2) 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

 ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

     

2.Γξακκηθά 

Μνληέια 

 

 

 Φ. Ώιεβίδνο (4) 

 

 

 

 -Βηζαγσγή ζηελ νηθνλνκεηξία  

Σφκνο Ε,   Γ. Υξήζηνπ 

-Βηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκεηξία, 

Ώζθήζεηο, Γ. Υξήζηνπ 

     

3. Δηδηθά Θέκαηα 

Πηζαλνηήησλ θαη  

ηαηηζηηθήο 

 Β. Μαθξή (4)  

 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο  

Ώ. Φηιίππνπ θαη Β. Μαθξή 

     

4. Δηζαγσγή ζηελ 

Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

 Φ. Ώιεβίδνο (4) 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

Φ. Ώιεβίδνπ θαη . Κνπξνχθιε. 

     

5.Δπηρεηξεζηαθή 

Έξεπλα 

 Ν. Σζάληαο (4) 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο Ν. Σζάληα 

 

     

6. Θεσξία 

Γεηγκαηνιεςίαο 

 

 η. Κνπξνχθιεο (4) 

 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο: Βηζαγσγή ζηε 

Θεσξία Αεηγκαηνιεςίαο, Ν. Σζεξπέ 

Φ. Ώιεβίδνπ 

     

7. Θεσξία 

Πηζαλνηήησλ ΗΗ 

 

 Β. Μαθξή (4) 

 

 

 -Βηζαγσγή ζηηο Πηζαλφηεηεο, Θεσξία 

θαη Βθαξκνγέο, Μέξνο ΕΕ,  

Μ. ΐ. Κνχηξα 

     

8. Μαζεκαηηθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο 

 

 

 Ν. Σζάληαο (4) 

 

 

 

 -Βηζαγσγή ζηελ Βπηρεηξεζηαθή 

Έξεπλα, Ν. Σζάληα θαη Π. -Υ. 

ΐαζηιείνπ  

-Ώζθήζεηο ζηελ Βπηρ. Έξεπλα  

Σφκνο Ε, Π. Υ. ΐαζηιείνπ, 

 Γ. Σζαθιίδε, Ν. Σζάληα 
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9. Οηθνλνκηθά 

Μαζεκαηηθά 

 ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2) 

 Λ. θνχηαο (2) 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

     

10. ηαηηζηηθή ΗΗ 

 

 

 η. Κνπξνχθιεο (3) 

Π. Μπνκπνηάο (1) 

 

 -ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία 

Σφκνο ΕΕ: Έιεγρνο Τπνζέζεσλ,  

Γ. Ρνχζζα 

     

11. ηνραζηηθέο 

Γηαδηθαζίεο 

 ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2)  

Ώ. Κιακαξγηάο (2) 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο  

ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

     

12. ηνραζηηθή 

Αλάιπζε 

 

 ΐ. Παπαθσλζηαληίλνπ (2)  

Μ. Σαθηάδε (2) 

 

 -ηνηρεκαηηθέο ηνραζηηθέο 

Αηαδηθαζίεο πλερνχο Υξφλνπ θαη 

Κίλεζεο Brown, D. Revuz θαη M. Yor 

     

2.5 Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 

 

Μαζήκαηα  Παξάδνζε  πγγξάκκαηα 

  Φξνληηζηήξην   

     

1. Αιγφξηζκνη θαη 

Πνιππινθφηεηα 

 Π. Ώιεβίδνο (2) 

 Α. Καββαδίαο (2) 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

δηδαζθφλησλ 

     

2. Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη 

Γξακκηθήο Άιγεβξαο 

 Φ. ΐάιβε (4) 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο & 

εκεηψζεηο, Φ. ΐάιβε 

     

3. Αξηζκεηηθή Αλάιπζε 

ΗΗ 

 Μ. ΐξαράηεο (2)  

Μ. Βπηηξνπάθεο (2) 

 -Βθαξκνζκέλε Ώξηζκεηηθή 

Ώλάιπζε, Κ. Ενξδαλίδε 

     

4. Αξηζκεηηθή Δπίιπζε 

Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ 

κε Μεξηθέο 

Παξαγψγνπο 

 Αε ζα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

 

 

  

     

5. Αξηζκεηηθή Δπίιπζε 

πλήζσλ Γηαθνξηθψλ 

Δμηζψζεσλ 

 Μ. ΐξαράηεο (2)  

ΐ. Γαιάλεο (2) 

 

 -Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε 

πλήζσλ Αηαθνξηθψλ 

Βμηζψζεσλ, Μ. ΐξαράηε 

     

6. Αξηζκεηηθή Δπίιπζε 

πζηεκάησλ κε Γξακ- 

κηθψλ Αιγεβξηθψλ θαη 

Τπεξβαηηθψλ 

Δμηζψζεσλ 

 Μ. ΐξαράηεο (2)  

Μ. Βπηηξνπάθεο (2) 

 

 

 

 -Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε 

πζηεκάησλ κε Γξακκηθψλ 

Ώιγεβξηθψλ θαη Τπεξβαηηθψλ 

Βμηζψζεσλ, Μ. ΐξαράηε 
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7. Αζθάιεηα 

πζηεκάησλ θαη 

Κξππηνγξαθία 

 Αε ζα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

 

  

     

8. Απηφκαηα θαη 

Σππηθέο Γιψζζεο 

 Μ. Μπνπληνπξίδεο (4) 

 

 -εκεηψζεηο Μ. Μπνπληνπξίδε 

 

     

9. Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 

 

 

 

 Α. Καββαδίαο (4) 

 

 

 

 

 -Θεκειηψδεηο Ώξρέο 

πζηεκάησλ ΐάζεσλ 

Αεδνκέλσλ, Σφκ. Ε, 

Elmasi/Navathe  

-εκεηψζεηο δηδάζθνληα 

     

10. Γιψζζεο 

 Πξνγξακκαηηζκνχ Η 

 Ο. Ράγγνο (2) 

Μ. Βπηηξνπάθεο (2) 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

Ο. Ράγγνπ 

     

11. Γιψζζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ ΗΗ 

 Ο. Ράγγνο (4) 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο 

Ο. Ράγγνπ 

     

12.Γηαθξηηά 

Μαζεκαηηθά Η 

 

 Φ. ΐάιβε (4) 

 

 

 -ηνηρεία Αηαθξηηψλ 

Μαζεκαηηθψλ, C.L. Liu 

-εκεηψζεηο Φ. ΐάιβε 

     

13. Γηαθξηηά 

Μαζεκαηηθά ΗΗ 

 Υ. Γαγνχξαο  

 

 -ηνηρεία Αηαθξηηψλ 

Μαζεκαηηθψλ, C.L. Liu  

     

14.Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 

 

 Μ. Μπνπληνπξίδεο (4) 

 

 -Αίθηπα Βπηθνηλσληψλ Jean 

Warland 

     

15. Γνκέο Γεδνκέλσλ 

 

 Π. Ώιεβίδνο (4) 

 

 -Παλ/θέο Παξαδφζεηο  

Π. Ώιεβίδνπ 

     

16. Δηζαγσγή ζηελ 

Αλάιπζε Γηαζηεκάησλ 

 

 Θ. Γξάςα (2)  

Β. Μαιηρνπηζάθε (2) 

 

 -Βηζαγσγή ζηελ Ώλάιπζε 

Αηαζηεκάησλ – Interval 

Analysis, Θ. Γξάςα  

     

17. Δθαξκνγέο ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ 

 Αε ζα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

 

  

     

18. Λεηηνπξγηθά 

πζηήκαηα 

 Α. Καββαδίαο (4) 

 

 -χγρξνλα Λεηηνπξγηθά 

πζηήκαηα, A. Tanenbaum 
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19. Λνγηθφο 

Πξνγξακκαηηζκφο 

 

 

 Ο. Ράγγνο (4) 

 

 

 

 -Ώπφ ηε Λνγηθή ζην Λνγηθφ 

Πξνγξακκαηηζκφ & ηελ 

Prolog, Γ. Μεηαθίδε,  

-εκεηψζεηο Ο. Ράγγνπ 

     

20. Μεηαθξαζηέο Η 

 

 Αε ζα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

  

     

21. Μηθξνυπνινγηζηέο 

 

 Μ. ΐξαράηεο (2) 

Β. Οηθνλνκάθεο (2) 

 -Μηθξνυπνινγηζηέο, 

 Μ. ΐξαράηε - . Παπαδάθε 

     

22. ρεδηαζκφο κε ηε 

βνήζεηα Τπνινγηζηή 

 Αε ζα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

  

     

23. Σερλνινγία 

Λνγηζκηθνχ 

 Αε ζα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

  

     

24. Τπνινγηζηηθή 

Γπλακηθή 

 Αε ζα δηδαρζεί ην αθαδ. Έηνο 

2007-2008 

  

     

25. Τπνινγηζηηθή 

Ρεπζηνδπλακηθή 

 Ν. Καθνχζηαο  

 

 -Τπνινγηζηηθή 

Ρεπζηνκεραληθή, Ν. Καθνχζηα 

 

 

3. Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα απφ άιια Σκήκαηα 

 

Μαζήκαηα  Παξάδνζε  πγγξάκκαηα 

  Φξνληηζηήξην   

     

1. Αζηξνθπζηθή 

(Σκήκα Φπζηθήο) 

 ΐ. Γαθεηξφπνπινο (4) 

 

 -Βηζαγσγή ζηελ Ώζηξνθπζηθή, 

Γ. Ώλησλαθφπνπινπ 

     

2. Μαζεκαηηθή 

Αζηξνλνκία 

(Σκήκα Φπζηθήο) 

 Ώ. ΦινγαΎηε (4) 

 

 

 -Μαζεκαηηθή Ώζηξνλνκία  

Γ. Ώλησλαθφπνπινπ 

 

     

3. Μεηεσξνινγία Η 

(Σκήκα Φπζηθήο) 

 

 Ώ. Ράπηε (4) 

 

 

 -Παλ/θέο παξαδφζεηο  Γ.Π. 

Μαληά,  

-Μαζήκαηα Φπζηθήο ηεο 

Ώηκφζθαηξαο θαη Φπζηθήο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υ. . Γεξεθνχ  

-Βξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

θπζηθήο ηεο αηκφζθαηξαο –

Μεηεσξνινγίαο, Ώ. . Ράπηε 
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4.Μεηεσξνινγία ΗΗ 

(Σκήκα Φπζηθήο) 

 

 

 

 

 

 

 Ώ. Ράπηε (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 -Παλ/θέο παξαδφζεηο  Γ. Π. 

Μαληά, 

-Μαζήκαηα Φπζηθήο ηεο 

Ώηκφζθαηξαο θαη Φπζηθήο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο, Υ. . Γεξεθνχ  

-Βξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

θπζηθήο ηεο αηκφζθαηξαο –

Μεηεσξνινγίαο, Ώ. . Ράπηε 

     

5. Δμηζψζεηο 

Γηαθνξψλ θαη 

Δθαξκνγέο απηψλ  

(Γεληθφ ηκήκα)  

 Β. Πεηξνπνχινπ (4)  

 

 

 

 -Βμηζψζεηο Αηαθνξψλ θαη 

Βθαξκνγέο απηψλ, Π. 

ηαθαξίθα – Β. Πεηξνπνχινπ 

 

 

4. Μαζήκαηα πξνζθεξφκελα ζε άιια Σκήκαηα 

 

Μαζήκαηα  Βμ. Ώλάζεζε  πγγξάκκαηα 

     

1.Μαζεκαηηθά 

(Σκήκα Βηνινγίαο) 

 

 

 Ώ. Ώξβαληηνγεψξγνο (3)  

Ε. Υξπζηθφο (1) 

 

 

 -Ώπεηξνζηηθφο Λνγηζκφο θαη 

Πξαγκαηηθή Άιγεβξα, 

αθθαιή 

-Βθαξκνγέο .Α.Β. Σφκνο Ε,  

Π. ηαθαξίθα 

     

2.Γεληθά Μαζεκαηηθά Η 

(Σκήκα Γεσινγίαο) 

 

 

 Π. Καξαδέξεο (4) 

 

 

 

 -Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά,  

M. Spiegel, 

-Βθαξκνγέο ησλ .Α.Β.  

Σφκνο Ε,  Π. ηαθαξίθα 

     

3.Γεληθά Μαζεκαηηθά ΗΗ 

(Σκήκα Γεσινγίαο) 

 

 

 Κ. Αξφζνο (4) 

 

 

 

 -Ώλψηεξα Μαζεκαηηθά,  

M. Spiegel, 

-Βθαξκνγέο ησλ .Α.Β.  

Σφκνο Ε, Π. ηαθαξίθα 

 

 

    

4.Μαζεκαηηθά Η  

(Σκήκα Υεκείαο) 

 Φ. Γαθεηξνπνχινπ (4) 

 

  

     

5.Μαζεκαηηθά ΗΗ 

(Σκήκα Υεκείαο) 

 Ώ. ηξέθιαο (2) 

Κ. Πεηξφπνπινο (2) 

  

     

6. Δθαξκνζκέλα 

Μαζεκαηηθά (Σκήκα 

Φαξκαθεπηηθήο) 

 ΐ. ΐιάρνπ (2) 

Β. Πεηξνπνχινπ (2) 

 

 -Ώπεηξνζηηθφο Λνγηζκφο Ε 

R.L. Finney, M.D. Weir,  

F.R. Giordano 
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7. Δηζαγσγηθά Μαζήκαηα 

ζηνπο Ζ/Τ(Σκήκα 

Βηνινγίαο) 

 Μ. Μπνπληνπξίδεο 

 

 

  

     

8. Βηνζηαηηθή 

(Σκήκα Βηνινγίαο) 

 ΐ. Πηπεξίγθνπ (3) 

 

  

     

9. Θεσξία Πηζαλνηήησλ & 

ηνραζηηθέο Γηαδηθαζίεο 

(Σκήκα Δπηζηήκεο Τιηθψλ) 

 Κ. Πεηξφπνπινο (3) 

 

 

 -Βηζαγσγή ζηε Θεσξία 

Πηζαλνηήησλ P. Hoel, S. Port 

& C. Stone 

     

 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 
 

 

1. Υποσπευηικά Μαθήμαηα Κοπμού 

 

1. Άιγεβξα 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ. 

Βηζαγσγηθά--ππνκλήζεηο (νκάδεο, ππννκάδεο, νκνκνξθηζκνί, θαλνληθέο 

ππννκάδεο). Σαμηλφκεζε θπθιηθψλ νκάδσλ. Οκάδεο κεηαζέζεσλ. Θεψξεκα Cayley. 

Κπθιηθέο νκάδεο, γελλήηνξεο θπθιηθψλ νκάδσλ. Οκάδεο - πειίθα, Θεσξήκαηα 

ηζνκνξθηζκψλ νκάδσλ. Ααθηχιηνη θαη ζψκαηα, αθέξαηεο πεξηνρέο, νκνκνξθηζκνί - 

ηζνκνξθηζκνί δαθηπιίσλ. Σν ζψκα - πειίθν κηαο αθέξαηαο πεξηνρήο. Ααθηχιηνη 

πνιπσλχκσλ. Ώλάιπζε πνιπσλχκσλ πάλσ ζε ζψκα, αλάγσγα πνιπψλπκα. Πξψηα, 

maximal θαη θχξηα ηδεψδε. Ααθηχιηνη - πειίθα. Κχξηνη δαθηχιηνη, πεξηνρέο θπξίσλ 

ηδεσδψλ. Ααθηχιηνη κνλνζήκαληεο αλάιπζεο. Βπθιείδεηνη δαθηχιηνη. Ώθέξαηνη ηνπ 

Gauss θαη ζηάζκεο. 

 

2. Αλαιπηηθή Γεσκεηξία 
Αηαλχζκαηα. Πξάμεηο δηαλπζκάησλ. Γξακκηθψο εμεξηεκέλα θαη γξακκηθψο 

αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα δηαλπζκάησλ. Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ ρψξνπ. 

πζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν (γεληθφ, νξζνθαλνληθφ θαη 

πνιηθφ). Μεηαζρεκαηηζκνί ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ. Αηαλπζκαηηθή Άιγεβξα 

(εζσηεξηθφ, εμσηεξηθφ θαη κηθηφ γηλφκελν). Βπζεία θαη επίπεδν ζην ρψξν. Αηάθνξνη 

ηχπνη θακππιψλ θαη επηθαλεηψλ. Κακπχιεο δεπηέξνπ βαζκνχ επί ηνπ επηπέδνπ. 

Ώλαιινίσηνη θακππιψλ δεπηέξνπ βαζκνχ. Γεληθή ζεσξία θακππιψλ δεπηέξνπ βαζκνχ. 

Βπηθάλεηεο δεπηέξνπ βαζκνχ. Καλνληθέο εμηζψζεηο. Εδηφηεηεο επηθαλεηψλ δεπηέξνπ 

βαζκνχ. Γεληθή ζεσξία επηθαλεηψλ δεπηέξνπ βαζκνχ. 

 

3. Αξηζκεηηθή Αλάιπζε Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, 
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Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε. 

Βηζαγσγή (ζθάικαηα, ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο πνιπσλχκνπ θαη ησλ παξαγψγσλ 

ηνπ ζε γλσζηφ ζεκείν). Πεπεξαζκέλεο δηαθνξέο (πξνο ηα εκπξφο δηαθνξέο, πξνο ηα πίζσ 

δηαθνξέο, θεληξηθέο δηαθνξέο, κεηάδνζε ζθαικάησλ ζε πίλαθα δηαθνξψλ, γξακκηθνί 

ηειεζηέο δηαθνξψλ). Παξεκβνιή (ηχπνη παξεκβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεπεξαζκέλεο 

δηαθνξέο, ηχπνο παξεκβνιήο   Lagrange). Ώξηζκεηηθή παξαγψγηζε (ηχπνη αξηζκεηηθήο 

παξαγψγηζεο, αξηζκεηηθή παξαγψγηζε κε ηε κέζνδν ησλ πξνζδηνξηζηέσλ ζπληειεζηψλ). 

Ώξηζκεηηθή νινθιήξσζε (θιεηζηνί ηχπνη Newton -Cotes, αξηζκεηηθή νινθιήξσζε κε ηε 

κέζνδν ησλ πξνζδηνξηζηέσλ ζπληειεζηψλ). Ώξηζκεηηθή επίιπζε εμηζψζεσλ (κέζνδνη: 

δηρνηφκεζεο, γξακκηθήο παξεκβνιήο, γεληθή επαλαιεπηηθή, Newton -Raphson). Norms 

δηαλπζκάησλ θαη πηλάθσλ (norms δηαλχζκαηνο, norms πίλαθα, ζχγθιηζε αθνινπζηψλ 

δηαλπζκάησλ θαη πηλάθσλ). Ώξηζκεηηθή επίιπζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ (κέζνδνη: 

απαινηθήο Gauss, απαινηθήο   Jordan, γεληθή επαλαιεπηηθή,   Jacobi, Gauss -Seidel). 

 

 

4. Βαζηθέο Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ 
Ώλάιπζε πξνβιήκαηνο. Δ έλλνηα ηνπ αιγνξίζκνπ. ρεδηαζκφο, πεξηγξαθή θαη 

αλαπαξάζηαζε αιγνξίζκνπ (δηάγξακκα ξνήο -ςεπδνθψδηθαο). Δ έλλνηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. ΐαζηθέο εληνιέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

Βπηινγή θαη επαλάιεςε. Τπνπξνγξάκκαηα. Ώλαδξνκή. Βθζθαικάησζε. Βπαιήζεπζε. 

Σεθκεξίσζε. Βθαξκνγή ζε FORTRAN 90. 

Δξγαζηήξην: Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζε FORTRAN 90. 

 

5. Γξακκηθή Άιγεβξα Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη ζεσξία πλφισλ. 

Αηαλπζκαηηθνί ρψξνη (νξηζκφο ηνπ δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ, βάζε θαη δηάζηαζε 

δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ, ππφρσξνη δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ, γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο, 

ηζνκνξθηζκνί δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ). Πίλαθεο (ν ρψξνο ησλ πηλάθσλ, πξάμεηο κε 

πίλαθεο, δχλακε πίλαθα, αλάζηξνθνο πίλαθαο ελφο πίλαθα, ηζνκνξθηζκφο ησλ πηλάθσλ 

θαη ησλ γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ, ζηνηρεηψδεηο πίλαθεο, ηάμε πίλαθα, ηάμε γξακκηθήο 

ζπλάξηεζεο, άιγεβξεο πηλάθσλ θαη ελδνκνξθηζκψλ). Οξίδνπζεο (νξίδνπζεο  ηάμεο, 

κεηαζέζεηο, νξίδνπζεο  ηάμεο, ππνινγηζκφο ηεο ηάμεο πίλαθα κε νξίδνπζεο). Γξακκηθά 

ζπζηήκαηα (ιχζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ κε γξακκνπξάμεηο, κε νξίδνπζεο, κε ηελ ηάμε 

πίλαθα). Αηαγσλνπνίεζε (ηδηνηηκέο, ηδηνδηαλχζκαηα, δηαγσλνπνίεζε πηλάθσλ). Υψξνη κε 

εζσηεξηθφ γηλφκελν. 

 

6. Γηαθνξηθή Γεσκεηξία 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γξακκηθή Άιγεβξα, Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε- VÉ , 

Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία, πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε. 

Έλλνηα ηεο θακπχιεο, εθαπηνκέλε νκαιήο θακπχιεο, κήθνο ηφμνπ -θπζηθή 

παξάκεηξνο. πλνδεχνλ ηξίεδξν ηνπ Frenet, θακππιφηεηα θαη ζηξέςε. Πξψηε, δεχηεξε 

θαη ηξίηε ζθαηξηθή δείθηξηα νκαιήο θακπχιεο. Αηάλπζκα ηνπ Darboux. Βμεηιηγκέλεο θαη 

ελεηιηγκέλεο θακπχιεο, γεληθεπκέλεο έιηθεο. Θεκειηψδεο ζεψξεκα ησλ θακππιψλ. 

Καλνληθή παξάζηαζε θακπχιεο. ζεσξία επαθήο. Βγγχηαηε ζθαίξα - Πνιηθή θακπχιε. 

Οιηθή ζεσξία θακππιψλ. Θεσξία πεξηβαιινπζψλ. Οκαιέο επηθάλεηεο, εθαπηφκελν 

επίπεδν, πξψηε ζεκειηψδεο κνξθή, εκβαδφ επηθάλεηαο. Κακπχιεο πάλσ ζε επηθάλεηα, 
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γσλία απηψλ. Αεχηεξε ζεκειηψδεο κνξθή θαη αζπκπησηηθέο θακπχιεο. Κακππιφηεηα 

επίπεδσλ ηνκψλ επηθάλεηαο, θακππιφηεηα Gauss θαη κέζε θακππιφηεηα επηθάλεηαο. 

 

7. Δηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ 
Πξνηαζηαθφο ινγηζκφο, ζηνηρεηψδεηο πξάμεηο επί ησλ ζπλφισλ, δηκειείο ζρέζεηο, 

ζρέζεηο ηζνδπλακίαο - δηαηάμεσο, ζπλαξηήζεηο. Θεκειίσζε ηνπ ζπλφινπ NI  ησλ 

θπζηθψλ (Peano), αξρή επαγσγήο, αμίσκα θαιήο δηάηαμεο, ζεκειίσζε ησλ ζπλφισλ Z  

ησλ αθεξαίσλ θαη Q  ησλ ξεηψλ. Πιεζάξηζκνο, πεπεξαζκέλα -αξηζκήζηκα- 

ππεξαξηζκήζηκα ζχλνια, ζεψξεκα Cantor, αξρή ηνπ ζπλερνχο. πλδπαζηηθή : 

κεηαζέζεηο, δηαηάμεηο, ζπλδπαζκνί. Αηαηξεηφηεηα ησλ αθεξαίσλ, κ.θ.δ., ε.θ.π., 

ζεκειηψδεο ζεψξεκα ηεο αξηζκεηηθήο, ηζνδπλακίεο modulo n, ζεσξήκαηα Fermat - Euler 

- θηλέδηθν. Ώιγεβξηθέο δνκέο : νκάδα, δαθηχιηνο, ζψκα. Τπννκάδα, ζεψξεκα Lagrange, 

θαλνληθή ππννκάδα, νκάδα πειίθν, νκνκνξθηζκνί, θπθιηθή νκάδα. 

 

 

8. Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ 
Εζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμέιημεο ησλ ππνινγηζηψλ. Πεξηγξαθή ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ππνινγηζηή. Ώξηζκεηηθά ζπζηήκαηα. Δ κλήκε, κνλάδεο απνζήθεπζεο. 

Μνλάδεο εηζφδνπ - εμφδνπ. Μεηαθνξά δεδνκέλσλ - ζηνηρεία δηθηχσλ. Δ αξηζκεηηθή 

ζηνλ ππνινγηζηή - πξάμεηο. Ώπνζήθεπζε θαη αλάθιεζε πιεξνθνξίαο. ηνηρεία άιγεβξαο 

Boole. Λνγηθά θπθιψκαηα. Δ ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο 

(ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, κεηαθξαζηέο, θ.ιπ). πκβνιηθή γιψζζα κεραλήο. ηνηρεία 

αξρείσλ δεδνκέλσλ.  

Δξγαζηήξην: Οη θνηηεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. 

Μαζαίλνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows, γξάθνπλ θείκελα, επηθνηλσλνχλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ, εληνπίδνπλ, αλαθαινχλ, απνζεθεχνπλ θαη παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο. 

 

9. Θεσξία Μηγαδηθψλ πλαξηήζεσλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε I-IV, Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία. 

Ώιγεβξα ησλ κηγαδηθψλ αξηζκψλ. Δ γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ κηγαδηθψλ 

αξηζκψλ. Βηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο αλαιπηηθήο ζπλάξηεζεο. ηνηρεηψδεο ζεσξία 

δπλακνζεηξψλ. Λνγάξηζκνη θαη ηξηγσλνκεηξηθέο ζεηξέο. πκκνξθηθφηεηα (ηάμε θαη 

θιεηζηέο θακπχιεο, αλαιπηηθέο ζπλαξηήζεηο ζε ρσξία, ζχκκνξθε απεηθφληζε. Μηγαδηθή 

νινθιήξσζε (βαζηθά ζεσξήκαηα, νινθιεξσηηθφο ηχπνο ηνπ Cauchy, ηνπηθέο ηδηφηεηεο 

αλαιπηηθψλ ζπλαξηήζεσλ, γεληθή κνξθή ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Cauchy, αλψκαια ζεκεία, 

ε αξρή ηνπ κεγίζηνπ, νινθιεξσηηθά ππφινηπα). εηξέο (αλάπηπγκα ζε δπλακνζεηξέο, ε 

ζεηξά Taylor, ε ζεηξά Laurent). 

 

10. Θεσξία Πηζαλνηήησλ Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Θεσξία πλφισλ, Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε. 

ΐαζηθέο ζπλνινζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη πξάμεηο. Βηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηνπ 

ζψκαηνο θαη -ζψκαηνο θαη ζρεηηθέο ηδηφηεηεο. Πείξακα ηχρεο, δεηγκαηνρψξνο, 

γεγνλφο, νξηζκνί ηεο πηζαλφηεηαο θαη βαζηθέο πηζαλνζεσξεηηθέο έλλνηεο. Πξνζζεηηθφ 

ζεψξεκα θαη ζεψξεκα ζπλέρεηαο. ηνηρεία ζπλδπαζηηθήο αλάιπζεο θαη 

πηζαλνζεσξεηηθέο εθαξκνγέο. Αεζκεπκέλε πηζαλφηεηα θαη ζηνραζηηθή αλεμαξηεζία. 

Πνιιαπιαζηαζηηθφ ζεψξεκα, ζεψξεκα νιηθήο πηζαλφηεηαο θαη ζεψξεκα ηνπ Bayes. 
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Μνλνδηάζηαηεο δηαθξηηέο θαη ζπλερείο ηπραίεο κεηαβιεηέο. πλάξηεζε θαηαλνκήο, 

ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο θαη νξηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθξηηψλ θαηαλνκψλ. Μέζε ηηκή, 

δηαζπνξά θαη ηππηθή απφθιηζε, ξνπέο, θνξπθή, δηάκεζνο θαη πνζνζηηαία ζεκεία ηεο 

θαηαλνκήο ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. Ώληζφηεηα   Tschebichev. 

 

11. Μαζεκαηηθή Αλάιπζε 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε. 

Βπαλάιεςε ζηνπο πιεζαξίζκνπο (ζχγθξηζε πιεζαξίζκσλ, αξηζκήζηκα θαη κε 

αξηζκήζηκα ζχλνια, εθαξκνγέο). Οξηζκφο θαη παξαδείγκαηα κεηξηθψλ ρψξσλ θαη ε 

θπζηθή ηνπο ηνπνινγία (εηδηθά, δηάθνξεο κεηξηθέο επί ηνπ R , νη ρψξνη ],[ baC , 2l  θαη ν 

δηαθξηηηθφο). Θεκειηψδεηο έλλνηεο θαη πξνηάζεηο ηεο Γεληθήο Σνπνινγίαο (ζεκεία 

ζπζζψξεπζεο, κεκνλσκέλα, θιεηζηφ πεξίβιεκα, παληνχ ππθλφ ππνζχλνιν, θ.α, βαζηθέο 

πξνηάζεηο επ' απηψλ). Ώλνηθηά θαη θιεηζηά ζχλνια επί ηνπ R , ζχλνιν ηνπ Cantor. 

πλερείο απεηθνλίζεηο, νκνηνκνξθηζκφο δπν ηνπνινγηθψλ ρψξσλ. Πιήξεηο κεηξηθνί 

ρψξνη, ζεψξεκα Cantor γηα πιήξεηο ρψξνπο. Οπδακνχ ππθλά ζχλνια, ζεσξήκαηα Baire. 

Οκνηφκνξθε ζπλέρεηα. πκπαγή ζχλνια. Δ ηδηφηεηα Bolzano -Weierstrass ζε κεηξηθνχο 

ρψξνπο. Ο αξηζκφο ηνπ Lebesgue κηαο θάιπςεο, πιήξσο θξαγκέλνη κεηξηθνί ρψξνη. 

ηνηρεία Γεληθήο Σνπνινγίαο. 

 

12. Μαζεκαηηθή Λνγηθή 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ. 

Ώπιντθή ινγηθή θαη ε ρξήζε ηεο ζηα Μαζεκαηηθά. Δ γιψζζα ηνπ πξνηαζηαθνχ 

ινγηζκνχ, απνηηκήζεηο αιήζεηαο, αιεζνπίλαθεο, ηαπηνινγίεο θαη ινγηθή ηζνδπλακία. 

Βπάξθεηα ινγηθψλ ζπλδέζκσλ, θαλνληθέο κνξθέο θαη ινγηθά θπθιψκαηα. Δ έλλνηα ηεο 

ινγηθήο ζπλέπεηαο, αλεμάξηεηα ζχλνια πξνηάζεσλ, ζπκπεξαζκαηηθά ζρήκαηα. Σππηθέο 

απνδείμεηο, νξζφηεηα, πιεξφηεηα. Γξαθήκαηα, δέλδξα, ην ιήκκα ηνπ Konig θαη ην 

ζεψξεκα ηνπ ζπκπαγνχο. Δ γιψζζα ηνπ θαηεγνξεκαηηθνχ ινγηζκνχ, ηχπνη, πξνηάζεηο. 

Ώπνηηκήζεηο κεηαβιεηψλ, ζεκαζηνινγία θαη ε έλλνηα ηεο αιήζεηαο. Λνγηθή εγθπξφηεηα, 

ρεηξηζκφο ησλ πνζνδεηθηψλ θαη θαλνληθέο κνξθέο. Καηαζθεπή εξκελεηψλ απφ φξνπο ηεο 

γιψζζαο. 

 

13. Μεραληθή Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε I - IV, Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία, 

Γξακκηθή Ώιγεβξα Ε. 

Κιαζηθή γεσκεηξηθή δνκή ηνπ ρσξν -ρξφλνπ. Οκάδα κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ 

Γαιηιαίνπ. Ώξρέο ηνπ Νεχησλα. Ώδξαλεηαθά θαη κε αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο. 

Θεκειηψδεο εμίζσζε ηεο θιαζηθήο Μεραληθήο. Αηαηεξεηηθά θαη κε δηαηεξεηηθά πεδία 

δπλάκεσλ. Σαιαληψζεηο. Κεληξηθά πεδία δπλάκεσλ. Νφκνο παγθφζκηαο έιμεο θαη ην 

πξφβιεκα ηνπ Κepler. Πξνζδηνξηζκφο θαη θίλεζε θέληξνπ κάδαο δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ 

ζπζηεκάησλ. Θεζενγξαθηθφο ρψξνο ζηεξενχ ζψκαηνο. Σειεζηήο αδξάλεηαο. Βλέξγεηα 

πεξηζηξνθήο θαη ειιεηςνεηδέο αδξάλεηαο. Βμηζψζεηο θίλεζεο ηνπ ζηεξενχ. Ώπφ ηελ 

εμίζσζε ηνπ Νεχησλα ζηηο εμηζψζεηο Lagrange θαη Hamilton. ΐαζηθέο εθαξκνγέο. 

 

14. Πξαγκαηηθή Αλάιπζε Η 
Ώμησκαηηθή ζεκειίσζε πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ (πξάμεηο, δηάηαμε, πιεξφηεηα, 

κέζνδνο καζεκαηηθήο επαγσγήο). ξην ζπλάξηεζεο, ζπλέρεηα ζπλάξηεζεο (απφζηαζε 
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ζην R , αλνηθηά ππνζχλνια, ζπλνξηαθά ζεκεία, φξην, ηδηφηεηεο, ζπλέρεηα ζε ζεκείν, 

ζεσξήκαηα ελδηακέζσλ ηηκψλ, αθξνηάησλ ηηκψλ, ζπλέρεηα αληίζηξνθεο θαη κνλφηνλεο 

ζπλάξηεζεο, νκαιή ζπλέρεηα). Παξάγσγνη θαη δηαθνξηθά (παξάγσγνο ζπλάξηεζεο, 

γεσκεηξηθή ζεκαζία, θαλφλεο δηαθφξηζεο, δηαθνξηθφ ζπλάξηεζεο παξάγσγνη θαη 

δηαθνξηθά αλψηεξεο ηάμεο, ζπλζήθεο δηαθνξηζηκφηεηαο, ζεσξήκαηα Rolle, Μέζεο 

Σηκήο, Taylor, Mac-Laurin). Μειέηε πξαγκαηηθψλ ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο: 

αθξφηαηα, ζεκεία θακπήο, αζχκπησηεο θαη γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

)(= xfy , θακπχιεο δνζκέλεο παξακεηξηθά. Οξηζκέλν νινθιήξσκα (Οξηζκφο, ηδηφηεηεο, 

Κξηηήξηα νινθιεξσζηκφηεηαο, Θεψξεκα κέζεο ηηκήο, Βθαξκνγέο ησλ νξηζκέλσλ 

νινθιεξσκάησλ). 

 

15. Πξαγκαηηθή Αλάιπζε ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε. 

Ώφξηζην νινθιήξσκα (παξάγνπζα, Θεκειηψδεο Θεψξεκα Ώπεηξνζηηθνχ 

Λνγηζκνχ, κέζνδνη ππνινγηζκνχ, Βθαξκνγέο). εηξέο αξηζκψλ : θξηηήξηα ζχγθιηζεο 

ζεηηθψλ ζεηξψλ, απφιπηε ζχγθιηζε ζεηξάο, ελαιιαζζφκελεο ζεηξέο, ζεηηθφ κέξνο θαη 

αξλεηηθφ κέξνο ζεηξάο, αλαδηάηαμε ζεηξάο, πξάμεηο επί ησλ ζεηξψλ, παξελζέζεηο ζηηο 

ζεηξέο, γηλφκελν ζεηξψλ. Γεληθεπκέλα νινθιεξψκαηα: είδε γεληθεπκέλσλ 

νινθιεξσκάησλ, θξηηήξηα ζχγθιηζεο, κεηαζρεκαηηζκφο Laplace θαη νη εθαξκνγέο ηνπ 

ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ γεληθεπκέλσλ νινθιεξσκάησλ θαη ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ. Ώθνινπζίεο ζπλαξηήζεσλ θαη ζεηξέο ζπλαξηήζεσλ. Οκνηφκνξθε ζχγθιηζε. 

Απλακνζεηξέο. 

 

16. Πξαγκαηηθή Αλάιπζε ΗΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-ΕI, Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία. 

πλαξηήζεηο δχν κεηαβιεηψλ. πλέρεηα ζ' έλα ζεκείν. πλέρεηα ζε έλα ρσξίν. 

Μεξηθή παξάγσγνο. Οιηθά δηαθνξηθά. Αηαθνξίζηκεο ζπλαξηήζεηο. χλζεηεο 

ζπλαξηήζεηο. πλαξηήζεηο ηξηψλ κεηαβιεηψλ. Οκνγελείο ζπλαξηήζεηο. Ώλψηεξεο 

παξάγσγνη. Θεψξεκα ηνπ Schwarz. Πεπιεγκέλεο ζπλαξηήζεηο. Μεηαζρεκαηηζκφο 

ζπληεηαγκέλσλ. Εαθσβηαλέο. Θεψξεκα Μέζεο Σηκήο γηα ηελ ),( yxf . Θεψξεκα ηνπ 

Taylor γηα ηελ ),( yxf . Ώθξφηαηα ηεο ),( yxf . Αεζκεπκέλα αθξφηαηα. 

Πνιιαπιαζηαζηέο ηνπ Lagrange. Αηπιφ νινθιήξσκα πάλσ ζ' έλα νξζνγψλην. πλζήθε 

νινθιεξσζηκφηεηαο. πλέρεηα ελφο νινθιεξψκαηνο. Αηπιφ νινθιήξσκα ζην εζσηεξηθφ 

κηαο θακπχιεο. Αηπιά θαη επάιιεια νινθιεξψκαηα. ηνηρεηψδεο εκβαδφλ. Ώιιαγή 

κεηαβιεηψλ ζην δηπιφ νινθιήξσκα. Σξηπιφ νινθιήξσκα πάλσ ζ' έλα νξζνγψλην 

πξίζκα. ηνηρεηψδεο φγθνο. Σξηπιά θαη επάιιεια νινθιεξψκαηα. ηνηρεία ζεσξίαο 

Μέηξνπ. 

 

17. Πξαγκαηηθή Αλάιπζε IV 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-ΕII, Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία, 

Γξακκηθή Ώιγεβξα Ε. 

Αηαλπζκαηηθή αλάιπζε. Άιγεβξα δηαλπζκάησλ, δηαλπζκαηηθή ζπλάξηεζε, φξην, 

παξάγσγνο, δηαλπζκαηηθά θαη βαζκσηά πεδία, κεξηθή παξάγσγνο, παξάγσγνο θαηά 

δηεχζπλζε. Θεσξία θακππιψλ, ηχπνη Frenét, θακππιφηεηα, ζηξέςε, κήθνο θακπχιεο. 

Θεσξία επηθαλεηψλ, θακπχιεο πάλσ ζε επηθάλεηα, εκβαδφλ επηθάλεηαο. Αηαθνξηθνί 

ηειεζηέο, βάζκσζε, απφθιηζε θαη ζηξνβηιηζκφο, εμίζσζε Laplace. Κακππιφγξακκεο 
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ζπληεηαγκέλεο. Βπηθακπχιηα νινθιεξψκαηα α΄ θαη β΄ είδνπο Θεψξεκα ηνπ Green.. 

Οινθιεξψκαηα αλεμάξηεηα ηνπ δξφκνπ νινθιήξσζεο, αζηξφβηια πεδία, έξγν δχλακεο. 

Βπηθαλεηαθά νινθιεξψκαηα α΄ θαη β΄ είδνπο. Σα ζεσξήκαηα Stokes θαη 

Gauss.σιελνεηδή πεδία. Βθαξκνγέο ζηελ Φπζηθή, θέληξα κάδαο θαη ξνπέο αδξάλεηαο, ε 

εμίζσζε ζπλερείαο, ν λφκνο ηνπ Gauss. εηξέο   Fourier. Οξζνγψληα ζχλνια, ην ζεψξεκα 

Bessel. Κιεηζηά θαη πιήξε νξζνθαλνληθά ζχλνια, ην ζεψξεκα Parseval, Θεψξεκα 

ζχγθιηζεο. Βθαξκνγέο. 

 

18. ηαηηζηηθή Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Θεσξία Πηζαλνηήησλ. 

Δ έλλνηα ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο παξακέηξνπ. Γεληθά πεξί 

εθηίκεζεο κέηξσλ. Κξηηήξηα επηινγήο εθηηκεηψλ, κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα, 

ακεξφιεπηνη εθηηκεηέο. Ώληζφηεηα Cramer - Rao θαη ζηαηηζηηθή πιεξνθνξία θαηά 

Fisher. Βπάξθεηα, πιεξφηεηα, ΏΟΒΑ εθηηκεηέο. Βθηίκεζε ζε εθζεηηθέο νηθνγέλεηεο 

θαηαλνκψλ. Θεψξεκα  Basu, αλεμαξηεζία δεηγκαηηθνχ κέζνπ θαη δεηγκαηηθήο δηαζπνξάο 

ζε θαλνληθνχο πιεζπζκνχο. Αεηγκαηηθέο θαηαλνκέο (ρ,t,F). Μέζνδνο κέγηζηεο 

πηζαλνθάλεηαο θαη κέζνδνο ξνπψλ. ηνηρεία ζηαηηζηηθήο ζεσξίαο απνθάζεσλ, 

ζπλάξηεζε δεκίαο θαη ζπλάξηεζε θηλδχλνπ. Βθηηκεηέο Bayes θαη minimax. Αηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο, πνζφηεηα νδεγφο. Ώζπκπησηηθά δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. Βθαξκνγέο 

ζε θαλνληθνχο θαη δησλπκηθνχο πιεζπζκνχο. 

 

19. πλήζεηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε. 

ΐαζηθέο έλλνηεο ησλ ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. ηνηρεία απφ ηε ζεσξία 

χπαξμεο, κνλαδηθφηεηαο θαη παξακεηξηθήο εμάξηεζεο γηα εμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο. 

Βμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο πξψηνπ θαη αλψηεξνπ βαζκνχ. Βμηζψζεηο αλψηεξεο ηάμεο. 

Γεληθή ζεσξία γξακκηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Σερληθέο επίιπζεο δηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ κε ζηαζεξνχο θαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. Πνηνηηθή κειέηε ησλ ιχζεσλ 

ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο: 0=)()()( xfxUxf  (πεξηνδηθέο ιχζεηο, ζεψξεκα Floquet, 

ζεσξήκαηα ζχγθξηζεο Sturm). Βθαξκνγέο ησλ ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ, θαζψο θαη θπζηθψλ, αλζξσπηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ θαη επηζηεκψλ πγείαο. 
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2. Μαθήμαηα καηά Τομέα 

 

2.1 Σνκέαο Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο 

 

1. Αλαιπηηθή Μεραληθή 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μεραληθή I. 

Γεληθεπκέλεο ζπληεηαγκέλεο. Αεζκνί. Πξαγκαηηθέο θαη δπλαηέο κεηαηνπίζεηο. 

Εδαληθνί δεζκνί. Βμηζψζεηο Lagrange α '  είδνπο. Ώξρή Hamilton (ή αξρή ηεο ειάρηζηεο 

δξάζεο). Βμηζψζεηο Lagrange β '  είδνπο. Αηεξεχλεζε ησλ Βμηζψζεσλ Lagrange. Ώξρέο 

δηαηήξεζεο θπζηθψλ κεγεζψλ (ελέξγεηαο, νξκήο, νξκνξξνπήο, θιπ). Βμηζψζεηο 

Hamilton. Φπζηθή εξκελεία ηεο Hamiltonian. Ώγθχιεο Poisson. Θεκειηψδεηο αγθχιεο 

Poisson. Καλνληθνί κεηαζρεκαηηζκνί. Παξαδείγκαηα. Βμίζσζε Hamilton- Jacobi. Υψξνο 

θάζεσλ. Θεψξεκα Liouville. Θεψξεκα Poisson. Βμηζψζεηο θίλεζεο. Πεξηνδηθέο θηλήζεηο 

ζε ζπζηήκαηα κε έλα βαζκφ ειεπζεξίαο. Μεηαβιεηέο δξάζεο-γσλίαο ζε ζπζηήκαηα κε 

έλα βαζκφ ειεπζεξίαο. Ώζθήζεηο. 

 

2. Αλψηεξα Μαζεκαηηθά θη Δθαξκνγέο κε Mathematica, Maple, θ.α 

πζηήκαηα πκβνιηθψλ Τπνινγηζκψλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-ΕΕ. 

Γξαθήκαηα ζπλαξηήζεσλ κηάο θαη δχν αλεμάξηεησλ καηαβιεηψλ. Ώλάιπζε 

ζπλαξηήζεσλ: ξηα, παξάγσγνη, νινθιεξψκαηα, αλαπηχγκαηα Taylor, ζεηξέο Fourier. 

Οξζνγψληα πνιπψλπκα θαη εηδηθέο ζπλαξηήζεηο. Οινθιεξσηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί: 

Fourier, Laplace, Mellin, Hilbert, Abel θ.ιπ. Αηαλπζκαηηθφο ινγηζκφο: Πίλαθεο, 

ηδηνδηαλχζκαηα, ηδηνηηκέο, γξαθηθή αλαπαξάζηαζε δηαλπζκαηηθψλ πεδίσλ, απφθιηζε, 

ζηξνβηιηζκφο, ηειεζηήο Laplace, ζπζηήκαηα νξζνγψλησλ ζπληεηαγκέλσλ, επηθακπχιηα 

θαη πνιιαπιά νινθιεξψκαηα. Σαμηλφκεζε, επίιπζε θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ιχζεσλ 

ΑΒ θαη ΜΑΒ. Τπνινγηζκφο ησλ νκάδσλ ζπκκεηξίαο ΑΒ θαη θαηαζθεπή ιχζεσλ 

νκνηφηεηαο (similarity solutions). Παξακεηξηθή αλαπαξάζηαζε θαη γξαθήκαηα 

θακππιψλ θαη επηθαλεηψλ ηνπ 3R . Τπνινγηζκφο θακππιφηεηαο θαη ζηξέςεο θακππιψλ, 

ζπκβφισλ Christoffel, θακππιφηεηαο Gauss θαη κέζεο θακππιφηεηαο επηθαλεηψλ. 

Σαλπζηηθφο θαη εμσηεξηθφο ινγηζκφο. 

 

3. Γεσκεηξηθή Μεραληθή 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μεραληθή Ε, Ώλαιπηηθά Μεραληθή. 

Λνγηζκφο κεηαβνιψλ: Ώθξφηαηα ζπλαξηεζεηνεηδψλ, πξνβιήκαηα αθξνηάησλ, 

εθαξκνγέο ζηε Μεραληθή, κεηαζρεκαηηζκνί Legendre. Σνπνινγηθέο θαη γεσκεηξηθέο 

ηδηφηεηεο ζεζενγξαθηθψλ ρψξσλ θαη ρψξσλ θάζεσλ. Γεσκεηξηθή κειέηε ηεο θίλεζεο 

ζην ρψξν θάζεσλ. Γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο ηαιαληψζεηο. Εδηνκνξθίεο ησλ 

εμηζψζεσλ θίλεζεο. Πεδία δηαλπζκάησλ επάλσ ζε επηθάλεηεο. Καλνληθέο κνξθέο πεδίσλ 

δηαλπζκάησλ. πκπιεθηηθέο κνξθέο θαη εθαξκνγέο ζηε ζεσξία Υακηιηνληαλψλ 

ζπζηεκάησλ. ηνηρεία απφ ηε γεσκεηξηθή ζεσξία ειέγρνπ. 

 

4. Γπλακηθά πζηήκαηα (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο Με Γξακκηθέο 

πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο) 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μεραληθή Ε, πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε θαη ΕΕ. 
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Απλακηθά ζπζηήκαηα ζπλερνχο ρξφλνπ (ξνέο), δηαηεξεηηθά θαη κε απψιεηεο. Δ 

έλλνηα ηνπ ρψξνπ ησλ θάζεσλ. εκεία ηζνξξνπίαο, πεξηνδηθέο θαη ζρεδφλ - πεξηνδηθέο 

ηξνρηέο. Βπζηάζεηα ζεκείσλ ηζνξξνπίαο θαη πεξηνδηθψλ ηξνρηψλ. Με γξακκηθέο .Α.Β 2 

δηαζηάζεσλ. Σνπηθέο δηαθιαδψζεηο θαη θαλνληθέο κνξθέο. Ανκηθή επζηάζεηα θαη 

ζεψξεκα ηνπ Peixoto. Θεσξία Poincaré -Bendixson χπαξμεο νξηαθψλ θχθισλ θαη 

δηαθιάδσζε Hopf. Θεσξία Floquet επζηάζεηαο πεξηνδηθψλ ηξνρηψλ κε γξακκηθψλ 

ζπζηεκάησλ .Α.Β, ε έλλνηα ηεο επηθάλεηαο ηνκψλ θαη ε απεηθφληζε Poincaré. Με 

γξακκηθή δπλακηθή Υακηιηνληαλψλ ζπζηεκάησλ. Οινθιεξσζηκφηεηα θαηά Painlevé, 

επίιπζε ηνπ απινχ εθθξεκνχο θαη ειιεηπηηθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ Jacobi. Οιηθέο 

δηαθιαδψζεηο, νκνθιηληθέο ηξνρηέο θαη ε ζεσξία ηνπ Mel'nikov γηα ηε δηάρπζε ηξνρηψλ 

κέζσ νκνθιηληθψλ πιεγκάησλ. 

 

5. Δηδηθέο πλαξηήζεηο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε-ΕΕ. 

πλαξηήζεηο Γάκκα, ΐήηα, ζπλάξηεζε ζθάικαηνο erf x , νινθιεξψκαηα   Fresnel 

εκηηφλνπ θαη ζπλεκηηφλνπ. Ώζπκπησκαηηθά αλαπηχγκαηα. πλαξηήζεηο   Bessel (1
νπ

 

είδνπο, 2
νπ

 είδνπο, ζθαηξηθέο, ηξνπνπνηεκέλεο). Βθαξκνγέο ζπλαξηήζεσλ   Bessel 

(ηαιαληψζεηο θπθιηθήο κεκβξάλεο, ζεξκνθξαζηαθή θαηαλνκή ζε ζηεξεφ θχιηλδξν, 

ζεξκνθξαζηαθή θαηαλνκή ζε ζηεξεά ζθαίξα, δηάζιαζε απφ αγψγηκν θχιηλδξν). 

Οξζνγψληα πνιπψλπκα (Legendre, Chebychev, Jacobi, Laguerre, Hermite). 

Πξνζαξηεκέλεο ζπλαξηήζεηο Legendre. Τπεξγεσκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο, ζπξξένπζα 

ππεξγεσκεηξηθή ζπλάξηεζε. Βθαξκνγέο ησλ πξνζαξηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ Legendre. 

 

6. Δηδηθή Θεσξία ρεηηθφηεηαο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-ΕΕ. 

Μέξνο Ε: Ώδπλακίεο ηεο Κιαζηθήο Μεραληθήο. Ώξρέο ηεο ζρεηηθφηεηαο. 

Οξηαθφηεηα ηεο ηαρχηεηαο θσηφο. Εζνδπλακία Όιεο-Βλέξγεηαο. Πεηξακαηηθέο 

επαιεζεχζεηο. Θεκειηψδεηο ζρέζεηο. Σα πεηξάκαηα Bradley -Airy θαη Michelson - 

Morley νδεγνχλ ζηελ Βηδηθή ρεηηθφηεηα. 

Μέξνο ΕΕ: Ώμηψκαηα ηεο Βηδηθήο ρεηηθφηεηαο. Μεηαζρεκαηηζκφο Lorentz. 

Παξάδνμεο ζπλέπεηεο. πζηνιή κεθψλ - δηαζηνιή ρξφλνπ. Παξάδνμα ησλ Αηδχκσλ. 

ρεηηθηζηηθή Κηλεκαηηθή. Μεηαζρεκαηηζκφο ηαρπηήησλ θαη επηηαρχλζεσλ. ρεηηθηζηηθφ 

θαηλφκελν Doppler. Αχλακε ζηελ Βηδηθή ρεηηθφηεηα. Νφκνο δηαηήξεζεο. Ώλαιινίσηνο 

ελέξγεηαο - νξκήο. Μεηαζρεκαηηζκφο δπλάκεσλ. Αξάζε - αληίδξαζε. Νφκνο θίλεζεο. 

 

7. Δηζαγσγή ζηελ Κβαληνκεραληθή (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο 

Κβαληνκεραληθή Ε) 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ χγρξνλε Φπζηθή. 

Αηαλπζκαηηθνί ρψξνη, ν ρψξνο Hilbert. Γξακκηθά ζπλαξηεζηαθά, ζπλαξηεζηαθφ 

ηνπ Dirac, ζπλαξηήζεηο Green. Γξακκηθνί ηειεζηέο, θξαγκέλνη ηειεζηέο, εξκεηηαλφο 

ηειεζηήο, θάζκα ησλ ηειεζηψλ. Κιαζηθή Φπζηθή, Κπκαηηθή, δηαθνξηθή εμίζσζε ηνπ 

θχκαηνο. Πεηξάκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ αλεπάξθεηα ηεο Κιαζηθήο Μεραληθήο. Δ 

θβαλησζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ν θπκαηνζσκαηηδηαθφο δπτζκφο ηεο χιεο, 

ζρέζεηο απξνζδηνξηζηίαο. Οη ζεκειηψδεηο πξνηάζεηο ηεο Κβαληνκεραληθήο, πεξηγξαθή 

ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεγεζψλ, ν θβαληηθφο λφκνο ηεο θίλεζεο. Βμίζσζε ζπλερείαο. 

Δ παξάζηαζε ηνπ Heisenberg, κεραληθή ησλ κεηξψλ. Πξνβιήκαηα θβαληνκεραληθήο, 
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ζηάζηκεο θαηαζηάζεηο, θπκαηνδέκαηα, ην ειεχζεξν ζσκαηίδην, θαηά ηκήκαηα ζηαζεξά 

δπλακηθά, ν αξκνληθφο ηαιαλησηήο. 

 

8. Δηζαγσγή ζηε χγρξνλε Φπζηθή 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε IV , Μεραληθή I. 

Αηαλπζκαηηθή αλάιπζε. ΐαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο Φπζηθήο. Κιαζηθή 

κεραληθή, ζηαηηθή, θηλεκαηηθή, δπλακηθή, αδξαληαθά ζπζηήκαηα. Μεραληθή ζηεξενχ 

ζψκαηνο, ηαιαληψζεηο, θεληξηθέο θηλήζεηο. Βηζαγσγή ζηε ζεσξία νκάδσλ. Οη ζπλερείο 

νκάδεο. Οη Lie νκάδεο θαη νη Lie άιγεβξεο, νη απεηξνζηνί γελλήηνξεο κηάο Lie νκάδαο, 

βάζε ηεο Lie άιγεβξαο, νη θαηαζθεπαζηηθέο ζηαζεξέο. Οη νκάδεο (1)U  θαη (2)SO , νη 

νκάδεο (3)SO  θαη (2)SU . Δ νκάδα κεηαθνξάο Σ3, ε Βπθιείδηα νκάδα, ε νκάδα 

Γαιηιαίνπ. Οη εμηζψζεηο Lagrange θαη νη θαλνληθέο εμηζψζεηο ηνπ Hamilton. Οη 

θαλνληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη ε θαλνληθή νκάδα. Δ θιαζηθή ζεσξία ησλ πεδίσλ, ην 

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν. ηνηρεία εηδηθήο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο. Μεηαζρεκαηηζκνί 

ηνπ Lorentz, ε ζπζηνιή ηνπ κήθνπο, ε δηαζηνιή ηνπ ρξφλνπ, ν θψλνο θσηφο. Δ νκάδα 

ηνπ Lorentz, ε νκάδα Poincaré. ρεηηθηζηηθή θηλεκαηηθή θαη δπλακηθή. 

 

9. Δμηζψζεηο Γηαθνξψλ θαη Δθαξκνγέο απηψλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε I, Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε II. 

ΐαζηθέο έλλνηεο ζπλήζσλ εμηζψζεσλ δηαθνξψλ. Γξακκηθέο ζπλήζεηο εμηζψζεηο 

δηαθνξψλ πξψηεο ηάμεο. Γξακκηθέο ζπλήζεηο εμηζψζεηο δηαθνξψλ αλψηεξεο ηάμεο. 

Οκνγελείο θαη κε νκνγελείο ζπλήζεηο εμηζψζεηο δηαθνξψλ κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. 

Γεληθή ζεσξία θαη ηερληθέο επίιπζεο γηα ζπλήζεηο γξακκηθέο εμηζψζεηο δηαθνξψλ κε 

ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. πλήζεηο γξακκηθέο εμηζψζεηο δηαθνξψλ κε κε ζηαζεξνχο 

ζπληειεζηέο. Με γξακκηθέο ζπλήζεηο εμηζψζεηο δηαθνξψλ. πζηήκαηα ζπλήζσλ 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ δηαθνξψλ. Μειέηε ηεο επζηάζεηαο ησλ ιχζεσλ ζπζηεκάησλ 

ζπλήζσλ γξακκηθψλ εμηζψζεσλ δηαθνξψλ. Μειέηε πεξηνδηθψλ ιχζεσλ ζπλήζσλ 

εμηζψζεσλ δηαθνξψλ. Γξακκηθέο εμηζψζεηο δηαθνξψλ δπν κεηαβιεηψλ. Βπίιπζε 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ δηαθνξψλ δπν κεηαβιεηψλ κε ηηο κεζφδνπο Lagrange, Laplace θαη 

ρσξηζκνχ κεηαβιεηψλ. Βθαξκνγέο ησλ εμηζψζεσλ δηαθνξψλ ζηα Μαζεκαηηθά, ζηελ 

Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ, ζηε Φπζηθή, ζηελ Οηθνλνκία, ζηε 

ΐηνινγία, ζηηο Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο, ζηηο Βπηζηήκεο Τγείαο, θιπ. 

 

10. Ζιεθηξνδπλακηθή 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε, πλήζεηο Αηαθνξηθέο 

Βμηζψζεηο. 

Οη εμηζψζεηο ηνπ Maxwell. Σα δπλακηθά. Ώξγνπνξεκέλα δπλακηθά. Απλακηθά 

Wiechert. Ππθλφηεηα ξνήο ηεο ελεξγείαο. Σν αλαιινίσην Lorentz. Διεθηξνκαγλεηηθφο 

ηαλπζηήο. Ο λφκνο ηνπ Coulomb. Δ αθηίλα ηνπ ειεθηξνλίνπ. ρέζε θιαζηθήο θαη 

θβαληηθήο αθηίλαο. Εδηνελέξγεηα. Ώλάδξαζε ηνπ πεδίνπ. Βλεξγεηαθή ηζνξξνπία. Οξκή 

θαη ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ. Σαλπζηήο ηεο ελεξγείαο ηνπ πεδίνπ. Δ ζπλάξηεζε 

Hamilton ηνπ ειεθηξνλίνπ εληφο πεδίνπ. Διεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Βπίπεδα θαη 

κνλφρξσκα θχκαηα. Φαζκαηηθή αλάιπζε ηνπ πεδίνπ. Πεδίν θαη θψο κε ζσκαηηαθέο 

ηδηφηεηεο. Υακηιηψληα κνξθή ησλ εμηζψζεσλ ηνπ πεδίνπ. 
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11. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Φπζηθήο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε, πλήζεηο Αηαθνξηθέο 

Βμηζψζεηο. 

Λνγηζκφο ησλ κεηαβνιψλ. Ώξρή ηνπ Fermat. Δ ειαρίζηε επηθάλεηα. Ο ειάρηζηνο 

ρξφλνο. Σν ηαπηφρξνλν. Πνιιαπιαζηαζηέο ηνπ Lagrange. Μεξηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο 

πξψηεο ηάμεσο. Δ εμίζσζε Hamilton - Jacobi. Υαξαθηεξηζηηθέο ιχζεηο. Ώξρή ηεο 

ειαρίζηεο δξάζεσο. Φνξκαιηζκφο ηνπ Lagrange θαη ηνπ Hamilton. Βηδηθά ζέκαηα 

ηαηηζηηθήο ελ ρξήζεη ζηελ Φπζηθή. Δ εμίζσζε ηεο δηαδφζεσο ηεο ζεξκφηεηνο θαη ν 

λφκνο Fourier. Δ ζεσξία ηνπ Planck θαη ην θβαληηθφ αμίσκα. Δ πηζαλνηάηε ελέξγεηα ζε 

ensemble ζσκαηίσλ. ηαηηζηηθέο θαηαλνκέο ηεο Φπζηθήο. Κηλήζεηο ζσκαηίσλ εληφο 

πεδίσλ. Σαιαληψζεηο θαη ζπληνληζκφο. 

 

12.Θεσξία Σειεζηψλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε. 

Θεσξία θξαγκέλσλ γξακκηθψλ ηειεζηψλ. ΐαζηθά ζεσξήκαηα πλαξηεζηαθήο 

Ώλάιπζεο. Φξαγκέλνη ηειεζηέο ζε ρψξνπο Hilbert. Ώζζελήο, ηζρπξή, νκνηφκνξθε 

ζχγθιηζε. Θεηηθνί θαη γλεζίσο ζεηηθνί ηειεζηέο. πλαξηεζηαθά. Ώμηνζεκείσηεο ζρέζεηο 

θαη ηδηφηεηεο θξαγκέλσλ ηειεζηψλ. Δ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ θάζκαηνο. Φπζηθή 

ζεκαζία ηνπ θάζκαηνο. Σν θάζκα θαλνληθψλ θαη απηνζπδπγψλ ηειεζηψλ. Αηάθνξα είδε 

θξαγκέλσλ ηειεζηψλ (ηζνκεηξηθνί, κνλαδηαίνη, πξνβνιηθνί, ζπκπαγείο, θιπ). Σν θάζκα 

απηνζπδπγψλ θαη ζπκπαγψλ ηειεζηψλ. Θεσξία κε θξαγκέλσλ γξακκηθψλ ηειεζηψλ. 

Κιεηζηνί ηειεζηέο, εξκεηηθνί, ζπκκεηξηθνί, απηνζπδπγείο (κε θξαγκέλνη) ηειεζηέο. 

Βπεθηάζεηο ζπκκεηξηθψλ ηειεζηψλ, θιεηζηή ζήθε γξακκηθνχ ηειεζηνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθνί δείθηεο θιεηζηψλ ζπκκεηξηθψλ ηειεζηψλ. 

 

13.Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-ΕII, πλήζεηο Αηαθνξηθέο 

Βμηζψζεηο Ε. 

ΐαζηθέο έλλνηεο, ηαμηλφκεζε θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεξηθψλ δηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ. Μέζνδνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα γξακκηθέο εμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο. 

Βμηζψζεηο ειιεηπηηθνχ, παξαβνιηθνχ θαη ππεξβνιηθνχ ηχπνπ. Βηδηθέο κνξθέο ιχζεσλ, 

ζεκειηψδεηο ιχζεηο, ζπλαξηήζεηο Green. Ώπιά πξνβιήκαηα ρσξηζκνχ κεηαβιεηψλ. 

Κπκαηηθή δηάδνζε γηα βαζκσηά, δηαλπζκαηηθά θαη ηαλπζηηθά πεδία. Γεσκεηξηθά θαη 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπκάησλ. Βμηζψζεηο δηαζπνξάο θαη αλάιπζή ηνπο. 

Παξαδείγκαηα απφ ηα καζεκαηηθά πξφηππα ηεο δηάδνζεο Ώθνπζηηθψλ, 

Διεθηξνκαγλεηηθψλ θαη Βιαζηηθψλ Κπκάησλ. 

 

14. Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-ΕII, πλήζεηο Αηαθνξηθέο 

Βμηζψζεηο Ε, Μεξηθέο Αηαθνξηθέο εμηζψζεηο Ε. 

Οινθιεξσηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ιχζεσλ. Ώλαπηχγκαηα ζε ηδηνζπλαξηήζεηο 

γηα πξνβιήκαηα αξρηθψλ - ζπλνξηαθψλ ηηκψλ ζηηο n=1,2,3 δηαζηάζεηο. ηνηρεία 

πνηνηηθήο ζεσξίαο (κνλαδηθφηεηα, ζπλερήο εμάξηεζε, αζπκπησηηθή ζπκπεξηθνξά θ.ι.π) 

ησλ βαζηθψλ εμηζψζεσλ ηνπ Laplace, ηνπ Poisson, ηεο θπκαηηθήο, ηεο δηάρπζεο θαη ηνπ 

Helmholtz. Πξνβιήκαηα αξρηθψλ - ζπλνξηαθψλ ηηκψλ ζε θαξηεζηαλέο, θπιηλδξηθέο θαη 

ζθαηξηθέο ζπληεηαγκέλεο. Γεληθή εηζαγσγή ζηελ θπκαηηθή αθηηλνβνιία, ηελ θπκαηηθή 
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δηάδνζε θαη ηε ζθέδαζε θπκάησλ απφ απιέο γεσκεηξίεο. Βθαξκνγέο ζηε Φπζηθή θαη ζηε 

Μεραληθή ησλ ζπλερψλ κέζσλ. 

 

15. Μεραληθή ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μεραληθή Ε. 

Βπζχγξακκε θίλεζε ζε αλζηζηάκελν κέζν. Ώξκνληθέο ηαιαληψζεηο. Βλέξγεηα ηνπ 

απινχ αξκνληθνχ ηαιαλησηή. Ώπνζβελλπκέλε ηαιάλησζε. Βμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. 

Ώξρή ηεο επαιιειίαο. Γεσκεηξηθή αλάιπζε ζην ρψξν ησλ θάζεσλ. Βπίπεδεο θηλήζεηο. 

Ώξκνληθφο ηαιαλησηήο δχν δηαζηάζεσλ. Κίλεζε ζε θεληξηθφ πεδίν δπλάκεσλ. 

Οινθιεξψκαηα ηεο θίλεζεο. Παξαδείγκαηα θεληξηθψλ θηλήζεσλ. Κίλεζε πιαλήηνπ πεξί 

ηνλ Ήιην. πλζήθε επζηάζεηαο θπθιηθήο ηξνρηάο δηαγξαθνκέλεο ππφ πιηθνχ ζεκείνπ 

ππφ ηελ επίδξαζε θεληξηθήο δχλακεο. Μέζνδνο δηαηαξαρψλ. ξηα ηεο θίλεζεο ζην πεδίν 

θεληξηθψλ δπλάκεσλ. Ώςίδεο. ρεηηθέο θηλήζεηο. Κίλεζε σο πξνο πεξηζηξεθφκελα θαη 

επηηαρπλφκελα ζπζηήκαηα. Κίλεζε σο πξνο ην θέληξν κάδαο ζπζηήκαηνο απφ πιηθά 

ζεκεία. Θεσξήκαηα Koenig. Παξαδείγκαηα. 

 

16. Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο Μεραληθή ησλ 

Ρεπζηψλ Ε) 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε I- IV , Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, 

Μεραληθή I. 

ΐαζηθέο έλλνηεο θαη ηδηφηεηεο ησλ ξεπζηψλ (ππθλφηεηα, εηδηθφ βάξνο, έληαζε, 

ζπκπηεζηφηεηα, ημψδεο. Βθαξκνγέο). ηαηηθή ησλ ξεπζηψλ (ηζνξξνπία ξεπζηνχ, 

κεηαβνιή ηεο πίεζεο, εμηζψζεηο ηζνξξνπίαο, αξρή Pascal. Βθαξκνγέο). Κηλεκαηηθή ησλ 

ξεπζηψλ (νιηθή παξάγσγνο, ηαρχηεηα, επηηάρπλζε, ξεπκαηηθέο γξακκέο, αζηξφβηιε ξνή 

θαη δπλακηθφ ηαρχηεηαο. Βθαξκνγέο). Ώλάιπζε ηεο θίλεζεο ησλ ξεπζηψλ (κεηάζεζε, 

πεξηζηξνθή, γξακκηθή θαη γσληαθή παξακφξθσζε. Βθαξκνγέο). Βμίζσζε ζπλέρεηαο θαη 

ξντθή ζπλάξηεζε (εμίζσζε ζπλέρεηαο ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ, ξντθή 

ζπλάξηεζε, κηγαδηθφ δπλακηθφ. Βθαξκνγέο). Βμίζσζε θίλεζεο γηα ηδαληθά ξεπζηά θαη 

νινθιεξψκαηα απηψλ (εμίζσζε Euler, εμίζσζε Bernoulli, ζεψξεκα Lagrange. 

Βθαξκνγέο). 

 

17. Οινθιεξσηηθέο Δμηζψζεηο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε-ΕΕ, Μαζεκαηηθή 

Ώλάιπζε. 

Θεσξία νινθιεξσηηθψλ εμηζψζεσλ ηχπνπ Fredholm θαη Volterra ζην ρψξν ησλ 

ζπλερψλ ζπλαξηήζεσλ. Πνηνηηθή ζεσξία νινθιεξσηηθψλ εμηζψζεσλ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηα γεληθά ζεσξήκαηα ηνπ ζηαζεξνχ ζεκείνπ. Βπίιπζε νινθιεξσηηθψλ εμηζψζεσλ, 

ζπζηεκάησλ θαη νινθιεξνδηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ Volterra, ηχπνπ ζπλέιημεο, κε ηε 

βνήζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ Laplace. Μέζνδνη επίιπζεο Ο.Β. Fredholm 2
νπ 

 είδνπο 

(κέζνδνο επαλαιεπηηθψλ ππξήλσλ, κέζνδνο νξίδνπζαο Fredholm). Υαξαθηεξηζηηθνί 

αξηζκνί θαη ηδηνζπλαξηήζεηο Ο.Β ηχπνπ Fredholm (πεξίπησζε δηαρσξηζηνχ ππξήλα θαη 

ππξήλα ν νπνίνο είλαη ζπλάξηεζε Green ελφο νκνγελνχο πξνβιήκαηνο Sturm θαη 

Liouville). Θεσξήκαηα Fredholm. Θεσξήκαηα Hilbert - Smith (πεξίπησζε ζπκκεηξηθνχ 

ππξήλα). Βθαξκνγέο (κεηαηξνπή πξνβιεκάησλ αξρηθψλ ηηκψλ ζε Ο.Β ηχπνπ Volterra, 

κεηαηξνπή πξνβιεκάησλ ζπλνξηαθψλ ηηκψλ ζε Ο.Β. ηχπνπ Fredholm, θ.ιπ.). 
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18. Οπξάληνο Μεραληθή 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μεραληθή I-ΕΕ, Ώλαιπηηθή Μεραληθή. 

Κεληξηθέο δπλάκεηο, λφκνη ηνπ Kepler. Σν πξφβιεκα ησλ δχν ζσκάησλ (ζρεηηθέο 

θαη βαξπθεληξηθέο ζπληεηαγκέλεο). Σν πξφβιεκα ησλ -ζσκάησλ (ηαπηφηεηα Lagrange 

-Hamilton, νιηθή ζχγθξνπζε, ζεψξεκα Sundman). Σα δέθα νινθιεξψκαηα ηεο θίλεζεο. 

Σν πξφβιεκα ησλ ηξηψλ ζσκάησλ (ζπληεηαγκέλεο Jacobi, ιχζεηο ηζνξξνπίαο ηνπ 

Lagrange). Σν πεξηνξηζκέλν πξφβιεκα ησλ ηξηψλ ζσκάησλ (νινθιήξσκα Jacobi, ζέζεηο 

ηζνξξνπίαο). Οη θαλνληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο Οπξαλίνπ 

Μεραληθήο (νη εμηζψζεηο Lagrange, Hamilton, ε έλλνηα ηνπ θαλνληθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, ζπκπιεθηηθφηεηα, γελέηεηξα ζπλάξηεζε, εμίζσζε Hamilton - Jacobi). 

Βθαξκνγέο ζηα πξνβιήκαηα ησλ -ζσκάησλ. 

 

19. πλήζεηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-ΕΕ, .Α.Β Ε. 

Βπίιπζε ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ κε ηε κέζνδν ησλ ζεηξψλ. Γξακκηθά 

ζπζηήκαηα ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Μέζνδνη επίιπζεο γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ (άκεζνο κέζνδνο επίιπζεο, κέζνδνο απαινηθήο, 

κέζνδνο ησλ πηλάθσλ κε ρξήζε ηδηνηηκψλ θαη ηδηνδηαλπζκάησλ). Βπζηάζεηα ιχζεσλ 

ζπζηεκάησλ ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. ηνηρεηψδεο ζεσξία πξνβιεκάησλ 

ζπλνξηαθψλ ηηκψλ. Πξνβιήκαηα ηχπνπ Sturm - Liouville. Υξήζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

Laplace γηα ηελ επίιπζε γξακκηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ δηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ. Βθαξκνγέο ζπζηεκάησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ 

θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη επηζηεκψλ πγείαο. 

 

20. Υάνο θαη Φξάθηαιο (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο Απλακηθά 

πζηήκαηα θαη Υάνο Ε) 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Απλακηθά πζηήκαηα. 

Με γξακκηθά ζπζηήκαηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ (απεηθνλίζεηο) κηαο θαη δπν 

δηαζηάζεσλ. Δ ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ε δπλακηθή κνληέισλ εμέιημεο πιεζπζκψλ. 

Μεηάβαζε ζην ράνο κέζσ: (1) Αηαθιαδψζεσλ δηπιαζηαζκνχ πεξηφδσλ, (2) 

Αηαιεηπηφηεηαο θαη (3) Αηάζπαζεο ζρεδφλ πεξηνδηθψλ ηξνρηψλ. Μέζνδνο 

επαλαθαλνληθνπνίεζεο (renormalization) θαη ''παγθφζκηνη'' αξηζκνί ηνπ Feigenbaum. 

Παξάμελνη ειθπζηέο θαη ηα κνληέια ησλ   Hénon θαη Lorenz. Μνξθνθιαζκαηηθά ζχλνια 

(fractals), δηάζηαζε ρσξεηηθφηεηαο απηψλ θαη ε δηάζηαζε Hausdorff. Ώλαιινίσηα 

ζχλνια, ζπκβνιηθή δπλακηθή θαη ε ζεσξία ηνπ ράνπο ηνπ Smale. 

Πνιπκνξθνθιαζκαηηθέο θαηαλνκέο (multifractals) θαη ε ζεσξία ησλ γεληθεπκέλσλ 

δηαζηάζεσλ. Με γξακκηθή αλάιπζε ρανηηθψλ ρξνλνζεηξψλ θαη εθαξκνγέο ζηε 

Μεηεσξνινγία, ηε ΐηνινγία, ηε Γεσινγία, ηελ Οηθνλνκία θαη άιιεο επηζηήκεο. 

 

 

2.2. Σνκέαο Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ 

 

1. Γεληθή Σνπνινγία 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε. 

ηνηρεία κεηξηθψλ ρψξσλ. Παξαδείγκαηα κεηξηθψλ ρψξσλ. Οξηζκφο ηνπνινγίαο 

θαη παξαδείγκαηα ηνπνινγηθψλ ρψξσλ. Αηάθνξνη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπνινγίαο. 
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ΐαζηθέο έλλνηεο ηνπνινγηθψλ ρψξσλ (θιεηζηή ζήθε, εζσηεξηθφ, ζχλνξν). Τπφρσξνο. 

ΐάζε ηνπνινγίαο. Ώμηψκαηα δηαρσξηζηκφηεηαο. Hausdorff, θαλνληθνί, πιήξσο θαλνληθνί 

θαη θπζηθνί ρψξνη. πλαξηήζεηο, απεηθνλίζεηο, νκνηνκνξθηζκνί θαη παξαδείγκαηα. 

χγθιηζε Moore - Smith. Γηλφκελν πεπεξαζκέλνπ θαη άπεηξνπ πιήζνπο ηνπνινγηθψλ 

ρψξσλ. Εδηφηεηεο γηλνκέλνπ ηνπνινγηθψλ ρψξσλ. Καζνιηθνί ρψξνη. πκπαγείο ρψξνη. 

πλερείο απεηθνλίζεηο ζπκπαγψλ ρψξσλ. Παξαδείγκαηα ζπκπαγψλ ρψξσλ. πλεθηηθνί 

ρψξνη. 

 

2. Γεληθή Σνπνινγία ΗΗ [Σν κάζεκα δελ δηδάζθεηαη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2007-2008.] 

 

3.Γξακκηθή Άιγεβξα ΗΗ 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γξακκηθή Άιγεβξα Ε 

Γξακκηθνί ρψξνη κε εζσηεξηθφ γηλφκελν, νξζνθαλνληθέο βάζεηο, κέζνδνο Gram -

Schmidt, δπτθφο ρψξνο, δηγξακκηθέο κνξθέο, ηεηξαγσληθέο κνξθέο, ζεψξεκα Sylvester. 

Eιάρηζην πνιπψλπκν, αλαιινίσηνη ππφρσξνη, γεληθεπκέλνη ηδηφρσξνη, θξηηήξην 

δηαγσλνπνίεζεο ειαρίζηνπ πνιπσλχκνπ, ηαπηφρξνλε δηαγσλνπνίεζε ελδνκνξθηζκψλ, 

ηξηγσλνπνίεζε. Κπθιηθνί ππφρσξνη, ζεψξεκα ζηνηρεησδψλ δηαηξεηψλ, θαλνληθή κνξθή 

Jordan. Οξζνγψληνη θαη ζπκκεηξηθνί ελδνκνξθηζκνί (επί ηνπ R ). Βξκηηηαλφ γηλφκελν 

(επί ηνπ C ), νξζνθαλνληθέο βάζεηο, πξνζαξηεκέλνο ελδνκνξθηζκφο. Βλαδηθνί - 

εξκηηηαλνί - θαλνληθνί ελδνκνξθηζκνί. 

 

4. Γηαθνξηθή Γεσκεηξία ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Αηαθνξηθή Γεσκεηξία, Σαλπζηηθή Ώλάιπζε. 

Σαμηλφκεζε ησλ ζεκείσλ επηθάλεηαο, Αείθηξηα ηνπ Dupin, πδπγείο δηεπζχλζεηο, 

θαλνληθή κνξθή επηθάλεηαο. Σξίηε ζεκειηψδεο κνξθή. Ώπεηθνλίζεηο Gauss θαη 

Weingarten. Κάζεηε θακππιφηεηα γεσδαηζηαθή θακππιφηεηα θαη γεσδαηζηαθή ζηξέςε. 

χκβνια ηνπ Christoffel. Παξάιιειεο επηθάλεηεο. Βμηζψζεηο ηνπ Gauss, εμηζψζεηο ησλ 

Mainardi - Codazzi, To Θαπκαζηφ Θεψξεκα ηνπ Gauss (Theorema Egregium). Αηάθνξα 

είδε επηθαλεηψλ. Με Βπθιείδηεο Γεσκεηξίεο. Βζσηεξηθή γεσκεηξία ησλ Βπηθαλεηψλ Ε-ΕΕ. 

(Γεσδαηζηαθέο γξακκέο - ζπληεηαγκέλεο. Γεσδαηζηαθά ηξίγσλα, Θεψξεκα ησλ Gauss - 

Bonnet) -(Iζνγψληα, ηζεκβαδηθή - ηζνκεηξηθή -γεσδαηζηαθή απεηθφληζε επηθαλεηψλ, 

ηεξενγξαθηθή πξνβνιή). 

 

5. Γηαθνξίζηκεο Πνιιαπιφηεηεο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γξακκηθή Άιγεβξα, Σνπνινγία, Μαζεκαηηθή 

Ώλάιπζε, Αηαθνξηθή Γεσκεηξία ΕΕ, Σαλπζηηθή Ώλάιπζε, Άιγεβξα. 

Αηαθνξίζηκεο απεηθνλίζεηο κεηαμχ Βπθιείδησλ ρψξσλ. Παξάγσγνο θαηά 

θαηεχζπλζε. Ώκθηδηαθνξηζηκφηεηα (diffeomorphism). Κξίζηκα ζεκεία απεηθνλίζεσλ θαη 

αθξφηαηα. Παξάγσγνο θαη Άιγεβξεο Lie. Βθαπηφκελνο θαη πλεθαπηφκελνο ρψξνο ηεο 

Βπθιείδηαο πνιιαπιφηεηαο .nR  Αηαθνξηθέο κνξθέο ηάμεο 1.>p  Βμσηεξηθφ δηαθνξηθφ, 

Σειεζηήο ηνπ Hodge. Σνπνινγηθέο θαη Αηαθνξίζηκεο Πνιιαπιφηεηεο. Αηαθνξίζηκεο 

ζπλαξηήζεηο πάλσ ζε πνιιαπιφηεηα. Αηαθνξίζηκεο θακπχιεο πνιιαπιφηεηαο - 

εθαπηφκελνο ρψξνο. Τπνπνιιαπιφηεηεο, εκβχζηζε, εκθχηεπζε πνιιαπιφηεηαο ζε 

πνιιαπιφηεηα, πείξα ηνπ Clifford. Γξακκηθέο ζπλδέζεηο. ηξέςε θαη θακππιφηεηα 

γξακκηθήο ζχλδεζεο. Πνιιαπιφηεηεο Riemann. Σαλπζηήο Ricci, θακππιφηεηα Ricci, 
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θακππιφηεηα ηνκήο, βαζκσηή θακππιφηεηα. Μεηαζρεκαηηζκνί πνιιαπινηήησλ. Οκάδεο 

Lie, Βθζεηηθή θαη Λνγαξηζκηθή απεηθφληζε, Θεψξεκα ηνπ Cartan. Υψξνη ηξνρηψλ 

πνιιαπιφηεηαο, Φεπδνζθαίξα -Γεσκεηξία (Lobachevsky). Ώπεηθνλίζεηο θαη ηχπνη ησλ 

Gauss θαη Weingarten. 

 

6. Θεσξία Γαθηπιίσλ θαη σκάησλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Άιγεβξα 

Βπεθηάζεηο ζσκάησλ, απιέο επεθηάζεηο, ηζνκνξθηζκφο κεηαμχ επεθηάζεσλ, 

θαηαζθεπή απιψλ επεθηάζεσλ, απιέο ππεξβαηηθέο θαη απιέο αιγεβξηθέο επεθηάζεηο, 

ηαμηλφκεζε επεθηάζεσλ, βαζκφο επέθηαζεο, πεπεξαζκέλεο επεθηάζεηο, θαλφλαο θαη 

δηαβήηεο, απηνκνξθηζκνί ζσκάησλ, αλαιινίσηα ππνζψκαηα, απηνκνξθηζκφο 

Frobenious, ζεψξεκα επέθηαζεο ηζνκνξθηζκνχ, δείθηεο επέθηαζεο, ζψκαηα αλάιπζεο, 

δηαρσξίζηκεο επεθηάζεηο, πιήξσο κε δηαρσξίζηκεο επεθηάζεηο, πεπεξαζκέλα ζψκαηα, 

θαλνληθέο επεθηάζεηο, νκάδεο Galois, ζεκειηψδεο ζεψξεκα ζεσξίαο Galois, ζπκκεηξηθέο 

ζπλαξηήζεηο, θπθινηνκηθέο επεθηάζεηο, θαηαζθεπάζηκα θαλνληθά πνιχγσλα, ξηδηθέο 

επεθηάζεηο, κε επηιπζηκφηεηα ηεο εμίζσζεο 5νπ βαζκνχ. 

 

7. Θεσξία Μέηξνπ θαη Οινθιήξσζεο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε θαη ΕΕ, Θεσξία πλφισλ, 

Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε. 

Άιγεβξα θαη -άιγεβξα ζπλφισλ, ζχλνια   Borel. Βμσηεξηθφ κέηξν θαη 

εμσηεξηθφ κέηξν Καξαζενδσξή. Υψξνο κε κέηξν, κεηξήζηκα ζχλνια, κεηξήζηκεο 

ζπλαξηήζεηο θαη ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο. Σν εμσηεξηθφ κέηξν θαη ην κέηξν Lebesgue 

ζην R , Θεψξεκα Καξαζενδσξή - Hahn. Οιφθιεξσκα  Lebesgue (θξαγκέλεο --κε 

θξαγκέλεο κεηξήζηκεο ζπλάξηεζεο πάλσ ζε δηάζηεκα θαη ζε κεηξήζηκν ππνζχλνιν ηνπ 
R . χγθξηζε ησλ νινθιεξσκάησλ Riemann θαη Lebesgue. Ώθνινπζίεο κεηξεζίκσλ 

ζπλαξηήζεσλ θαη ζεσξήκαηα πξνζέγγηζεο κεηξήζηκεο ζπλάξηεζεο, ζεψξεκα Egoroff. 

πλαξηήζεηο πεξαησκέλεο κεηαβνιήο, δηαθφξηζε κνλφηνλσλ ζπλαξηήζεσλ θαη 

παξαγψγηζε ανξίζηνπ νινθιεξψκαηνο. Ώπνιχησο ζπλερείο ζπλαξηήζεηο. Υψξνη pL . 

Ώληζφηεηεο ησλ Holder θαη Minkowski. Βίδε ζχγθιηζεο. Φξαγκέλα γξακκηθά 

ζπλαξηεζηνεηδή ζηνλ pL . Πξνζεκαζκέλα κέηξα, απνιχησο ζπλερή κέηξα θαη ζεψξεκα 

Randon-Nikodym. Γηλφκελα--κέηξα θαη ζεψξεκα Fubini. Eθαξκνγέο ζηελ Ώλάιπζε θαη 

Θεσξία Πηζαλνηήησλ. 

 

8. Θεσξία Οκάδσλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Άιγεβξα 

Βηζαγσγηθά - ππνκλήζεηο επί ησλ νκάδσλ, ησλ πειίθσλ ησλ νκνκνξθηζκψλ θαη 

ηνπ επζέσο γηλνκέλνπ. πκκεηξηθή νκάδα, ελαιιάζζνπζα νκάδα, απιφηεηα ηεο nÁ  γηα 

5n . εηξέο νκάδσλ, ζεψξεκα Jordan - Holder. Δκηεπζέο γηλφκελν νκάδσλ. Οκάδα 

ζπκκεηξηψλ ελφο ζρήκαηνο, δηεδξηθή νκάδα. Αξάζε νκάδαο επί ελφο ζπλφινπ, εμίζσζε 

ηξνρηψλ, ζπδπγία, κεηαηφπηζε, ζεψξεκα Cauchy, ζεσξήκαηα Sylow, p-νκάδεο, 

επηιχζηκεο νκάδεο, κεδελνδχλακεο νκάδεο. Πεπεξαζκέλα γελλφκελεο αβειηαλέο νκάδεο. 

Γελλήηνξεο θαη ζρέζεηο, ειεχζεξεο νκάδεο, ειεχζεξα γηλφκελα νκάδσλ, εηζαγσγή ζηε 

ζεσξία αλαπαξαζηάζεσλ. 
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9. Θεσξία πλφισλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ. 

Δ άιγεβξα Boole ησλ ππνζπλφισλ. ρέζεηο δηάηαμεο. Βηζαγσγή ζηελ 

αμησκαηηθή ζεσξία ησλ ζπλφισλ. Ώληηλνκίεο. Ώξηζκήζηκα θαη κε αξηζκήζηκα ζχλνια. 

Πιεζάξηζκνη. Σν ζεψξεκα Cantor -Berstein. Οξηζκφο θπζηθψλ, αθεξαίσλ θαη 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κε ηνκέο Dedekind, κέζσ αθνινπζηψλ Cauchy, σο πειίθν 

δαθηπιίνπ δηα ηδεψδνπο. Πξάμεηο. Πξάμεηο πιεζαξίζκσλ. Καιή δηάηαμε θαη ζχγθξηζε 

θαιψο δηαηεηαγκέλσλ ζπλφισλ. Αηαηαθηηθνί αξηζκνί. ηνηρεηψδεο ζεσξία δηαηαθηηθψλ 

αξηζκψλ (ζχγθξηζε αξρηθψλ δηαζηεκάησλ, ππεξπεπεξαζκέλε επαγσγή, νη πιεζάξηζκνη 

σο ζχλνια, πξάμεηο δηαηαθηηθψλ, ε ε-κεηαβαηηθφηεηα, ε ε-ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ε-

ζεκειίσζε). Ώμίσκα επηινγήο, ιήκκαηα Zorn θαη Zermelo. πλεπαθφινπζα ηνπ 

αμηψκαηνο. Τπφζεζε ηνπ ζπλερνχο. Ώμηνζεκείσηα ππνζχλνια ησλ πξαγκαηηθψλ: ζχλνιν 

ηνπ Cantor, ζχλνια ηνπ Borel, ζχλνια Baire θ.α. 

 

10. Πξνβνιηθή Γεσκεηξία 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Ώλαιπηηθή Γεσκεηξία. 

Οκνπαξαιιειηθέο απεηθνλίζεηο (ηδηφηεηεο, έθθξαζε ησλ νκνπαξαιιειηθψλ 

απεηθνλίζεσλ δηά ησλ ζπληεηαγκέλσλ, νκνπαξαιιειηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ ρψξνπ). 

Πξνβνιηθφ επίπεδν (θεληξηθή πξνβνιή, πξψην κνληέιν πξνβνιηθνχ επηπέδνπ, επέθηαζε 

ησλ θεληξηθψλ πξνβνιψλ θαη νκνπαξαιιειηθψλ απεηθνλίζεσλ ζην πξψην κνληέιν 

πξνβνιηθνχ επηπέδνπ, νκνγελείο ζπληεηαγκέλεο, δεχηεξν θαη ηξίην κνληέιν πξνβνιηθνχ 

επηπέδνπ). Πξνβνιηθφο ρψξνο (ηδηφηεηεο, νκνγελείο ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξνβνιηθνχ 

ρψξνπ). Πξνβνιηθέο απεηθνλίζεηο (ηδηφηεηεο, πξνβνιηθά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ, 

εμίζσζε επζείαο ζε πξνβνιηθέο ζπληεηαγκέλεο). Αηπινχο ιφγνο (ν δηπινχο ιφγνο ζην 

πξψην θαη δεχηεξν κνληέιν, αξκνληθή ηεηξάδα). Παξαδείγκαηα πξνβνιηθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ. 

 

11. ηνηρεία Αληηκεηαζεηηθήο Άιγεβξαο [Σν κάζεκα δελ δηδάζθεηαη θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008.] 

 

12. πλαξηεζηαθή Αλάιπζε 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Οη ζηνηρεηψδεηο έλλνηεο ηεο Ώλάιπζεο θαη ηεο 

Άιγεβξαο, πνπ δηδάζθνληαη ζηα πξνεγνχκελα ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Γηα ηνπο ρψξνπο 

ζπλαξηήζεσλ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ν θνηηεηήο, πέξαλ ηνπ νινθιεξψκαηνο ηνπ   

Riemann, θαη ην κέηξν θαη νινθιήξσκα Lebesgue. 

Υψξνη pL : Οη αληζφηεηεο ησλ Hölder θαη Minkowski. χγθιηζε θαηα norm ηάμεο 

][1,p . Φξαγκέλα γξακκηθά ζπλαξηεζνεηδή ζηνλ pL . Σν ζεψξεκα αλαπαξάζηαζεο 

ηνπ F. Riesz. Ο ζπδπγήο ρψξνο ηνπ pL . Υψξνη Banach: Αηαλπζκαηηθνί ρψξνη ζην R  ή C . 

Γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη norm. Ο ζπδπγήο ρψξνο. Φπζηθφο ηζνκνξθηζκφο. 

Ώλαθιαζηηθνί ρψξνη. Σα ζεσξήκαηα: Hahn - Banach, αλνηθηήο απεηθφληζεο, θιεηζηήο 

γξαθηθήο, αξρήο ηνπ νκνηφκνξθα θξαγκέλνπ ή Banach- Steinhaus. Ώζζελείο ηνπνινγίεο. 

Υψξνη Hilbert: Βζσηεξηθφ γηλφκελν ζε κηγαδηθφ δηαλπζκαηηθφ ρψξν. Ώληζφηεηα ησλ 

Cauchy - Buniakovsky -Schwarz. Δ αλάιπζε MMH = . Οξζνθαλνληθά θαη πιήξε 

ζπζηήκαηα. Ο ζπδπγήο ρψξνο θαη ζεψξεκα αλαπαξάζηαζεο  F. Riesz. 
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13. Σαλπζηηθή Αλάιπζε 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γξακκηθή Άιγεβξα, Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-IV, 

Άιγεβξα. 

Σαλπζηέο πξψηεο ηάμεο (Ώληαιινίσηα θαη ζπλαιινίσηα δηαλχζκαηα), 

θακππιφγξακκεο ζπληεηαγκέλεο, αιιαγή ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. Δ έλλνηα ηνπ 

ηαλπζηηθνχ γηλνκέλνπ, ηαλπζηηθνί ρψξνη πάλσ απφ έλα δηαλπζκαηηθφ ρψξν. Σαλπζηέο 

ηάμεο δχν -κεηθηνί ηαλπζηέο. Σαλπζηέο ηάμεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηνπ ηξία. Σαλπζηηθή 

Άιγεβξα. Πξάμεηο κεηαμχ ησλ ηαλπζηψλ. πκκεηξηθνί θαη αληηζπκκεηξηθνί ηαλπζηέο. 

πζηνιή ηαλπζηψλ, Άιγεβξα Grassmann. Ο κεηξηθφο ηαλπζηήο ν αληίζηξνθφο ηνπ θαη 

εθθξάζεηο ηνπο ζε θακππιφγξακκεο ζπληεηαγκέλεο. Αηαλπζκαηηθά - πλαιινίσηα - 

Σαλπζηηθά πεδία θαη πλαιινίσηε παξάγσγνο απηψλ. 

 

 

2.3 Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, Ηζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ 
 

1. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο ΗΗ (ΓΜ2) 
Εζηνξηθή εηζαγσγή ζηε Μαζεκαηηθή Παηδεία. ρνιέο ζθέςεο ζηελ Φπρνινγία 

(Μπηρεβηνξηζκφο, Μνξθνινγηθή ρνιή θαη έξεπλεο γηα ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, Γλσζηηθή 

Φπρνινγία). Δ ζθέςε σο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή σο επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ. Γελεηηθέο ή θαηαζθεπαζηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία 

ησλ Μαζεκαηηθψλ. Οιηζηηθέο ή κνξθνινγηθέο ζεσξήζεηο. Θεσξεηηθή κειέηε ησλ 

ζπζηεκάησλ αλαπαξάζηαζεο (νπηηθήο, ιεθηηθήο, ζπκβνιηθήο) ζηα Μαζεκαηηθά. 

Γεηήκαηα πεξηερνκέλνπ ή λνήκαηνο. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηε Μαζεκαηηθή 

Παηδεία. 

 

2. Μαζεκαηηθή Λνγηθή ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ, 

Μαζεκαηηθή Λνγηθή. 

Μηα πην καζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε Λνγηθή. Δ έλλνηα ηεο δηάηαμεο, suprema, 

infima, δηθηπσηά, επηκεξηζηηθά δηθηπσηά θαη άιγεβξεο Boole. Δ άιγεβξα Boole ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ πξνηαζηαθνχ ινγηζκνχ, θίιηξα, νκνκνξθηζκνί θαη απνηηκήζεηο. 

Τπεξθίιηξα θαη πιεξφηεηα ηνπ πξνηαζηαθνχ ινγηζκνχ. Πξνζαξηεκέλεο απεηθνλίζεηο, 

ζρέζεηο πξνζάξηεζεο αλάκεζα ζε ινγηθνχο ζπλδέζκνπο, νη πνζνδείθηεο σο 

πξνζαξηεκέλεο απεηθνλίζεηο, άιγεβξεο Heyting θαη ινγηθή ηνπ ελνξαηηζκνχ. Μηα πην 

ινγηθή πξνζέγγηζε ζηα Μαζεκαηηθά. Πξσηνβάζκηεο γιψζζεο, δνκέο, νκνκνξθηζκνί, 

ζηνηρεηψδεηο ηζνδπλακίεο θαη επεθηάζεηο. Κιάζεηο δνκψλ, ππεξγηλφκελα δνκψλ, 

ζπκπαγέο ζηνλ θαηεγνξεκαηηθφ ινγηζκφ, αμησκαηηθνπνηήζε ζηα πιαίζηα κηαο 

πξσηνβάζκηαο γιψζζαο. 

 

3. Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία 
Μηθξή θηινζνθηθή εηζαγσγή. Σν ρξνληθφ ηεο Φηινζνθίαο. Δ πεξίπησζε ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ε Φηινζνθία. Μηα ζπιινγή εξσηεκάησλ θαη πξνζπαζεηψλ γηα 

απάληεζε. Ο ξαζηνλαιηζκφο ηνπ Πιάησλα θαη ν Ώξηζηνηέιεο. Ο Κant θαη ν Μill. Οη 

ηξεηο κεγάιεο ζρνιέο ζηε θηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ: Λνγηθηζκφο, Φνξκαιηζκφο, θαη 

Βλνξαηηζκφο. χγρξνλεο θαηεπζχλζεηο: Σα πνιιά πξφζσπα ηνπ Ρεαιηζκνχ. 
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Φαληαζηαθφο Ώληηξεαιηζκφο (Ννκηλαιηζκφο). ηξνπθηνπξαιηζκφο. 

 

4. Δπηζηήκε-Σερλνινγία-Κνηλσλία 
Γεηήκαηα θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο: βαζηθέο αξρέο θη ακθηζβεηήζεηο 

Θεηηθηζκνχ, Popper, Kuhn, Lakatos, Laudan, πξαγκαηηζκφο, θπζηνθξαηία θαη ξεαιηζκφο. 

Κιαζηθή θνηλσληνινγία ηεο επηζηήκεο: Marx, Durkheim, Mannheim, Weber, Merton, 

ζρέζεηο ζξεζθείαο, θνηλσλίαο θη επηζηήκεο, δνκηθφο ιεηηνπξγηζκφο ησλ Parsons θαη 

Merton, ζεσξίεο ηνπ Merton γηα ηελ θαλνληζηηθή δνκή ηεο επηζηήκεο, δηαδηθαζίεο 

επηζηεκνληθήο αλαγλψξηζεο θη επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο, επηζηεκνληθή 

παξαγσγηθφηεηα, επηζηεκνληθέο θαηλνηνκίεο, δίθηπα επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ, 

επηζηεκνκεηξία θαη αλαιχζεηο παξαπνκπψλ. Κνηλσληθέο κειέηεο ηεο επηζηήκεο: 

θνηλσληνινγία επηζηεκνληθήο γλψζεο, Θεσξίεο ζχγθξνπζεο, ην ηζρπξφ πξφγξακκα, 

αλάιπζε ζπκθεξφλησλ, ην εκπεηξηθφ ζρεηηθηζηηθφ πξφγξακκα, εξγαζηεξηαθέο κειέηεο   

Knorr - Cetina θαη Latour - Woolgar. 

 

5. Ζ Γηδαθηηθή θαη ην Πεξηερφκελν ηεο Γεσκεηξίαο Μεηαζρεκαηηζκψλ 
Δ Γεσκεηξία θαη ε ζπλζεηηθή ζθέςε. Δ Γεσκεηξία ηνπ Βπθιείδε ζε 

αληηπαξάζεζε κε ηε κνληέξλα ζπλζεηηθή (αμησκαηηή) αληίιεςε ηεο Γεσκεηξίαο. Δ 

νκνπαξαιιειηθή Γεσκεηξία, ε κεηξηθή Γεσκεηξία. Σν πξφγξακκα ηνπ   Erlangen (F. 

Klein) θαη ηα ζεκέιηα ηεο Γεσκεηξίαο θαηά ηνλ D. Hilbert. Γεσκεηξηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί: ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε. Οκνπαξαιιειηθνί κεηαζρεκαηηζκνί, 

νκνηφηεηεο, ηζνκεηξίεο. Παξαδείγκαηα απφ ηα Μαζεκαηηθά ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. πκκεηξία σο πξνο άμνλα θαη ζπκκεηξία σο πξνο επίπεδν. Γελίθεπζε ηεο 

έλλνηαο ηεο ζπκκεηξίαο. ηξνθέο. Δ νκάδα ησλ ζπκκεηξηψλ ελφο ζρήκαηνο. 

Παξαηεξεκέλα ιάζε ησλ καζεηψλ ζε εηδηθέο έξεπλεο. Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί: 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε. Δ επζεία σο ζψκα θαη ην επίπεδν σο δηαλπζκαηηθφο ρψξνο. Ο 

πίλαθαο ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη πψο εθθξάδνληαη αιγεβξηθά νη γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζην κηγαδηθφ επίπεδν. 

 

6. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο III (ΓΜ3) 
Κνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο Μαζεκαηηθήο Παηδείαο. θνπνί, ζηφρνη θαη 

δηαδηθαζηηθέο ηθαλφηεηεο ζηα Μαζεκαηηθά. Σα Μαζεκαηηθά ζην ρνιείν. Ώλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηα Μαζεκαηηθά φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Θέζε ηεο 

Γεσκεηξίαο θαη ηεο Άιγεβξαο ζην Ώλαιπηηθφ Πξφγξακκα. Αηδαζθαιία ησλ εθαξκνγψλ 

ησλ καζεκαηηθψλ ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. ''Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε'' θαη κέζνδνο   

Project. Πεηξακαηηθή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζηα Μαζεκαηηθά. Αηδαθηηθά βηβιία θαη εθηίκεζε ηεο 

αλαγλσζηκφηεηάο ηνπο. ``Αηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο'' ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ηα βηβιία Μαζεκαηηθψλ. 

 

7. Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ, 

Μαζεκαηηθή Λνγηθή 

Θεκειηαθά δεηήκαηα θαη ζχγρξνλεο θηινζνθηθέο αληηιήςεηο γηα ηα καζεκαηηθά. 

πλνινζεσξεηηθά ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ. Έλλνηεο ζπλφινπ θαη έλλνηεο ζπλάξηεζεο. 

Μαζεκαηηθέο δνκέο: Αηαηεηαγκέλα ζχλνια, Ώιγεβξηθέο δνκέο, Σνπνινγηθέο δνκέο. Με--
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πκβαηηθά Μαζεκαηηθά θαη ζεκειηαθά δεηήκαηα ηεο Ώλάιπζεο. χγρξνλεο έλλνηεο 

απεηξνζηψλ. πδήηεζε ησλ ζεκειίσλ ηεο Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ. Με-ζπκβαηηθά 

καζεκαηηθά. Καηεγνξηθά Θεκέιηα ησλ Μαζεκαηηθψλ: Καηεπζπλφκελα γξαθήκαηα θαη 

Καηεγνξίεο. Γεληθεπκέλα ζηνηρεία, θαη ηδηφηεηεο, κνλνκνξθηζκνί, επηκνξθηζκνί, 

θαζνιηθέο θαηαζθεπέο. χλνςε ησλ φζσλ δελ είπακε. 

 

8. Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ 
Σα πξνεπηζηεκνληθά εκπεηξηθά Μαζεκαηηθά ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ. Οη 

απαξρέο ησλ ειιεληθψλ Μαζεκαηηθψλ, ε ζπγθξφηεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε αμησκαηηθή 

- παξαγσγηθή επηζηήκε. Σα ηξία πεξίθεκα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Δ 

ζπκβνιή ησλ αξραηνειιεληθψλ θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο. Σν αμησκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ Βπθιείδε. Ο Ώξρηκήδεο θαη ε αξραία 

κέζνδνο ηεο νινθιήξσζεο. Σα Μαζεκαηηθά θαη νη άιιεο επηζηήκεο (Ώζηξνλνκία - 

Οπηηθή - Ώθνπζηηθή - ηαηηθή - Τδξνζηαηηθή - Κηλεκαηηθή). Οξηζκέλα ζηνηρεία απφ ηελ 

ηερλνινγία ηεο επνρήο. Δ ηππηθή ινγηθή (formal logic) ζηελ θιαζηθή Ώξραηφηεηα. Σα 

Μαζεκαηηθά κεηά ηνλ Ώξρηκήδε: ν Ώπνιιψληνο, ν Πάππνο, ν Ήξσλαο, ν Αηφθαληνο. 

 

9. Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Παηδείαο Η (ΓΜ1) 
Βηζαγσγή ζηελ Βπίιπζε πξνβιεκάησλ (problem solving). Δ Βπξεηηθή σο 

«κεζνδνινγία» επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Κνλνληζηηθή Βπξεηηθή) θαη ε Βπξεηηθή σο 

αλάιπζε ησλ απζνξκήησλ ζηξαηεγηθψλ (Πεξηγξαθηθή Βπξεηηθή). Πξφηππα καζεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο. Σν πξφηππν (pattern) ηεο ηνκήο γεσκεηξηθψλ ηφπσλ. Βίδε πξνβιεκάησλ 

θαη πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. «Ώλνηρηέο» πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

«ηνπνζέηεζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο» (problem posing). 

 

10. χγρξνλε Πξαγκάηεπζε ησλ ηνηρεησδψλ Μαζεκαηηθψλ (ΓΜ5) 

Σα ηνηρεηψδε Μαζεκαηηθά σο αληηθείκελν ζχγρξνλνπ καζεκαηηθνχ ζηνραζκνχ. 

Σν πξφγξακκα ηνπ Erlangen θαη ηα ζεκέιηα ηεο (επθιείδεηαο) Γεσκεηξίαο. 

Οκνπαξαιιειηθή Γεσκεηξία, Μεηξηθή Γεσκεηξία, Με-επθιείδηεο Γεσκεηξίεο θαη 

κνληέια ηνπο. Δ ζεσξεηηθή Ώξηζκεηηθή θαη ε επθιείδηα Γεσκεηξία σο πιαίζηα 

 

αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο απφδεημεο. Βμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ: ηα 

ζπζηήκαηα RQ,Z,  θαη ε αξρή ηεο δηαηήξεζεο (Permanence Principle). Ώθνινπζίεο 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Σν ζχζηεκα C  επέθηαζε ηνπ R . χγρξνλε πξαγκάηεπζε ηεο 

''Σξηγσλνκεηξίαο''. 

 

11. Φπζηθέο Γιψζζεο θαη Μαζεκαηηθφο Λφγνο (ΓΜ4) 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Μαζεκαηηθή Λνγηθή. 

Υξήζηκεο έλλνηεο απφ ηε ζχγρξνλε γισζζνινγία. Δ γέλεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

ιφγνπ, ηζηνξηθή αλαδξνκή. Ο καζεκαηηθφο ιφγνο ηελ επνρή ηνπ Βπθιείδε. Δ εκθάληζε 

ησλ ζπκβφισλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο ζπκβνιηθήο γιψζζαο ηεο άιγεβξαο. Οη ηππηθέο 

καζεκαηηθέο γιψζζεο. Δ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ καζεκαηηθνχ ιφγνπ. Δ καζεκαηηθή 

θξάζε, ε καζεκαηηθή έθθξαζε, ηαμηλφκεζε ησλ καζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ. Σα 

γισζζνινγηθά επίπεδα (καζεκαηηθφ - επηκαζεκαηηθφ, γιψζζα - κεηαγιψζζα). Κξηηήξηα 

δηάθξηζεο. Σα ινγηθά ζηνηρεία ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο ζηνλ ειιεληθφ καζεκαηηθφ 

ιφγν. Δ δέζκεπζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη νη ινγηθνγισζζηθέο πξάμεηο. Οη ραξαθηεξηζηέο 
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κεηαβνιήο. Πνιπζεκαζία - γισζζηθέο αβαξίεο θαη πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο. Γιψζζα 

θαη ζθέςε ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Βθαξκνγέο: Λνγηθνγισζζηθή αλάιπζε ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ 

θεηκέλσλ θαη ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 

 

12. Δηζαγσγή ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε (ΓΜ0) 
Εζηνξηθή εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη πξάμεο. Βμέιημε ηεο 

Παηδαγσγηθήο απφ «ηέρλε» ή νπηνπηθά ζπζηήκαηα ζε επηζηήκε. Γεηήκαηα ζεσξεηηθήο 

ζεκειίσζεο. Παηδαγσγηθή θαη άιιεο επηζηήκεο, παηδαγσγηθή θαη θηινζνθία. 

Μέζνδνη έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθά ξεχκαηα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. 

Πεηξακαηηθή παηδαγσγηθή, εξκελεπηηθή παηδαγσγηθή, θξηηηθή παηδαγσγηθή. 

Βζλνγξαθηθή παξαηήξεζε θαη έξεπλα--δξάζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

ρνιείν θαη θνηλσλία. Εζηνξηθή εμέιημε θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Ώλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο. Βθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αληζφηεηεο. Αηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη ζεκεξηλή θξίζε ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο θαη ην έξγν ηνπ. Δ «απζεληία» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ώπηαξρηθή 

θαη θηιειεχζεξε αγσγή. Αηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε. Δ 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηάμεο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην «ζσζηφ» 

θαη «ιάζνο». Δ κέζνδνο   project θαη ε ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

(ηδηαίηεξα θαη ζηα Μαζεκαηηθά). Σν βίσκα σο αθεηεξία γλψζεο. Γλψζε θαη ελδηαθέξνλ 

ζηνπο καζεηέο ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 

 

2.4 Σνκέαο ηαηηζηηθήο - Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ, & Δπηρεηξεζηαθήο 

Έξεπλαο 

1. Αζθαιηζηηθά Μαζεκαηηθά 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: ηνραζηηθή Ώλάιπζε 

Ώπνζέκαηα θηλδχλνπ Ώζθαιεηψλ θαη Σξαπεδψλ. Αηεθδίθεζε θεθαιαίνπ κέζσ 

ζπκβνιαίνπ. ηνραζηηθά πξφηππα απνζεκάησλ θαη ζπκβνιαίσλ (Poisson, Polya, θ.ιπ. 

θαη κεηθηψλ). Κίλδπλνο ηνπ θεθαιαίνπ. ηνραζηηθά πξφηππα πιεζσξηζκνχ. Καζνξηζκφο 

ηνπ αζθαιίζηξνπ. ΐαζηθή εμίζσζε Ώζθαιεηψλ. Πξνζνκνίσζε αζθαιηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Γεληθή ζεσξία θαη δηαρείξεζε θηλδχλνπ κέζσ ζηνραζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ώζθάιεηεο δσήο θαη αζθάιεηεο ζπληάμεσο. 

 

2. Γξακκηθά Μνληέια  
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γξακκηθή Άιγεβξα, Θεσξία Πηζαλνηήησλ, 

ηαηηζηηθή. 

Βηζαγσγή ζηελ απιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη ζρέζεηο επζείαο γξακκήο 

κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ. Σν απιφ γξακκηθφ κνληέιν. Πξνζαξκνγή επζείαο γξακκήο, 

εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Τπνζέζεηο ησλ   

Gauss - Markov γηα ηα ππφινηπα θαη ηδηφηεηεο ησλ εθηηκεηψλ ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. Πίλαθαο αλάιπζεο δηαζπνξάο, έιεγρνη ππνζέζεσλ θαη δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο. Βμέηαζε ησλ ππνινίπσλ. Μειέηε ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε 

πίλαθεο. Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξφκεζε. Σν πνιιαπιφ γξακκηθφ κνληέιν. 

Πνιπσλπκηθά κνληέια. Δ ρξήζε εηθνληθψλ κεηαβιεηψλ. Αηαδηθαζία επηινγήο ηεο 

θαιχηεξεο εμίζσζεο πξνζαξκνγήο. 
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3. Δηδηθά Θέκαηα Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθήο (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

καζήκαηνο Βηδηθά Θέκαηα ηαηηζηηθήο) 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Θεσξία Πηζαλνηήησλ I-II. 

Οξηζκφο θαη βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ κέηξνπ αβεβαηφηεηαο. Ώπφ θνηλνχ 

αβεβαηφηεηα, δεζκεπκέλε αβεβαηφηεηα. Μέηξν πιεξνθνξίαο θαη νη βαζηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο. Κσδηθνπνίεζε ρσξίο ζφξπβν. Σν πξφβιεκα ηεο κνλαδηθήο 

απνθξππηνγξάθεζεο. Εθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηελ χπαξμε ζηηγκηαίνπ (ή 

κνλαδηθά απνθξππηνγξαθήζηκνπ) θψδηθα. Σν θσδηθφ ζεψξεκα ρσξίο ζφξπβν. 

Καηαζθεπή βέιηηζησλ θσδίθσλ. Κσδηθνπνίεζε κε ζφξπβν. Σπραίνη αξηζκνί. Γελλήηξηεο 

(ςεπδν)ηπραίσλ αξηζκψλ. Ώιγφξηζκνη πξνζνκνίσζεο δηαθξηηψλ θαη ζπλερψλ ηπραίσλ 

κεηαβιεηψλ. Μέζνδνο ηνπ αληηζηξφθνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, κέζνδνο απνδνρήο - 

απφξξηςεο. Πξνζνκνίσζε δηαθξηηήο νκνηφκνξθεο, γεσκεηξηθήο, δησλπκηθήο,   Poisson, 

αξλεηηθήο δησλπκηθήο, εθζεηηθήο, Γάκκα, ΐήηα, θαλνληθήο ηπραίαο κεηαβιεηήο. 

Γεληθεπκέλεο δηαθξηηέο θαηαλνκέο: γεσκεηξηθή, δησλπκηθή, αξλεηηθή δησλπκηθή,   

Poisson. 

 

4. Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Θεσξία Πηζαλνηήησλ, ηαηηζηηθή. 

Βηζαγσγή ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Μέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη παξαγνληηθέο κέζνδνη: ε αλάιπζε ζε 

θχξηεο ζπληζηψζεο θαη ε αλάιπζε αληηζηνηρηψλ. Οη κέζνδνη ηεο ηαμηλφκεζεο. Δ 

επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ παθέησλ. Αηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο ζηηο 

Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο θαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Βπηζηήκεο. 

 

5. Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Θεσξία Πηζαλνηήησλ, ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο. 

Αηθηπσηή Ώλάιπζε. Θεσξία Παηγλίσλ. Ώξρέο Απλακηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

πξνζδηνξηζηηθά κνληέια. Με γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Μαξθνβηαλέο Ώιπζίδεο. 

Θεσξία Οπξψλ. 

 

6. Θεσξία Γεηγκαηνιεςίαο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: ηαηηζηηθή Ε, ηαηηζηηθή ΕΕ. 

Γεληθά πεξί δεηγκαηνιεπηηθψλ κεζφδσλ. Ώπιή ηπραία δεηγκαηνιεςία: εθηίκεζε 

κέζεο ηηκήο, νιηθήο ηηκήο, πνζνζηνχ. Kαηαζθεπή δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο γηα ηηο 

παξακέηξνπο απηέο. Βπηινγή κεγέζνπο δείγκαηνο. Σπραία δεηγκαηνιεςία κε επαλάζεζε. 

Βθηίκεζε παξακέηξσλ ζε πιεζπζκνχο. ηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία: 

εθηίκεζε κέζεο ηηκήο, νιηθήο ηηκήο, πνζνζηνχ, αξρή ηεο ζηξσκαηνπνίεζεο. Βπηινγή 

κεγέζνπο δείγκαηνο, αλαινγηθή θαηαλνκή δεηγκαηηθψλ κεγεζψλ, θαηαλνκή Neyman. 

πζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία. Βθηηκεηέο ιφγνπ θαη παιηλδξφκεζεο. Αεηγκαηνιεςία θαηά 

ζπζηάδεο (κνλνζηαδηαθή, δηζηαδηαθή, θιπ), εθηίκεζε παξακέηξσλ (κέζε ηηκή, νιηθή 

ηηκή). Αεηγκαηνιεςία κε άληζεο πηζαλφηεηεο επηινγήο, εθηηκεηήο Horvitz-Thompson, 

δηπιή δεηγκαηνιεςία, ηερληθή ηπραίαο απφθξηζεο. 

 

7. Θεσξία Πηζαλνηήησλ ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Θεσξία Πηζαλνηήησλ Ε, Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε. 
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Πνιπδηάζηαηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο. Ώπφ θνηλνχ ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο θαη απφ 

θνηλνχ ζπλάξηεζε θαηαλνκήο. Πεξηζσξηαθή θαη δεζκεπκέλε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο, 

πεξηζσξηαθή θαη δεζκεπκέλε ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο. Πνιπσλπκηθή θαηαλνκή, 

δηδηάζηαηε θαλνληθή θαηαλνκή. Ρνπέο ζπλαξηήζεσλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. πλδηαζπνξά 

θαη ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο. Αεζκεπκέλε κέζε ηηκή θαη δηαζπνξά. Ώληζνηηθέο ζρέζεηο 

ξνπήο θαη πηζαλφηεηαο. Ρνπνγελλήηξηεο, γελλήηξηεο πηζαλνηήησλ θαη παξαγνληηθψλ 

ξνπψλ, ραξαθηεξηζηηθέο ζπλαξηήζεηο. ηνραζηηθή αλεμαξηεζία ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. 

Βίδε ζχγθιηζεο αθνινπζίαο ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. ρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπγθιήζεσλ. 

Οξηαθά ζεσξήκαηα (λφκνη ησλ κεγάισλ αξηζκψλ, θεληξηθφ νξηαθφ ζεψξεκα). Βχξεζε 

ηεο θαηαλνκήο κεηαζρεκαηηζκέλσλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. 

 

8. Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε, Γξακκηθή Άιγεβξα. 

Μαζεκαηηθά Μνληέια Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. ΐαζηθέο έλλνηεο Γξακκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ. Γξαθηθή επίιπζε θαη γξαθηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ γξακκηθνχ 

κνληέινπ. Βθαξκνγέο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ θαη ινγηζκηθφ. Δ κέζνδνο Simplex. 

Ώλάιπζε Βπαηζζεζίαο. Απηθφηεηα. Βηδηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ: ην 

πξφβιεκα ηεο κεηαθνξάο, ην πξφβιεκα ηεο κεηαθφξησζεο θαη ην πξφβιεκα ηεο 

εθρψξεζεο. 

ΐαζηθέο ηερληθέο Ώθέξαηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

9. Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: ηνραζηηθή Ώλάιπζε 

Βηζαγσγή, ρξεφγξαθα απιήο πεξηφδνπ, νξηζκφο πξνηχπνπ, θεξδνζθνπία θαη άιια 

νηθνλνκηθά κεγέζε, πηζαλνζεσξεηηθά κέηξα νπδεηέξνπ θηλδχλνπ, ππνινγηζκφο ηπραίσλ 

αμηψλ, θηλδχλνπ, επηηνθίσλ απιήο πεξηφδνπ, επελδχζεηο θαη θαηαλαιψζζεηο, βέιηηζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά παθέηα θαη αλάιπζε δηαζπνξάο απηψλ. Πξφηππα νηθνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο. Ώγνξά ρξενγξάθσλ πνιιαπιψλ πεξηφδσλ, δηαδηθαζίεο επηηνθίνπ θαη 

κεξηζκάησλ, δεζκεπκέλεο ειπίδεο (καζεκαηηθέο), ζηνηρεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, πξφηππα 

Markov. Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ, κεηνρέο θαη παξάγσγα. Βπξσπατθά θαη 

ακεξηθαληθά ζπκβφιαηα δηθαησκάησλ. ΐέιηηζηα πξνβιήκαηα θαηαλαιψζεσο θαη 

επελδχζεσο, νκφινγα θαη παξάγσγα επηηνθίσλ.  

 

10. ηαηηζηηθή ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: ηαηηζηηθή Ε. 

Δ έλλνηα ηεο ζηαηηζηηθήο ππφζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ. 

θάικα ηχπνπ Ε, ζθάικα ηχπνπ ΕΕ, ηζρχο ειέγρνπ. ρέζε ειέγρσλ θαη δηαζηεκάησλ 

εκπηζηνζχλεο. Θεκειηψδεο Λήκκα ησλ Neuman - Pearson. Οκνηφκνξθα ηζρπξφηαηνη 

έιεγρνη. Εδηφηεηα ηνπ κνλφηνλνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ. Οκνηφκνξθα ηζρπξφηαηνη 

έιεγρνη ζε (κνλνπαξακεηξηθέο) νηθνγέλεηεο θαηαλνκψλ. Βθαξκνγέο ζε θαλνληθνχο 

πιεζπζκνχο. Έιεγρνη (γεληθεπκέλνπ) ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ. Έιεγρνη z , t , (γηα έλα ή 

δχν θαλνληθνχο πιεζπζκνχο), q, θαη F . Σηκή p  ( p -value) ειέγρνπ. q-έιεγρνη θαιήο 

πξνζαξκνγήο (γηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα), έιεγρνο αλεμαξηεζίαο ζε πίλαθεο ζπλαθείαο. 

Βκπεηξηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο θαη έιεγρνο Kolmogorov-Smirnov γηα έλα ή δχν 

πιεζπζκνχο. 
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11. ηνραζηηθέο Γηαδηθαζίεο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Θεσξία Πηζαλνηήησλ Ε-II. 

Πξνθαηαξθηηθέο έλλνηεο απφ ηε Θεσξία Πηζαλνηήησλ. Γεληθά πεξί ζηνραζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Μαξθνβηαλέο αιπζίδεο ζε δηαθξηηφ ρξφλν. Πίλαθαο πηζαλνηήησλ 

κεηάβαζεο, εμηζψζεηο Chapman-Kolmogorov. Πηζαλφηεηεο πξψηεο επίζθεςεο (ή 

επηζηξνθήο) θαη θαηαλνκή ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πξψηεο επίζθεςεο (ή επηζηξνθήο). 

Σαμηλφκεζε θαηαζηάζεσλ. Βπαλαιακβαλφκελεο θαηαζηάζεηο, παξνδηθέο θαηαζηάζεηο, 

απνξξνθεηηθέο πεξηνδηθέο θαηαζηάζεηο, κε πεξηνδηθέο θαηαζηάζεηο. Κιάζεηο 

επηθνηλσλνχλησλ θαηαζηάζεσλ. Κιεηζηά ζχλνια θαηαζηάζεσλ. Καλνληθή κνξθή ηνπ 

πίλαθα κεηάβαζεο. Οξηαθή ζπκπεξηθνξά θαηαζηάζεσλ, εξγνδηθφ ζεψξεκα, ζηάζηκε 

θαηαλνκή. Μειέηε ηπραίσλ πεξηπάησλ. Υξεσθνπία ηνπ παίθηε. Μαξθνβηαλέο αιπζίδεο 

ζε ζπλερή ρξφλν. Πίλαθαο γελλήηνξαο, εμηζψζεηο Kolmogorov, νξηαθή ζπκπεξηθνξά 

θαηαζηάζεσλ. Αηαδηθαζία Poisson, δηαδηθαζία γελλήζεσλ--ζαλάησλ. Βηζαγσγή ζηα 

ζπζηήκαηα νπξψλ. 

 

12. ηνραζηηθή Αλάιπζε 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο 

Βηζαγσγή, κεξηθά πξνθαηαξθηηθά καζήκαηα, δηαρσξηζκφο θαηά Doob-Meyer, 

θίλεζε Brown, ζεψξεκα ζπλνρήο (Kolmogorov), ν ρψξνο C ][0, , αζζελήο ζχγθιεζε 

θαη κέηξν Wiener, ν θαλφλαο ηνπ Ito. ηνραζηηθά νινθιεξψκαηα θαη ν ηχπνο ηνπ Ito, ην 

ζεψξεκα ηνπ Knight. ηνραζηηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο, αθνινπζίεο αιγεβξψλ, 

ηζηνξία. Αηάρπζε, βαζηθέο ηδηφηεηεο Markov, ηζρπξή ηδηφηεηα Markov, ν ηχπνο ηνπ 

Dynkin. Άιιεο πεξηνρέο ηεο ζεσξίαο δηάρπζεο, ν ηχπνο ησλ Feynman-Kac θαη Martin 

Girsanov. Βθαξκνγέο ζε νξηαθά πξνβιήκαηα, ζε πξνβιήκαηα βειηηζηνπνίεζεο θαη 

ζηνραζηηθνχ ειέγρνπ. 

 

 

2.5 Σνκέαο Τπνινγηζηηθψλ Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο 

 

1.Αιγφξηζκνη θαη Πνιππινθφηεηα 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Αηαθξηηά Μαζεκαηηθά, 

Ανκέο Αεδνκέλσλ. 

Δ έλλνηα ηνπ απνδνηηθνχ ππνινγηζκνχ - ππνινγηζηηθνί πφξνη - ρξφλνο, κλήκε. 

Πνιππινθφηεηα αιγνξίζκσλ, βέιηηζηνη αιγφξηζκνη. ΐαζηθέο ηερληθέο ζηελ αλάιπζε θαη 

ζρεδηαζκφ αιγνξίζκσλ. Ώιγφξηζκνη Greedy. Δ ηερληθή θαη νη αιγφξηζκνη Αηαίξεη θαη 

ΐαζίιεπε. Παξαγφκελα δέληξα ειάρηζηνπ θφζηνπο: νη αιγφξηζκνη ησλ Kruskal θαη Prim. 

Με θαηεπζπληηθά γξαθήκαηα: Ώλαδήηεζε θαηά βάζνο. Βχξεζε ζεκείσλ δηακέξηζεο θαη 

δηζπλεθηηθψλ ζπληζησζψλ. Σν πξφβιεκα ηνπ Matching ζε δηκεξή γξαθήκαηα. 

Καηεπζπληηθά γξαθήκαηα: Βχξεζε ηζρπξά ζπλεθηηθψλ ζπληζησζψλ. Ώλαδήηεζε θαηά 

βάζνο. Βιάρηζηα κνλνπάηηα: Dijkstra, Bellman-Ford, ηνπνινγηθή δηάηαμε θαη ειάρηζηα 

κνλνπάηηα ζε DAG (Directed Acyclic Graphs). Πνιππινθφηεηα πξνβιεκάησλ. 

Παξαδείγκαηα. Τπνινγηζηηθά κνληέια. Δ κεραλή Turing. Με ληεηεξκηληζηηθή κεραλή 

Turing. Κιάζεηο πνιππινθφηεηαο. Οη έλλνηεο ηεο αλαγσγήο (ινγαξηζκηθνχ ρψξνπ - 

πνιπσλπκηθνχ ρξφλνπ) θαη ηεο πιεξφηεηαο. Οη θιάζεηο P θαη NP. Οξηζκνί. NP-

πιεξφηεηα. Σν Θεψξεκα ηνπ Cook. Μεξηθά NP-πιήξε πξνβιήκαηα (ηθαλνπνηεζηκφηεηα 

θαη παξαιιαγέο, γξαθνζεσξεηηθά πξνβιήκαηα). 
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2. Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Γξακκηθήο Άιγεβξαο 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γξακκηθή Άιγεβξα. 

Μήηξεο  (δηαρσξηζκφο κεηξψλ,  πνιπψλπκα κήηξαο,  Λάκβδα κήηξεο).  

Αηαλπζκαηηθνί ρψξνη. Γξακκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί (παξάζηαζε κε κήηξα, 

ηδηνηηκέο θαη ηδηνδηαλχζκαηα γξακκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, βαζηθά ζεσξήκαηα). 

Σεηξαγσληθέο κνξθέο. Καλνληθέο κνξθέο (θαλνληθή κνξθή Jordan, ζηνηρεηψδεηο 

δηαηξέηεο, ζπλνδεχνπζα κήηξα, Frobenius θαλνληθή κνξθή). Βχξεζε ηδηνηηκψλ θαη 

ηδηνδηαλπζκάησλ (κέζνδνο Danilevsky, κέζνδνο Krylov, εχξεζε ηδηνηηκψλ κηαο 

ηξηδηαγψληαο κήηξαο - αθνινπζία Sturm-ζεσξήκαηα- ηδηνηηκέο- ηδηνδηαλχζκαηα, κέζνδνο 

Givens, κέζνδνο Householder, αιγφξηζκνο LR - Rutishauser, αιγφξηζκνο QR, κέζνδνο 

ηεο δπλάκεσο--παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ηεο δπλάκεσο). Σερληθή ηεο εθηφλσζεο 

(deflation). 

 

3. Αξηζκεηηθή Αλάιπζε ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε Ε, Ώξηζκεηηθέο Μέζνδνη 

Γξακκηθήο Άιγεβξαο. 

Ώξηζκεηηθή επίιπζε εμηζψζεσλ (ηαρχηεηα ζχγθιηζεο αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ θαη 

επηηάρπλζε ζχγθιηζεο, κέζνδνη ππεξηαρείαο ζχγθιηζεο, αιγεβξηθέο εμηζψζεηο). 

Ώξηζκεηηθή επίιπζε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ (Γ) (γεληθεπκέλε ζεψξεζε απαινηθήο 

Gauss, εηδηθέο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ, ζπζηήκαηα κε κεγάιν πιήζνο εμηζψζεσλ θαη 

ηερληθέο επηηάρπλζεο επαλαιεπηηθψλ κεζφδσλ επίιπζήο ηνπο, αζηαζή Γ, ζπληειεζηήο 

θαηάζηαζεο- condition number). Βθαξκνγέο κε γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ. Θεσξία 

πξνζέγγηζεο (ζθάικαηα πνιπσλπκηθήο παξεκβνιήο, εξκηηηαλή πξνζέγγηζε, 

πξνζδηνξηζκφο ζθάικαηνο, ειαρηζηνπνίεζε ζθάικαηνο – πνιπψλπκα Chebychev, 

ζπλαξηήζεηο θαηά ηκήκαηα πνιπσλπκηθέο- splines, κέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ). 

Παξακεηξηθέο κέζνδνη αξηζκεηηθήο παξαγψγηζεο, αξηζκεηηθήο νινθιήξσζεο. 

Οινθιήξσζε θαηά Gauss. Βθαξκνγέο κε γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ. 

Αεκηνπξγία ΐηβιηνζήθεο κε Λνγηζκηθφ Βθαξκνγψλ: κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο, ν θάζε θνηηεηήο εθνδηάδεηαη κε κηα δηζθέηηα πνπ πεξηέρεη φιν ην ινγηζκηθφ 

εθαξκνγψλ. 

 

4. Αξηζκεηηθή Δπίιπζε Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ κε Μεξηθέο Παξαγψγνπο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, Γιψζζα πςεινχ επηπέδνπ. 

Σν ππφβαζξν, ε αλάγθε αξηζκεηηθήο επίιπζεο, ε θηινζνθία θαη νη κέζνδνη 

εθαξκνγήο ηεο. Σν κνληέιν ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ θαη δηάθνξνη αιγφξηζκνη 

ιειπκέλεο θαη πεπιεγκέλεο κνξθήο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε παξαβνιηθέο, ππεξβνιηθέο 

θαη ειιεηπηηθέο εμηζψζεηο. χγθιηζε θαη επζηάζεηα ησλ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ, ηξφπνη 

επίιπζεο ησλ ζπζηεκάησλ εμηζψζεσλ (γξακκηθψλ ή κε) πνπ πξνθχπηνπλ. 

Βπαλαιεπηηθέο κέζνδνη Successive Overrelaxation (SOR), Alternating Direction Implicit 

(ADI), Locally one -dimensional (LOD). Βθαξκνγέο. Σν κνληέιν ησλ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηε κεηάβαζε απφ ην ζπλερέο πξφβιεκα ζην αληίζηνηρν δηαθξηηφ. Δ 

θιαζηθή κέζνδνο Ritz, ε κέζνδνο Galerkin. Γεληθή πεξηγξαθή κεζφδνπ πεπεξαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ. Μνλνδηάζηαηα ζηνηρεία, δηδηάζηαηα ζηνηρεία, ζπλαξηήζεηο βάζεο γηα 

δηδηάζηαηα ζηνηρεία. Καηαζθεπή ησλ αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ θαη επίιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ πξνθχπηεη. Βθαξκνγέο. 
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5. Αξηζκεηηθή Δπίιπζε πλήζσλ Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, Βηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ 

Τπνινγηζηψλ, πλήζεηο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Ε,ΕΕ. 

Βηζαγσγηθέο έλλνηεο. Ώλάγθε θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο αξηζκεηηθήο επίιπζεο. 

Μέζνδνη απινχ βήκαηνο. Μέζνδνη αλάπηπμεο ζε ζεηξά. Μέζνδνο Taylor. Μέζνδνη 

Runge - Kutta. Βθηηκήζεηο ζθαικάησλ. Μέζνδνη πνιιαπινχ βήκαηνο. Μέζνδνη Adams - 

Bashforth. Μέζνδνη πξφβιεςεο - δηφξζσζεο. Μέζνδνη Adams - Moulton. Έιεγρνο θαη 

κεηαβνιή βήκαηνο. Μέζνδνη πξφβιεςεο - ηξνπνπνίεζεο - δηφξζσζεο. Μέζνδνη γηα 

ζπζηήκαηα ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Μέζνδνη γηα ζπλήζεηο δηαθνξηθέο 

εμηζψζεηο αλψηεξεο ηάμεο. Μέζνδνη γηα ζπλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο δεχηεξεο ηάμεο 

εηδηθήο κνξθήο. Μέζνδνο Numerov. Μεηάδνζε ζθαικάησλ. Οιηθφ ζθάικα. χγθιηζε. 

Ώξηζκεηηθή επζηάζεηα. Αχζθακπηεο εμηζψζεηο. Πξνβιήκαηα ζπλνξηαθψλ ηηκψλ. 

Παξαδείγκαηα. Ώζθήζεηο. Βθαξκνγέο. 

 

6. Αξηζκεηηθή Δπίιπζε πζηεκάησλ κε Γξακκηθψλ Αιγεβξηθψλ θαη 

Τπεξβαηηθψλ Δμηζψζεσλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε, Πξαγκαηηθή Ώλάιπζε Ε-IV 

Μαζεκαηηθή Ώλάιπζε. 

Σν ππφβαζξν. Βληνπηζκφο θαη απνκφλσζε ιχζεσλ. Σνπνινγηθφο βαζκφο. 

Μέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηνπνινγηθνχ βαζκνχ. Μέζνδνη Stenger θαη Kearfott. 

Θεσξήκαηα χπαξμεο ιχζεσλ Kronecker θαη Picard. Τπνινγηζκφο αθξηβνχο πιήζνπο 

ιχζεσλ. Όπαξμε ζηαζεξψλ ζεκείσλ. Θεσξήκαηα Brouwer θαη Miranda. Τπνινγηζκφο 

ζηαζεξψλ ζεκείσλ. Λήκκα ησλ Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz. Λήκκα ησλ Scarf--

Hansen. Λήκκα ηνπ Sperner. Σξηγσλνπνηήζεηο. Μέζνδνο ηνπ Scarf. Μέζνδνη κηαο 

κεηαβιεηήο. Τπνινγηζκφο ιχζεσλ ζπζηεκάησλ κε γξακκηθψλ αιγεβξηθψλ θαη 

ππεξβαηηθψλ εμηζψζεσλ. Μέζνδνη Newton, ηχπνπ Newton, γεληθεπκέλεο ρνξδήο, 

Broyden, Brent θαη Powell. Με γξακκηθέο κέζνδνη Successive Overrelaxation (SOR), 

Gauss-Seidel θαη Jacobi. Γεληθεπκέλεο κέζνδνη δηρνηφκεζεο. χγθιηζε. θάικαηα. 

Βθαξκνγέο. 

 

7. Αζθάιεηα πζηεκάησλ θαη Κξππηνγξαθία 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γεληθέο έλλνηεο απφ ηελ Άιγεβξα θαη ηε Θεσξία 

Πηζαλνηήησλ, απιέο γλψζεηο ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ρξήζε Δ/Τ. 

Βηζαγσγή ζηελ Κξππηνγξαθία θαη ηελ αζθάιεηα δεδνκέλσλ. Μαζεκαηηθά πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ Κξππηνγξαθία. Κιαζηθή Κξππηνγξαθία. πκκεηξηθά 

ζπζηήκαηα. Αηάθνξα γλσζηά ζπζηήκαηα (φπσο ην DES θαη ην AES). πζηήκαηα 

δεκνζίνπ θιεηδηνχ (ε γεληθή ηδέα, κνλφδξνκεο ζπλαξηήζεηο, θεξθφπνξηεο, πινππνίεζε). 

ρεηηθά κε ην RSA. Σν ζχζηεκα ηνπ El Gamal. Βιιεηπηηθέο θακπχιεο θαη ειιεηπηηθά 

θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα (ζχζηεκα αληαιιαγήο θιεηδηψλ Diffie Hellman, 

θξππηνγξαθηθφ ζχζηεκα ησλ Menezes - Vanstone). Άιια θξππηνγξαθηθά ζπζηήκαηα - 

αλάπηπμε, κειέηε, θξππηαλάιπζε. πλαξηήζεηο ζχλνςεο (Hash Functions). Φεθηαθέο 

ππνγξαθέο (ηερληθή θαη λνκηθή αληηκεηψπηζε). Κξππηνγξαθηθά πξσηφθνιια. Βθαξκνγέο 

(Deployed Cryptography). Κξπ1πηνγξαθία θαη Νεπξσληθά Αίθηπα. Βηζαγσγή ζηελ 

Κβαληηθή Κξππηνγξαθία. Ννκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα. Πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Ννκηθή 

πξνζηαζία πνιίηε απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ. Διεθηξνληθφ 

εκπφξην, ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο - πιεξσκέο θαη ςεθηαθφ ρξήκα. 
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8. Απηφκαηα θαη Σππηθέο Γιψζζεο  (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο Θεσξία 

Τπνινγηζκνχ) 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, 

Μαζεκαηηθή Λνγηθή. 

Ώιθάβεηα θαη γιψζζεο. Καλνληθέο εθθξάζεηο θαη θαλνληθέο γιψζζεο. 

Νηεηεξκηληζηηθά θαη κε Νηεηεξκηληζηηθά πεπεξαζκέλα Ώπηφκαηα. Λήκκα άληιεζεο θαη 

ζεψξεκα Myhill-Nerode. Γξακκαηηθέο θαη γιψζζεο αλεμάξηεηεο ζπκθξαδνκέλσλ. 

θαλνληθέο γξακκαηηθέο. Ώπινχζηεπζε θαη αλαγσγή γξακκαηηθψλ. Λήκκα άληιεζεο γηα 

γιψζζεο αλεμάξηεηεο ζπκθξαδνκέλσλ. Ώπηφκαηα ζηνίβαο. πληαθηηθή αλάιπζε. 

Μεραλέο Turing. Τπνινγηζκνί κε κεραλέο Turing. Γξακκαηηθέο ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

Ώξηζκεηηθέο ζπλαξηήζεηο. 

 

9. Βάζεηο Γεδνκέλσλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα. Γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ (Pascal ή C). 

θνπφο θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Μνληέια δεδνκέλσλ, 

ζρήκαηα δεδνκέλσλ, αξρηηεθηνληθή βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σν κνληέιν νληνηήησλ -

ζρέζεσλ, πεξηνξηζκνί θαη γεληθεχζεηο. Ανκή αξρείσλ θαη θπζηθή νξγάλσζε. Ώπεηθφληζε 

δνκψλ ζε αξρεία. Αεηθηνδφηηζε (indexing) θαη θεξκαηηζκφο (hashing). ρεζηαθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. ρεζηαθή άιγεβξα. Δ γιψζζα SQL. Παξαδείγκαηα αλαδεηήζεσλ. Μειέηε 

πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. Oracle θαη Access). Θεσξεηηθά δεηήκαηα. 

πλαξηεζηαθέο εμαξηήζεηο. Καλνληθνπνίεζε. Καλνληθέο κνξθέο. Θέκαηα ζρεδηαζκνχ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ. Θέκαηα αζθάιεηαο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Βηδηθά ζέκαηα. 

 

10. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Η   
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ. 

Βηζαγσγή ζηε γιψζζα C : Φάζεηο κεηάθξαζεο πξνγξακκάησλ, νδεγίεο 

πξνεπεμεξγαζίαο, βαζηθνί ηχπνη θαη αληηθείκελα, κεηαηξνπή ηχπσλ, ζηαζεξέο θαη 

κεηαβιεηέο, ηειεζηέο θαη εθθξάζεηο, εληνιέο ειέγρνπ θαη επαλάιεςεο, είζνδνο θαη 

έμνδνο δεδνκέλσλ, ζπλαξηήζεηο, πίλαθεο, δνκέο θαη ελψζεηο, δείθηεο, αλαθνξέο. 

Ώληηθεηκελνζηξεθήο Πξνγξακκαηηζκφο ζηελ C : Ώθαίξεζε, θιάζεηο θαη κέιε 

θιάζεσλ, δεκηνπξγία, θαηαζηξνθή θαη ρξήζε αληηθεηκέλσλ θιάζεσλ, πξνζβαζηκφηεηα 

κειψλ θιάζεσλ, θιεξνλνκηθφηεηα, ππεξθφξησζε ζπλαξηήζεσλ θαη ηειεζηψλ, εηθνληθέο 

ζπλαξηήζεηο κέινπο θαη θιάζεηο, αθαηξεηηθέο θιάζεηο, πξφηππα ζπλαξηήζεσλ θαη 

θιάζεσλ. Βξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

11. Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, Γιψζζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Ε. 

Σαπηνρξνληζκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο : Βηζαγσγή ζηε γιψζζα Ada, κεραληζκνί 

ζπγρξνληζκνχ ζηελ Ada (tasks, ζπγρξνληζκφο κε rendezvous, ζπγρξνληζκφο κε ρξήζε 

protected objects). 

Υεηξηζκφο Βμαηξέζεσλ : Βηζαγσγή, ζρεδηαζκφο ρεηξηζκνχ εμαηξέζεσλ. Xεηξηζκφο 

εμαηξέζεσλ ζηε C  (έγεξζε εμαηξέζεσλ, try blocks, ρεηξηζκφο εμαηξέζεσλ, ιίζηεο 

εμαηξέζεσλ ζε ζπλαξηήζεηο). Υεηξηζκφο εμαηξέζεσλ ζηελ Ada (ελζσκαησκέλα είδε 

εμαηξέζεσλ, δειψζεηο εμαηξέζεσλ, έγεξζε εμαηξέζεσλ, when blocks, ρεηξηζκφο 
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εμαηξέζεσλ, κεηαβίβαζε ρεηξηζκνχ εμαηξέζεσλ). 

πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο: -Λνγηζκφο (ζχληαμε θαη δηαηζζεηηθή 

ζεκαζηνινγία ηνπ -Λνγηζκνχ, ειεχζεξεο θαη δεζκεπκέλεο εκθαλίζεηο, θαλφλεο θαη 

ζεκαζηνινγία ππνινγηζκψλ). ΐαζηθά ζηνηρεία πλαξηεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζηε 

γιψζζα Common LISP (απηνυπνινγηδφκελεο κνξθέο, κεηαβιεηέο, ιίζηεο, εηδηθέο 

κνξθέο, ζπλαξηήζεηο, καθξνεληνιέο, ζπγθξίζεηο, ινγηθνί ηειεζηέο θαη ππνινγηζκνί ππφ 

ζπλζήθε, επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο, είζνδνο θαη έμνδνο δεδνκέλσλ). Βξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. 

 

12. Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά Η 
πλδπαζηηθή (δησλπκηθνί ζπληειεζηέο, δηαηάμεηο, ζπλδπαζκνί, δηαηάμεηο κε 

επαλάιεςε, ζπλδπαζκνί κε επαλάιεςε, νκάδεο αληηθεηκέλσλ, αξηζκφο ππνζπλφισλ, 

δηαλνκέο αληηθεηκέλσλ ζε ππνδνρέο). Γελλήηξηεο ζπλαξηήζεηο (αξηζκεηηθέο ζπλαξηήζεηο, 

γελλήηξηεο ζπλαξηήζεηο, ηδηφηεηεο γελλεηξηψλ ζπλαξηήζεσλ, εθαξκνγέο ησλ γελλεηξηψλ 

ζπλαξηήζεσλ ζηε ζπλδπαζηηθή). Ώλαδξνκηθέο ζρέζεηο (γξακκηθέο αλαδξνκηθέο ζρέζεηο 

κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο, ιχζε κε ηε κέζνδν ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εμίζσζεο -νκνγελείο 

ιχζεηο -εηδηθέο ιχζεηο- νιηθέο ιχζεηο, ιχζε κε ηε κέζνδν ησλ γελλεηξηψλ ζπλαξηήζεσλ). 

Ώξρή ηνπ εγθιεηζκνχ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ (εηζαγσγή, ηχπνο εγθιεηζκνχ θαη 

απνθιεηζκνχ, γελίθεπζε ηνπ ηχπνπ). Θεσξία κέηξεζεο Polya (δηκειείο ζρέζεηο, ζρέζεηο 

ηζνδπλακίαο, θιάζεηο ηζνδπλακίαο, δηκειείο πξάμεηο, νκάδεο, νκάδεο κεηαζέζεσλ, 

ζεψξεκα Burnside). 

 

13. Γηαθξηηά Μαζεκαηηθά ΗΗ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Άιγεβξα θαη Θεσξία πλφισλ. 

Έλλνηα γξαθήκαηνο. χλνιν θνξπθψλ. χλνιν αθκψλ. ΐαζκφο θνξπθήο. Βίδε 

γξαθεκάησλ. πλδεηηθφηεηα (πεξίπαηνο, δηαδξνκή, κνλνππάηη, θχθινο). Ώπφζηαζε 

θνξπθψλ σο κεηξηθή. Αηάκεηξνο ζπλδεηηθνχ γξαθήκαηνο. Τπνγξάθεκα. Πιήξεο 

ππνγξάθεκα. πλδεηηθέο ζπληζηψζεο γξαθήκαηνο, θιάζεηο ηζνδπλακίαο. εκεία 

απνθνπήο. Ώθκέο - γέθπξεο. Πνιπγξάθεκα κνλνθνλδπιηά. Euler πνιπγξάθεκα. 

Θεψξεκα Euler. Hamilton γξάθεκα. Γξαθήκαηα πιήξε, θαλνληθά, δηκεξή. Πίλαθεο 

γξαθεκάησλ (πξνζαξηεκέλνο, αληηζηνηρηψλ, δηαζπλδέζεσλ). εκαζκέλα γξαθήκαηα. 

Εζφκνξθα. Οκφκνξθα. Βπίπεδα γξαθήκαηα (επηθάλεηεο, ράξηεο, βαζκνί). Θεψξεκα 

Euler. Γξάθεκα Kuratowski. Υξσκαηηζκφο γξαθήκαηνο. Ώιγφξηζκνη Welch-Powell. 

Γξάθεκα δηρξσκηθφ - δηκεξέο. Απαδηθνί ράξηεο. Θεψξεκα ηεζζάξσλ ρξσκάησλ. 

Ώθπθιηθά γξαθήκαηα. Αέλδξα. Αέλδξα δεχμεο, ειάρηζηεο δεχμεο. Ώιγφξηζκνη εχξεζεο. 

Καηεπζπλφκελα γξαθήκαηα. Μνλνπάηη δεχμεο. πλδεηηθφηεηα θαη πίλαθεο ζε 

θαηεπζπλφκελα γξαθήκαηα. Αέλδξα κε ξίδα, θχιια, θιαδηά. Γνλείο, ηέθλα. Αάζνο. 

Απαδηθά δέλδξα. 

 

14. Γίθηπα Τπνινγηζηψλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, 

ηνραζηηθέο Αηαδηθαζίεο. 

Βηζαγσγή ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. Ώξρέο ζρεδηαζκνχ (αξρηηεθηνληθή, 

επίπεδα, ππεξεζίεο). Internet (ηζηνξία, αξρηηεθηνληθή, νλφκαηα θαη δηεπζχλζεηο, IP, 

TCP). Σνπηθά δίθηπα (ALOHA, Ethernet θαη IEEE, δίθηπα δαθηπιίνπ κε θνππφλη, FDDI, 

αζχξκαηα δίθηπα).ΏΣΜ (αξρηηεθηνληθή, δξνκνιφγεζε, ππεξεζίεο). Βπίπεδν δεχμεο 
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δεδνκέλσλ (πξσηφθνιια δεχμεο, ελαιιαζζφκελνπ ΐΕΣ, επηιεθηηθήο επαλάιεςεο, GO 

BACK N, παξαδείγκαηα). Ώζθάιεηα θαη ζπκπίεζε (θξππηνγξαθία, ζπζηήκαηα 

αζθάιεηαο, αξρέο ζπκπίεζεο). ηνηρεία ζεσξίαο αλακνλήο (αιπζίδεο Markov, νπξέο 

Μ/Μ/1, θαζπζηεξήζεηο). Ώιγφξηζκνη δηθηχσλ θαη δξνκνινγήζεηο ειαρίζηνπ δξφκνπ 

(αιγφξηζκνη Bellman--Ford θαη Dijkstra). Υαξαθηεξηζκνί βέιηηζηεο δξνκνιφγεζεο 

(κέζνδνη εθηθηήο δηεχζπλζεο, Frank--Wolfe, κέζνδνη κε γξακκηθήο βειηηζηνπνίεζεο). 

 

15. Γνκέο Γεδνκέλσλ 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Βηζαγσγηθά: Δ έλλνηα ηνπ αιγφξηζκνπ θαη ηεο δνκήο δεδνκέλσλ. ΐαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο αιγνξίζκνπ. Οη πίλαθεο (arrays) ζαλ δνκή δεδνκέλσλ. Ώξαηνί 

πίλαθεο. Ώθεξεκέλνη ηχπνη δεδνκέλσλ (abstract data types). Οξηζκφο ηεο 

πνιππινθφηεηαο ρξφλνπ θαη ρψξνπ ελφο αιγνξίζκνπ. Απλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ : 

ζηνίβεο, νπξέο αλακνλήο, ηχπνη δηαζπλδεδεκέλσλ ιηζηψλ (δηαηεηαγκέλεο, απιά ή δηπιά 

δηαζπλδεδεκέλεο, θπθιηθέο), δέληξα. ΐαζηθέο πξάμεηο ζε δπλακηθέο δνκέο δεδνκέλσλ. 

Αηαδηθαζίεο πξνζπέιαζεο (searching) ζε κηα δνκή δεδνκέλσλ. 2-3 δέληξα θαη AVL 

δέληξα. Ώιγφξηζκνη γηα ην πξφβιεκα ηεο δηάηαμεο αθνινπζηψλ (sorting): Αηάηαμε κε 

ζπγρψλεπζε (Mergesort), δηάηαμε κε ηε ρξήζε ζσξνχ (Heapsort), Qiucksort. Σν 

πξφβιεκα UNION-FIND θαη εθαξκνγή ηνπ ζηελ εχξεζε ελφο ειάρηζηνπ παξάγνληνο 

δέληξνπ ζε γξάθεκα. 

 

16. Δηζαγσγή ζηελ Αλάιπζε Γηαζηεκάησλ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Ώξηζκεηηθή Ώλάιπζε. Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ 

Τπνινγηζηψλ, Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Ανκέο Αεδνκέλσλ. 

Γηαηί αξηζκεηηθή επαιήζεπζε απνηειεζκάησλ. χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δ 

αξηζκεηηθή ζηνπο ππνινγηζηέο. Βπεθηάζεηο ηεο αξηζκεηηθήο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο 

(floating point arithmetic). Δ πξνέιεπζε ηεο Ώλάιπζεο Αηαζηεκάησλ. Παξαδείγκαηα 

ππνινγηζκψλ κε απηφκαηε επαιήζεπζε. Ώξηζκνί δηαζηήκαηα θαη αξηζκεηηθή 

δηαζηεκάησλ. πλαξηήζεηο δηαζηεκάησλ. Αηαλχζκαηα θαη πίλαθεο δηαζηεκάησλ. 

Γξακκηθέο εμηζψζεηο δηαζηεκάησλ. Με γξακκηθέο εμηζψζεηο κηαο κεηαβιεηήο. 

πζηήκαηα κε γξακκηθψλ εμηζψζεσλ. Οιηθή βειηηζηνπνίεζε. Βθαξκνγέο: Υξήζε 

βηβιηνζήθεο INTLIB. Υξήζε ηνπ παθέηνπ GlobSol (Global Solution), γηα φζνπο 

γλσξίδνπλ Fortran 90, ή ηεο βηβιηνζήθεο C-XSC (κηα C++ βηβιηνζήθε γηα eXtended 

Scientific Computation), γηα φζνπο γλσξίδνπλ C++. 

 

17. Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ 
[Σν κάζεκα δελ δηδάζθεηαη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008] 

 

18. Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, Ανκέο 

Αεδνκέλσλ, Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ. 

Βηζαγσγή. ηνηρεία αξρηηεθηνληθήο ελφο επεμεξγαζηή. Υεηξηζκφο δηαθνπψλ   

(interrupts). Λεηηνπξγίεο ελφο Λεηηνπξγηθνχ πζηήκαηνο (Λ). Δ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο 

(process). Ο ρεηξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ. Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο δηαδηθαζηψλ - 

αιγφξηζκνη. Ώζχγρξνλεο ηαπηφρξνλεο δηαδηθαζίεο. Ο αιγφξηζκνο ηνπ Dekker. 

εκαθφξνη, monitors. Πξνβιήκαηα ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ. Δ δηαρείξηζε ηεο κλήκεο. Δ 
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δεπηεξεχνπζα κλήκε. Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ηνπ δίζθνπ. Δ θεληξηθή κλήκε. 

Σερληθέο ηνπνζέηεζεο δηαδηθαζηψλ ζηε κλήκε, ζπλερήο -κε ζπλερήο ηνπνζέηεζε. 

Βηθνληθή κλήκε. Με ζπλερήο ηνπνζέηεζε ζηε κλήκε, ηκεκαηνπνίεζε-ζειηδνπνίεζε. 

πζρεηηζηηθή κλήκε. Σερληθέο αληηθαηάζηαζεο ζειίδσλ. Μειέηε πεξίπησζεο: ζχζηεκα 

UNIX. 

 

19. Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, 

Μαζεκαηηθή Λνγηθή. 

Λνγηθή ησλ Πξνηάζεσλ: πδεπθηηθέο θαη δηαδεπθηηθέο θαλνληθέο κνξθέο, 

πξνγξακκαηηθνί ηχπνη, ηχπνη Horn, δπαδηθή επίιπζε, απνδείμεηο κε επίιπζε, νξζφηεηα 

θαη πιεξφηεηα ησλ απνδείμεσλ κε επίιπζε. 

Λνγηθή ησλ Καηεγνξεκάησλ: Πξνγξακκαηηθνί ηχπνη, ηχπνη Horn, εκπξφο 

θαλνληθέο κνξθέο, θαλνληθέο κνξθέο Skolem, ζχκπαλ θαη εξκελείεο Herbrand, 

δηαδηθαζία ελνπνίεζεο, ε κέζνδνο ηεο επίιπζεο, απνδείμεηο κε επίιπζε, νξζφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ απνδείμεσλ κε επίιπζε. 

Δ γιψζζα Prolog: Ώιθάβεηo θαη πξνηάζεηο ηεο Prolog, queries, δηαδηθαζία 

ελνπνίεζεο, ελζσκαησκέλα θαηεγνξήκαηα, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη 

επαλαδξφκεζε, έιεγρνο ηεο επαλαδξφκεζεο, αλαδξνκηθνί ηχπνη, ε άξλεζε ζηελ Prolog, 

εθαξκνγέο. Βξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. 

 

20. Μεηαθξαζηέο Η 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Ανκέο Αεδνκέλσλ. 

Βηζαγσγή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κεηαθξαζηψλ. Λεθηηθή αλάιπζε: 

regular expressions, πεπεξαζκέλα απηφκαηα, δεκηνπξγία ιεθηηθψλ αλαιπηψλ. 

πληαθηηθά ζηνηρεία γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ: Context-Free γξακκαηηθέο, δέλδξα 

αλίρλεπζεο, γιψζζεο Chomsky, απνδηθνξνπνίεζε γξακκαηηθψλ. ΐαζηθέο Σερληθέο 

Ώλίρλεπζεο (parsing): Bottom-up parsers, shift-reduce, Operator Precedence, Top-Down 

parsers, Recursive-Descent, predictive Parsers. Πίλαθεο πκβφισλ: θεξκαηηζκφο, 

επαλαθεξκαηηζκφο, δελδξηθά δνκεκέλνη πίλαθεο, πίλαθεο ζπκβφισλ γηα block-structured 

γιψζζεο. πλαηαθηηθά θαηεπζπλφκελε κεηάθξαζε (ΚΜ) θαη ΚΜ -ζρήκαηα γηα 

δηάθνξεο γισζζηθέο δνκέο. Σν παθέην LEX. 

 

21. Μηθξνυπνινγηζηέο 
Τπνινγηζηέο θαη κηθξνυπνινγηζηέο. Πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο. Λεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα δίζθνπ. Ώξηζκεηηθά ζπζηήκαηα. Μεηαηξνπέο θαη πξάμεηο αξηζκψλ. Πξάμεηο 

κεηαμχ ιέμεσλ κλήκεο. Τπεξρείιηζε. Παξαζηάζεηο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο. BCD 

αξηζκεηηθή. ηνηρεία Άιγεβξαο Boole. Λνγηθά θπθιψκαηα. Λνγηθέο πξάμεηο θαη πχιεο. 

ρεδίαζε ινγηθψλ θπθισκάησλ. Γεληθφηεηα ππιψλ. Δκηαζξνηζηήο θαη πιήξεο 

αζξνηζηήο. Απαδηθφο ζπγθξηηήο. Κπθιψκαηα κλήκεο, αλαγλψξηζεο ζθάικαηνο, 

θαηαρσξεηψλ θαη απαξηζκεηψλ. Πξαγκαηνπνίεζε ινγηθψλ θπθισκάησλ. Οηθνγέλεηεο, 

ηερλνινγίεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκβαηφηεηα νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. Βμέιημε, 

ραξαθηεξηζηηθά, πιενλεθηήκαηα θαη εθαξκνγέο κηθξν--επεμεξγαζηψλ. Ώξρηηεθηνληθή 

θαη νξγάλσζε κηθξν-επεμεξγαζηψλ. Καηαρσξεηέο. Μνλάδα ρξνληζκνχ θαη ειέγρνπ. 

Ώξηζκεηηθή θαη ινγηθή κνλάδα. χλδεζε κε κλήκε θαη εμσηεξηθέο ζπζθεπέο. Σξφπνη 

αλαθνξάο ζηε κλήκε. Βμσηεξηθά ζήκαηα θαη ιεηηνπξγία αθξνδεθηψλ. Πξνγξακκαηηζκφο 
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κηθξν-επεμεξγαζηψλ. Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ   Assembly. 

 

22. ρεδηαζκφο κε ηε βνήζεηα Τπνινγηζηή 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γξακκηθή Άιγεβξα, βαζηθέο γλψζεηο Ώλαιπηηθήο θαη 

Αηαθνξηθήο Γεσκεηξίαο. 

ΐαζηθέο αξρέο CAD, CAM, CAE θαη ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. Γεσκεηξηθή κνληεινπνίεζε (CAGD). Μαζεκαηηθέο ηερληθέο 

αλαπαξάζηαζεο παξακεηξηθψλ θακππιψλ θαη επηθαλεηψλ. Κακπχιεο παξεκβνιήο θαη 

πξνζαξκνγήο. Bezier θακπχιεο θαη επηθάλεηεο. Σξίγσλν de Casteljau. Παξεκβνιέο 

Hermite. Σκήκαηα Coons. B-splines θακπχιεο θαη επηθάλεηεο. NURBS θακπχιεο θαη 

επηθάλεηεο. Θεκειηψδεηο γεσκεηξηθνί αιγφξηζκνη: ππνινγηζκφο παξαγψγσλ, 

εηζαγσγή/δηαγξαθή θφκβσλ, αλχςσζε/κείσζε βαζκνχ. Σνπηθή θπβηθή παξεκβνιή B-

spline. 

 

23. Σερλνινγία Λνγηζκηθνχ 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Ανκέο Αεδνκέλσλ, 

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα. 

Κχθινο δσήο ινγηζκηθνχ, κνληέια θχθινπ δσήο: Καηαξξάθηεο, πξνηππνπνίεζε, 

ζπεηξνεηδήο θ.ι.π. Ώπαηηήζεηο ινγηζκηθνχ, εξγαιεία θαη ηερληθέο πξνζδηνξηζκνχ 

απαηηήζεσλ. ρεδίαζε ινγηζκηθνχ, δνκεκέλε θαη αληηθεηκελνζηξαθήο ζρεδίαζε, 

εξγαιεία ζρεδίαζεο. Πξνγξακκαηηζηηθέο πξαθηηθέο, πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα, 

θνξεηφηεηα πξνγξακκάησλ. Κσδηθνπνίεζε θαη γισζζηθέο δνκέο γηα αμηφπηζηα 

πξνγξάκκαηα. Έιεγρνο θψδηθα θαη εξγαιεία ειέγρνπ. Σεθκεξίσζε πξνγξάκκαηνο. 

πληήξεζε ινγηζκηθνχ. Αηνίθεζε έξγσλ ινγηζκηθνχ, ζηειέρσζε, θνζηνιφγεζε, κέζνδνο   

COCOMO. Βμαζθάιηζε πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ, επηζεσξήζεηο θψδηθα, έιεγρνο αιιαγψλ 

θαη εξγαιεία. 

 

24. Τπνινγηζηηθή Γπλακηθή 
[Σν κάζεκα δελ δηδάζθεηαη θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008] 

 

25.Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ καζήκαηνο 

Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνκεραληθή Ε) 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Γιψζζα Πξνγξακκαηηζκνχ Fortran, Ώξηζκεηηθή 

Ώλάιπζε, Μεραληθή Ρεπζηψλ. 

Πξνβιήκαηα Ώξρηθψλ Σηκψλ. Μέζνδνο Runge--Kutta γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θίλεζεο ησλ ζσκάησλ κέζα ζε ξεπζηά. Βθαξκνγέο ζηελ θίλεζε ζθαηξηθνχ βιήκαηνο θαη 

ζηελ ηαιάλησζε πηέξπγαο. Πξνβιήκαηα ζπλνξηαθψλ ηηκψλ. Ώξηζκεηηθέο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο επίιπζεο απηψλ. Μέζνδνο shooting, κέζνδνο ησλ νινθιεξσηηθψλ εμηζψζεσλ, 

κέζνδνο πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ. Βθαξκνγέο ζην πξφβιεκα ηνπ Blasius θαη ζην 

επίπεδν ζεξκνκεηξηθφ πξφβιεκα. Πξνβιήκαηα ζπλνξηαθψλ ηηκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

απφ ζπδεπγκέλα ζπζηήκαηα πλήζσλ Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ. Βπαλαιεπηηθή ηερληθή 

επίιπζεο ησλ Minkowycz θαη Sparrow. Μέζνδνο Πεπεξαζκέλσλ Αηαθνξψλ. Βθαξκνγέο 

ζε ζεξκηθά πξνβιήκαηα Μεραληθήο Ρεπζηψλ. 
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3. Μαθήμαηα πποζθεπόμενα από άλλα Τμήμαηα  

 

1. Αζηξνθπζηθή 
Εδηφηεηεο ησλ αζηέξσλ θαη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπο (εθαξκνγή ησλ θπζηθψλ 

λφκσλ). Πξνζδηνξηζκφο απνζηάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο. Νφκνη ησλ 

Wien, Boltzmann θαη Max Plank. Ώζηξηθά θάζκαηα. Μεραληζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ζηνπο αζηέξεο. Μαζεκαηηθά κνληέια ηεο δνκήο ησλ αζηέξσλ. Εδηάδνληεο αζηέξεο. 

Novae, Supernovae, Pulsars θαη Μειαλέο Οπέο. Ανκή ηνπ Διίνπ, ειηαθή δξαζηεξηφηεηα, 

επηδξάζεηο ζηε Γε. Αεκηνπξγία, εμέιημε θαη ζάλαηνο ησλ αζηέξσλ. Κνζκνινγία: 

ΐαζηθέο παξαηεξήζεηο θαη ππνζέζεηο. Κνζκνινγηθά κνληέια θαη ζεσξίεο. 

 

2. Μαζεκαηηθή Αζηξνλνκία 
ηνηρεία ζθαηξηθήο ηξηγσλνκεηξίαο. Ώζηξνλνκηθά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ. 

Μέηξεζε ηνπ Υξφλνπ -Δκεξνιφγηα. Σξίγσλα ζέζεσο. ρήκα θαη θηλήζεηο ηεο Γεο. Δ Γε 

ζαλ αζηξνλνκηθφ παξαηεξεηήξην. Βθιείςεηο. Αηαθνξηθέο εμηζψζεηο θίλεζεο θαη 

νινθιεξψκαηα επηθαλείαο ζηξνκνξθήο θαη ελέξγεηαο ζηελ θίλεζε δχν θαη 

πεξηζζνηέξσλ αζηξηθψλ ζσκάησλ. Σξνρηέο κεηαθνξάο ηερληηψλ δνξπθφξσλ. Απλακηθή 

ζπλάξηεζε θαη επηθάλεηεο κεδεληθήο ηαρχηεηαο ζην πεξηνξηζκέλν πξφβιεκα ησλ 3-

ζσκάησλ. Διηαθή θίλεζε. Βιιεηςνεηδέο ηαρπηήησλ. Αηαθνξηθή πεξηζηξνθή ηνπ 

Γαιαμία. Ώζηξηθέο πξνζεγγίζεηο. 

 

3. Μεηεσξνινγία Η 
Βηζαγσγή: Πξνέιεπζε θαη ζχζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο. χζηαζε θαη θαηαλνκή 

ηεο αηκφζθαηξαο κε ην χςνο. Σν πξνθίι ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο. 

Ώηκνζθαηξηθέο πεξηνρέο. Βπηδξάζεηο ηεο βαξχηεηαο: Σν γήηλν βαξπηηθφ πεδίν. Σν 

γεσδπλακηθφ. Δ πδξνζηαηηθή εμίζσζε θαη εθαξκνγέο ζηελ αηκφζθαηξα. Κιίκαθα 

χςνπο. Αηάρπζε. ηνηρεία Ώηκνζθαηξηθήο Θεξκνδπλακηθήο: Βθαξκνγή ηεο εμίζσζεο 

ηδαληθνχ αεξίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Αηάπνπζα ζεξκνθξαζία. Τςνκεηξηθή εμίζσζε. 

Παξάκεηξνη πγξαζίαο. Πξψην ζεξκνδπλακηθφ αμίσκα θαη εθαξκνγέο ηνπ ζηελ 

αηκφζθαηξα. Φχμε ππφ ζηαζεξή πίεζε. Ώδηαβαηηθή εθηφλσζε ρσξίο ζπκπχθλσζε. 

Απλακηθή ζεξκνθξαζία. Ώδηαβαηηθέο θαη ςεπδνδηαβαηηθέο κεηαβνιέο. ηαηηθή 

επζηάζεηα. ηνηρεία Φπζηθήο Νεθψλ. Σχπνη λεθψλ, κεραληθνί ζρεκαηηζκνί λεθψλ. 

Ώηκνζθαηξηθά αησξήκαηα. Τδξνζπκπχθλσζε. Ώχμεζε κεγέζνπο λεθνζηαγφλσλ κέζσ 

ζπκπχθλσζεο, θξνχζεσλ θαη ζπλελψζεσλ. Τδξναπφβιεηα, παγναπφβιεηα. Σερλεηή 

ηξνπνπνίεζε λεθψλ. ηνηρεία αηκνζθαηξηθήο δπλακηθήο: Απλάκεηο πνπ ελεξγνχλ ζηελ 

αηκφζθαηξα. Βμίζσζε θίλεζεο αεξίσλ καδψλ. Κιίκαθεο αηκνζθαηξηθψλ θηλήζεσλ. 

Γεσζηξνθηθφο άλεκνο. Θεξκηθφο άλεκνο. Άλεκνο βαξνβαζκίδαο. Γεληθή θπθινθνξία 

αηκφζθαηξαο. 

 

4. Μεηεσξνινγία ΗΗ 
ηνηρεία Ώθηηλνβνιηαθήο Μεηαθνξάο: Έλλνηεο θαη νξηζκνί. Ώπνξξφθεζε θαη 

εθπνκπή αθηηλνβνιίαο. Ώθηηλνβνιία κέιαλνο ζψκαηνο. Σν ειηαθφ θάζκα έμσ απφ ηελ 

αηκφζθαηξα. Δ εμίζσζε αθηηλνβνιίαο κεηαθνξάο. Ο λφκνο ηνπ Kirchhoff. 

Μνλνρξσκαηηθή κεηαθνξηθή ηζνξξνπία. Σνπηθή ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία θαηάο 

αηκφζθαηξαο ζεξκαηλφκελεο απφ ην έδαθνο. Μεηαθνξά αθηηλνβνιίαο καθξνχ θχκαηνο 

ζε επίπεδα ζηξσκαηνκέλε αηκφζθαηξα. Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηνηρεία 
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ηξαηνζθαηξηθήο Φσηνρεκείαο: Ώξρέο θσηνρεκείαο. Ώπνξξφθεζε ακέζνπ ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Φσηνρεκεία ζηξαηνζθαηξηθνχ νμπγφλνπ. Θέξκαλζε αηκφζθαηξαο. 

ηξαηνζθαηξηθφ φδνλ. Βπηδξάζεηο ηρλνζηνηρείσλ ζην ζηξαηνζθαηξηθφ φδνλ. Καηαιπηηθή 

απνζχλζεζε φδνληνο. Υιψξην θαη αινγνλνκεζάληα. Φσηνρεκεία πδξνγνλνχρσλ ξηδηθψλ. 

Ομείδηα αδψηνπ. Μεζφζθαηξα - Θεξκφζθαηξα: Υαιάξσζε ηεο δνλεηηθήο δηέγεξζεο ηνπ 

2CO . Μεζφπαπζε. Φσηντνληζκφο, θσηναπνζχλδεζε θαη κεηαθνξά ζεξκφηεηαο ζηε 

ζεξκφζθαηξα. Φσηνρεκεία θαη θαηαλνκή ηνπ νμπγφλνπ ζηε ζεξκφζθαηξα. Ώγψγηκε 

κεηαθνξά ζεξκφηεηαο: Μεζφπαπζε. Ενλφζθαηξα: Πξνέιεπζε. Ενλνζθαηξηθέο πεξηνρέο. 

ηξψκα Chapman. Πεξηνρέο Β θαη F1. Ώκθίπνιε δηάρπζε. Πεξηνρή F2. Ενληηθή ρεκεία 

ζηελ πεξηνρή D. Ενλφζθαηξα ηεο Ώθξνδίηεο, ηνπ Άξε θαη ηνπ Αία. Αηάδνζε 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ ζε κε ηνληζκέλε αηκφζθαηξα. Ενλφζθαηξα ρσξίο καγλεηηθφ 

πεδίν. Αηάζιαζε γηα εθαπηνκεληθή πξφζπησζε. Μεξηθή αλάθιαζε απφ επδηάθξηηεο θαη 

δηάρπηεο επηθάλεηεο. Ώζχγρξνλνο ζθέδαζε απφ αλνκνηνγέλεηεο κηθξήο θιίκαθαο. 

Μαγλεηντνληθή ζεσξία ρσξίο ζπγθξνχζεηο. 

 

 

4. Ξένη Γλώζζα 

 

1. Αγγιηθά γηα Μαζεκαηηθνχο (ειεχζεξεο επηινγήο) 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βπίπεδν: Advanced. 

Οη θνηηεηέο δηδάζθνληαη βαζηθή καζεκαηηθή νξνινγία φπσο: Geometry, Algebra 

and Arithmetic, Functions and their properties, elementary Statistics and Probability, 

Logic. Παξάιιεια, εμνηθεηψλνληαη κε ηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε εξγαζηψλ 

ζηνλ θιάδν καζεκαηηθψλ. 

χγγξακκα: English for Mathematics, Frank Evans & George Danousis, 

Βθδφζεηο Γήηε 2002. 

 

2. Γεληθά Αγγιηθά θαη Δπηζηεκνληθή Οξνινγία (πξναηξεηηθφ) 
Πξναπαηηνχκελε γλψζε: Βπίπεδν: Upper Intermediate. 

χληνκε επαλάιεςε ηεο βαζηθήο Ώγγιηθήο γξακκαηηθήο, ησλ ζπληαθηηθψλ 

δνκψλ ηεο γιψζζαο θαη άζθεζε ζηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Σερληθέο γξαθήο 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ, επηζηνιψλ γηα αθαδεκατθνχο ιφγνπο θαη πεξηιήςεσλ 

επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. Ώλάιπζε θαη θαηαλφεζε απζεληηθψλ επηζηεκνληθψλ 

θεηκέλσλ. 
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ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 
 

 

 

1. Γενικέρ Πληποθοπίερ  

 

ην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. ηφρνο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή πςεινχ 

επηπέδνπ γλψζεσλ, ε πξναγσγή ηεο γλψζεο, ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε 

απφδνζε ζηελ θνηλσλία επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα εξεπλνχλ θαη λα παξάγνπλ 

επηζηεκνληθφ έξγν ζηηο Μαζεκαηηθέο Βπηζηήκεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο νδεγεί ζηελ απνλνκή :  

α) Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, 

β) Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. 

 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο απνλέκεηαη :  

 

1. ηα Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά, 

2.  ηα Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θαηεπζχλζεηο, 

 

        (i) Βθαξκνζκέλε Ώλάιπζε θαη Μαζεκαηηθή Φπζηθή,  

        (ii) Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο θαη Απλακηθά πζηήκαηα,  

        (iii) Μαζεκαηηθά Φπζηθψλ θαη ΐηνκεραληθψλ Βθαξκνγψλ,  

 

 

3. ηα Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά θαη Πιεξνθνξηθή, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηηο θαηεπζχλζεηο : 

  

        (i) Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη Σερλεηή Ννεκνζχλε,  

        (ii) Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Βθπαίδεπζε θαη Βθπαηδεπηηθφ 

Λνγηζκηθφ.  

 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ 

Αηπιψκαηνο Βηδίθεπζεο, ή/θαη Αηδαθηνξηθνχ Αηπιψκαηνο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη 

επηηπρήο εμέηαζε ζε κεηαπηπρηαθά καζήκαηα (Κνξκνχ, Βπηινγήο θαη Μειέηεο), 

ζχκθσλα κε ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, θαζψο θαη ε ζπγγξαθή 

Αηπισκαηηθήο Βξγαζίαο (γηα Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα Βηδίθεπζεο), ή ε εθπφλεζε 

Αηδαθηνξηθήο Αηαηξηβήο (γηα Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα). Δ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 4 

δηδαθηηθά εμάκελα γηα ηνλ πξψην ηίηιν θαη 8 γηα ηνλ δεχηεξν. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

 

  www.math.upatras.gr 
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Σν Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ζπκκεηέρεη, επίζεο, ζηα παξαθάησ Αηαηκεκαηηθά 

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πνπ νδεγνχλ ζε Μεηαπηπρηαθφ Αίπισκα 

Βηδίθεπζεο θαη ζε Αηδαθηνξηθφ Αίπισκα : 

 Ώ) ''Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ'', απφ θνηλνχ κε ην 

Σκήκα Μεραληθψλ Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο (ην Σκήκα 

Μαζεκαηηθψλ έρεη ηε δηνηθεηηθή επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο), πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο θαηεπζχλζεηο : 

  

    (i) Μαζεκαηηθέο Θεκειηψζεηο ηεο Βπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ θαη Βθαξκνγέο 

ζηελ Σερλεηή Βμαγσγή πκπεξαζκάησλ θαη Ώπνθάζεσλ,  

    (ii) ηαηηζηηθή Θεσξία ησλ Ώπνθάζεσλ θαη Βθαξκνγέο ηεο, θαη  

    (iii) Θεσξία Ώξηζκεηηθψλ Τπνινγηζκψλ θαη Βθαξκνγέο ηεο.  

 

 ΐ) Αηαηκεκαηηθφ - δηεπηζηεκνληθφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηηο 

Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα ΐηνινγίαο, Γεσινγίαο, 

Φπζηθήο θαη Υεκείαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη γηα ηα παξαπάλσ Αηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, 

ηνπο Καλνληζκνχο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε ηα καζήκαηα θαη ηνπο 

δηδάζθνληεο κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο απφ ηνλ Οδεγφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2006-2007 ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ. 
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ΜΔΡΟ ΗII 

ΦΟΗΣΖΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
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ΦΟΗΣΖΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

 

1.Αναβολή Σηπάηεςζηρ Λόγυ Σποςδών 

 

α) Ώλαβάιιεηαη ε θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο ησλ ζηξαηεχζηκσλ πνπ πιεξνχλ 

φιεο ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

i. Έρνπλ εγγξαθεί πξνο θνίηεζε ζε ζρνιή ηεο πεξίπησζεο ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 1763/88. 

ii. Δ εγγξαθή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο 

θαηά ηελ νπνία νη ζηξαηεχζηκνη ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ ζηηο Έλνπιεο 

Απλάκεηο. 

iii. Δ ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο πξνβιεπφκελεο θνίηεζεο ή ηνπ ππνινίπνπ απηήο, 

δελ ππεξβαίλεη ηελ 31 Αεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ν ζηξαηεχζηκνο 

ζπκπιεξψλεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα Σ.Β.Ε. ή αλψηεξε 

ζρνιή θαη ην 27ν αλ πξφθεηηαη γηα Παλεπηζηεκηαθή ή Πνιπηερληθή ή άιιε 

Ώλψηαηε ρνιή. ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο πξνζκεηξάηαη θαη ε 

ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, 

πξαθηηθήο άζθεζεο ή εθπαίδεπζεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθείαο ρνιήο. 

β) Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο θαηάηαμεο ιφγσ ζπνπδψλ, νη ελδηαθεξφκελνη 

ππνβάιινπλ ζην αξκφδην ηξαηνινγηθφ γξαθείν αίηεζε θαη πηζηνπνηήζεηο ή βεβαίσζε 

ηεο νηθείαο ρνιήο, απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηνπλ ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, ην Σκήκα θαη 

ν θιάδνο ζπνπδψλ, ε εκεξνκελία εγγξαθήο, ην έηνο ή ην εμάκελν ζπνπδψλ θαη ε 

ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ή εθπαίδεπζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ. 

 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηελ πξψηε Εαλνπαξίνπ ηνπ 

έηνπο θαηά ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη δηαλχνπλ ην 19ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ππνρξενχληαη λα θαηαηαγνχλ ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο. Ώλ 

ππνβιεζνχλ αξγφηεξα, ε αλαβνιή ρνξεγείηαη εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη δελ έρνπλ 

θαηαγεί θαη εθφζνλ νη πξνυπνζέζεηο ππήξραλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο 

θαηάηαμεο, επηβάιιεηαη φκσο πξφζζεηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία δχν κελψλ.  γ) ε 

πεξίπησζε πνπ κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο θαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ν ζηξαηεχζηκνο κεηεγγξάθεηαη ή εγγξάθεηαη απφ ηελ αξρή ζε άιιν Σκήκα ή ζε 

ρνιή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ 1763/88, ε αλαβνιή θαηάηαμεο:  

i. Αηαηεξείηαη ηζρπξή φηαλ πξφθεηηαη γηα εγγξαθή απφ ηελ αξρή ή κεηεγγξαθή 

ζε άιιν Σκήκα ή άιιν θιάδν ηεο ίδηαο ρνιήο ή ζε άιιε ρνιή ηεο ίδηαο 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο.  

ii. Παξαηείλεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηξαηεχζηκν πνπ είρε ηχρεη αλαβνιήο γηα 

Σ.Β.Ε. ή αλψηεξε ζρνιή θαη εγγξάθεηαη απφ ηελ αξρή ζε Παλεπηζηεκηαθή ή 

Πνιπηερληθή ή άιιε αλψηαηε ρνιή. 

iii. Μεηψλεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζηξαηεχζηκν πνπ έρεη ηχρεη αλαβνιήο γηα 

Παλεπηζηεκηαθή ή Πνιπηερληθή ή άιιε αλψηαηε ρνιή θαη εγγξάθεηαη απφ 

ηελ αξρή ζε Σ.Β.Ε. ή αλψηεξε ρνιή. 
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Δ πεξίπησζε iii ηεο παξ. α ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε δηαηήξεζε 

ζε ηζρχ ή ηελ παξάηαζε ή ηε κείσζε ηεο αλαβνιήο. Βηδηθά ζε πεξίπησζε κεηεγγξαθήο 

ζε άιιε ρνιή ηεο απηήο επηζηήκεο, ε αλαβνιή δηαηεξείηαη ηζρπξή, αλεμάξηεηα απφ ηε 

δηάξθεηα ηνπ ππνινίπνπ ησλ ζπνπδψλ. δ) Γηα ηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ, ηελ παξάηαζε ή ηε 

κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο αλαβνιήο, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν (3), νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ζην αξκφδην ηξαηνινγηθφ γξαθείν, 

εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ή κεηεγγξαθήο, αίηεζε κε 

πηζηνπνίεζε πνπ ζα θαίλεηαη αθελφο κελ ε εμέιημε ησλ ζπνπδψλ γηα ηηο νπνίεο 

ρνξεγήζεθε ε αλαβνιή, αθεηέξνπ δε ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. β ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαβνιήο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ππνβνιήο 

επηβάιιεηαη πξφζζεηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία δχν κελψλ. ε) Οη ζηξαηεχζηκνη νη νπνίνη 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Σ.Β.Ε. ή αλψηεξε ρνιή θαη νη νπνίνη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λφκηκεο παξακνλήο ηνπο εθηφο απφ ηηο ηάμεηο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ 

εγγξάθνληαη ζε Παλεπηζηεκηαθή ή Πνιπηερληθή ή άιιε αλψηαηε ρνιή δηθαηνχληαη λέα 

αλαβνιή θαηάηαμεο εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. ρεηηθά κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά, ηελ πξνζεζκία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ηνπο, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε αλαβνιήο 

ιφγσ ζπνπδψλ.  

ζνη νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Παλεπηζηεκηαθή ή Πνιπηερληθή ή άιιε 

αλψηαηε ρνιή, δελ δηθαηνχληαη λέαο αλαβνιήο ιφγσ ζπνπδψλ. ζη) Γηα ηε δηαπίζησζε 

ηεο δηαθνπήο ή κε αλαβνιήο θαηάηαμεο ιφγσ ζπνπδψλ, εμαηηίαο κε ζπκκεηνρήο ζε 

επηηπρείο εμεηάζεηο επί έλα εκεξνινγηαθφ έηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξηλ απφ ηε 

ρξήζε ηεο αλαβνιήο ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ ρξήζε ηεο αλαβνιήο αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ ν ελδηαθεξφκελνο έπξεπε λα θαηαηαγεί ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο αλ ε 

αλαβνιή δελ ηνπ είρε ρνξεγεζεί. δ) ζνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλαβνιή θαηάηαμεο 

ιφγσ ζπνπδψλ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί, ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζην αξκφδην 

ηξαηνινγηθφ γξαθείν, θαηά ηε ιήμε ή ηε δηαθνπή ηεο, πηζηνπνηήζεηο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο αλαβνιήο, ηελ εμέιημε ησλ ζπνπδψλ, ηηο εκεξνκελίεο ησλ επηηπρψλ 

ζπκκεηνρψλ ζε ηκεκαηηθέο ή πηπρηαθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη ηελ αζρνιία ζε πηπρηαθή 

εξγαζία φπνπ απηή απαηηείηαη. Βθφζνλ νη πηζηνπνηήζεηο ή νη βεβαηψζεηο δελ θαηαηεζνχλ 

κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεηαη γηα θαηάηαμε ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο εμαηηίαο 

ηεο ιήμεο ή ηεο δηαθνπήο ηεο αλαβνιήο, επηβάιιεηαη πξφζζεηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία 

δχν κελψλ.  

Αελ επηβάιιεηαη πξφζζεηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξνο 

απφδεημε ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηα ηξαηνινγηθά γξαθεία ή απφ ην αξρείν 

ηξαηνινγηθψλ γξαθείσλ. uecm Βίλαη πηζαλφ ζηα παξαπάλσ λα ππάξρνπλ αιιαγέο, γη 

'απηφ νη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα απεπζχλνληαη ζηα θαηά ηφπνπο αξκφδηα 

ηξαηνινγηθά γξαθεία. 

 

 

2. Η Πανεπιζηημιακή Βιβλιοθήκη 

Δ Βηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

ζηεγάδεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θηεξίνπ Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηψλ. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 0610-997273, 0610-997290, 0610-996287 θαη 

0610-997056 (ηει./ FAX). Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο ΐηβιηνζήθεο θαη Τπεξεζίαο 

Πιεξνθφξεζεο είλαη:  www.lis.upatras.gr  

http://www.lis.upatras.gr/
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Δ ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο δηαζέηεη πεξίπνπ 70.240 ηφκνπο 

βηβιίσλ, 2.300 ζπλδξνκέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ (1.200 ηξέρνπζεο), 3.230 

ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, 11 online βάζεηο δεδνκέλσλ. Δ ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία 

Πιεξνθφξεζεο είλαη βηβιηνζήθε αλνηθηήο πξφζβαζεο. 

Αηθαίσκα δαλεηζκνχ βηβιίσλ έρνπλ φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαζψο θαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη, αξθεί λα είλαη θάηνρνη ηεο 

εηδηθήο ηαπηφηεηαο ηεο ΐηβιηνζήθεο θαη Τπεξεζίαο Πιεξνθφξεζεο, ε νπνία εθδίδεηαη 

απφ ην Σκήκα Ααλεηζκνχ. 

 

ηε ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ππάξρνπλ θσηνηππηθά 

κεραλήκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ αλαγλσζηψλ θαη κφλν γηα πιηθφ ηεο ΐηβιηνζήθεο θαη 

Τπεξεζίαο Πιεξνθφξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε κε κεηξεηή, είηε κε καγλεηηθέο θάξηεο.  

Δ ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο παξέρεη επίζεο ζηνπο ρξήζηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαγγείινπλ άξζξα ή βηβιία απφ άιιεο βηβιηνζήθεο ηεο ρψξαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ κε ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε (Τπεξεζία Αηαδαλεηζκνχ)  

Δ ΐηβιηνζήθε θαη Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά ηηο 

παξαθάησ ψξεο:  

Αεπηέξα - Παξαζθεπή 8 π.κ. - 9 κ.κ. 

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ θαζψο θαη ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα ην 

σξάξην δηακνξθψλεηαη αλάινγα θαη αλαξηάηαη ζηνπο ρψξνπο ηεο βηβιηνζήθεο. 

Ώληίζηνηρα ελεκεξψλεηαη ε ηζηνζειίδα ηεο ΐηβιηνζήθεο θαη Τπεξεζίαο Πιεξνθφξεζεο. 

 

 

3. Το Πανεπιζηημιακό Γςμναζηήπιο 

ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ιεηηνπξγεί ην Παλεπηζηεκηαθφ Γπκλαζηήξην, κε ηα 

εμήο αζιεηηθά ηκήκαηα: Σκήκα Κιαζηθνχ Ώζιεηηζκνχ, Σκήκα Ώζινπαηδηψλ, Σκήκα 

θνπνβνιήο, Σκήκα πηλγθ - πνλγθ, Σκήκα θαθηνχ, Σκήκα Σέληο, Σκήκα Κνιχκβεζεο, 

Σκήκα Υηνλνδξνκηψλ θαη Οξεηβαζίαο, Σκήκα Βθδξνκψλ, Σκήκα Πνδειαζίαο θαη Σκήκα 

Αεκνηηθψλ Υνξψλ. Σν Παλεπηζηήκην ρνξεγεί δσξεάλ αζιεηηθφ πιηθφ ζηνπο θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα δηάθνξα Σκήκαηα. 

 

 

4.Σίηιζη Φοιηηηών 

Σα αλαθεξφκελα παξαθάησ ηζρχνπλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη θαη' έηνο.  

ΓΩΡΔΑΝ ΗΣΗΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΣΑΗ:  

1. Οη άγακνη/εο πξνπηπρηαθνί/θέο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο 

εηζφδεκα:  
Α) Οη γνλείο ηνπο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

 

    • α) δηακέλνπλ κφληκα καθξηά απφ ηελ Πάηξα θαη δηαζέηνπλ ζπλνιηθφ εηήζην 

δεινχκελν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο:  

    i) 26.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν παηδί,  

    ii) 28.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δχν παηδηά,  

    iii) 29.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά.  
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Σα πνζά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ απμάλνληαη θαηά 1.500 επξψ γηα θάζε 

αδειθφ/ή θνηηεηή/ηξηα πέξαλ ηνπ πξψηνπ, ήηνη 

 

     29.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δπν παηδηά  

     31.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά  

 

Βπίζεο ζηα παξαπάλσ πνζά πξνζηίζεληαη 3.000 επξψ εάλ ν/ε αδειθφο/ή 

θνηηεηήο/ηξηα θνηηά ζε Ίδξπκα κε άιιε έδξα, εθηφο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ. 

uecm   

β) δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Πάηξα θαη δηαζέηνπλ ζπλνιηθφ εηήζην δεινχκελν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο:  

   

      i) 20.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν παηδί,  

      ii) 22.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δχν παηδηά,  

      iii) 23.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά.  

 

Σα πνζά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ απμάλνληαη θαηά 1.500 επξψ γηα θάζε 

αδειθφ/ή θνηηεηή/ηξηα πέξαλ ηνπ πξψηνπ, ήηνη   

     23.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δπν παηδηά  

     25.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά  

 

Βπίζεο ζηα παξαπάλσ πνζά πξνζηίζεληαη 3.000 επξψ εάλ ν/ε αδειθφο/ή 

θνηηεηήο/ηξηα θνηηά ζε Ίδξπκα κε άιιε έδξα, εθηφο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ. 

B) Οη γνλείο ηνπο είλαη κηζζσηνί,   

    α) δηακέλνπλ κφληκα καθξηά απφ ηελ Πάηξα θαη δηαζέηνπλ ζπλνιηθφ εηήζην 

δεινχκελν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο:  

 

      i 35.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν παηδί,  

      ii 37.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δχν παηδηά,  

      iii 38.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά.  

 

Σα πνζά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ απμάλνληαη θαηά 1.500 επξψ γηα θάζε 

αδειθφ/ή θνηηεηή/ηξηα πέξαλ ηνπ πξψηνπ, ήηνη   

     38.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δπν παηδηά  

     40.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά  

 

Βπίζεο ζηα παξαπάλσ πνζά πξνζηίζεληαη 3.000 επξψ εάλ ν/ε αδειθφο/ή 

θνηηεηήο/ηξηα θνηηά ζε Ίδξπκα κε άιιε έδξα, εθηφο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ. 

uecm   

    β) δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Πάηξα θαη δηαζέηνπλ ζπλνιηθφ εηήζην δεινχκελν 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο:  

 

      i 29.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν παηδί,  

      ii 31.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δχν παηδηά,  

      iii 32.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά.  
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Σα πνζά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ απμάλνληαη θαηά 1.500 επξψ γηα θάζε 

αδειθφ/ή θνηηεηή/ηξηα πέξαλ ηνπ πξψηνπ, ήηνη   

     32.500 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε δπν παηδηά  

     34.000 επξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε ηξία παηδηά  

  

Βπίζεο ζηα παξαπάλσ πνζά πξνζηίζεληαη 3.000 επξψ εάλ ν/ε αδειθφο/ή 

θνηηεηήο/ηξηα θνηηά ζε Ίδξπκα κε άιιε έδξα, εθηφο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ. 

 

2. Οη άγακνη/εο πξνπηπρηαθνί/θέο θνηηεηέο/ηξηεο:  
ηαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο εηζφδεκα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε θνξνινγηθή ηνπο 

δήισζε, ζπλππνινγηδφκελν αζξνηζηηθά κε ην αληίζηνηρν εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηα πνζά ησλ πεξηπηψζεσλ 1α, 1β, 1γ θαη 1δ. uecm  

3. Οη θνηηεηέο/ηξηεο, φηαλ δελ δεί θαλέλαο γνλέαο:  
δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζεο αλ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο εηήζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα 

έσο 22.000 επξψ. uecm  

4. Οη έγγακνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο:  
αλ δηαζέηνπλ νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα έσο 22.000 επξψ. Καη αλ είλαη 

κηζζσηνί θαη δηαζέηνπλ νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα έσο 31.000 επξψ.   

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα παχεη λα έρεη ην δηθαίσκα δσξεάλ ζίηηζεο, φηαλ:   
     Πεξαηψζεη επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπ/ηεο  

     πκπιεξψζεη ην αλψηεξν φξην ρξφλνπ ιήςεο ηεο παξνρήο δσξεάλ ζίηηζεο 

ζχκθσλα κε ην λφκν (ηφζα ρξφληα φζα απαηηνχληαη γηα ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ 

πξνζαπμαλφκελα θαηά δχν). 

ΓΔΝ ΓΗΚΑΗΟΤΝΣΑΗ ΗΣΗΖ: 
    α) Αελ δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζεο νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ θαηαηάρζεθαλ σο 

πηπρηνχρνη γηα ηελ απφθηεζε θαη άιινπ πηπρίνπ,  

    β) Οη αιινδαπνί/έο θνηηεηέο/ηξηεο, εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (ππνηξφθσλ 

ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Βμσηεξηθψλ θαη Βζληθήο Οηθνλνκίαο ή θαη, ελδερνκέλσο, 

θηινμελνπκέλσλ ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο),  

    γ) Οη ζηξαηεπκέλνη θνηηεηέο θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηξάηεπζε,  

    δ) Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δηέθνςαλ ηε θνίηεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη γηα 

φζν ρξφλν ηζρχεη ε δηαθνπή κεηά απφ απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Σκήκαηφο ηνπο.  

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  
Ο/Δ θνηηεηήο/ηξηα πνπ δηθαηνχηαη θαη επηζπκεί λα ζηηίδεηαη δσξεάλ, πξέπεη λα 

ππνβάιεη ζηε Αηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο απιή αίηεζε γηα ηε δσξεάλ ζίηηζή 

ηνπ/ηεο (ην έληππν ηεο αίηεζεο ην δίλεη ε Τπεξεζία καο) κε ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:   

α. Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ζην νπνίν θαίλνληαη:  

    --  θαη ην αθαδεκατθφ έηνο ηεο πξψηεο εγγξαθήο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην  

    --  θαη ν ηξφπνο απηήο (εμεηάζεηο, κεηεγγξαθή, θιπ).  

 

β. Βθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο νηθείαο Α.Ο.Τ, γηα ην εηήζην ζπλνιηθφ 

δεινχκελν εηζφδεκα ησλ γνλέσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2002 (πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν 

θσηναληίγξαθν) θαη, εάλ δελ ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε νη γνλείο, ζα θαηαζέζνπλ 

ππεχζπλε, πξνο ηε Αηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, δήισζή ηνπο ηνπ Ν. 1599/1986, εηο 

δηπινχλ, ζηελ νπνία λα δειψλνπλ: 
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           i. φηη δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε θαη  

          ii. ηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο Αεκφζηα 

Οηθνλνκηή Τπεξεζία (Α.Ο.Τ). Σελ ππεχζπλε απηή δήισζή ηνπο ζα θαηαζέζνπλ αξρηθά 

ζηελ νηθεία Α.Ο.Τ, ε νπνία, αθνχ θξαηήζεη ηε κία γηα έιεγρν, ζα ηνπο παξαδίδεη ηελ 

άιιε κε θαηαρσξεκέλε ζ' απηή πξάμε φηη: ``παξαιήθζεθε φκνηα δήισζε πξνο έιεγρν'', 

ε νπνία θαη ζα ππνβάιεηαη ζηε Αηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο.  

 

    γ. Βθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο νηθίαο Α.Ο.Τ γηα ην εηήζην δεινχκελν 

αηνκηθφ εηζφδεκα (νηθνλνκηθνχ έηνπο 2002), εθφζνλ ν θνηηεηήο ππνβάιιεη θαη ν ίδηνο 

ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε.  

    δ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα 

δειψλεη ηα εμήο: 

 

         ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπ/ηεο,  

         αλ έρεη δηθφ ηνπ/ηεο εηζφδεκα θαη αλ ππνβάιιεη ή φρη θνξνινγηθή 

δήισζε ν/ε ίδηνο/α,  

         ηoλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ δειψλνπλ ζηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε νη 

γνλείο ηνπ/ηεο,  

         φηη δελ έρεη πηπρίν άιιεο ρνιήο, θαη  

         ηα αδέιθηα ηνπ/ηεο πνπ ηπρφλ είλαη θνηηεηέο/ηξηεο ή ζπνπδαζηέο/ηξηεο.  

 

 

    ε. Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ ησλ γνλέσλ, αλ απηνί δελ είλαη ζηε δσή.  

    ζη. Αχν (2) πξφζθαηεο φκνηεο θσηνγξαθίεο (ηαπηφηεηαο) ηνπ/ηεο 

θνηηεηή/ηξηαο.  

    δ. ΐεβαίσζε ζπνπδψλ αδειθνχ/ήο ηνπ/ηεο, εθφζνλ απηφο/ή είλαη θνηηεηήο/ηξηα 

- ζπνπδαζηήο/ζπνπδάζηξηα.  

 

Οη Κχπξηνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο  
Ώληί εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Α.Ο.Τ ζα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο πνπ ζα εθδνζεί απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Βπεκεξίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Κχπξνπ γηα ην έηνο 2002--2003. Oη θνηηεηέο/ηξηεο ηέθλα 

νκνγελψλ  
Οη γνλείο ησλ νπνίσλ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζην εμσηεξηθφ θαη ε εθεί 

πξνζθεξφκελε εξγαζία ηνπο είλαη ηεο κνξθήο ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή αλεηδίθεπηνπ εξγάηε, 

ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρε βεβαίσζε, ε νπνία ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ εθεί Βιιεληθή 

Πξνμεληθή Ώξρή.  

Οη θνηηεηέο/ηξηεο ησλ νπνίσλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ζα ππνβάιινπλ 

καδί κε ην δηθφ ηνπο εθθαζαξηζηηθφ θαη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο Α.Ο.Τ κε ην 

εηζφδεκα ηνπ γνληνχ πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηε δηθαζηηθή 

απφθαζε ρσξηζκνχ εάλ είλαη πξφζθαηε θαη εάλ ηελ αλαθέξεη ή κε έλνξθε βεβαίσζε δχν 

καξηχξσλ.  

Οη αηηήζεηο κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά, πιήξσο ελεκεξσκέλα απφ ηνλ/ηελ 

ίδην/α ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα θαη ηηο άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

ηαπηφρξνλα. Ώλ δελ ππνβάιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, ε Αηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

κπνξεί λα δεηά θαη άιια, θαηά ηελ θξίζε ηεο, απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή 
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θαη πεξνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί αλ 

δηθαηνχηαη ή φρη ζίηηζεο.  

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηε Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο αξρίδεη κε 

ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.  

Γσξεάλ ζίηηζε δηθαηνχληαη νη πξνπηπρηαθνί/έο θνηηεηέο/ηξηεο απφ 1ε/9/2002 

έσο 30/6/2003, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηφδσλ δηαθνπψλ Υξηζηνπγέλλσλ 

θαη Πάζρα.  
 Βίλαη γλσζηφ φηη φινη νη δηθαηνχκελνη/εο δσξεάλ ζίηηζεο θνηηεηέο/ηξηεο ζα 

ζηηίδνληαη ζην εζηηαηφξην ηεο Φνηηεηηθήο Βζηίαο (Παλεπηζηεκηνχπνιε), κε κφλε ηελ 

επίδεημε ηεο εηδηθήο θάξηαο ζίηηζεο πνπ ζα ρνξεγεί ε Αηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. 

Δ ζίηηζε εθεί πεξηιακβάλεη πξσηλφ - κεζεκβξηλφ - βξαδπλφ θαγεηφ. 

 

 

5. Σςγγπάμμαηα 

ινη νη θνηηεηέο, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο θαη κέρξη λέαο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο, δηθαηνχληαη φια ηα ζπγγξάκκαηα. 

 

 

6. Φοιηηηική Δζηία 

Δ ιεηηνπξγία ηεο Φνηηεηηθήο Βζηίαο απνβιέπεη ζηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ 

βηνηηθψλ αλαγθψλ ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αθνζηψλνληαη απεξίζπαζηα ζηηο 

ζπνπδέο ηνπο. Δ Φνηηεηηθή Βζηία παξέρεη δηακνλή θαη δηαηξνθή κε ρακειή νηθνλνκηθή 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ. Παξέρεη επίζεο ηα κέζα γηα ηελ αλάπηπμε 

κνξθσηηθψλ, πλεπκαηηθψλ, θαιιηηερληθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηε Φνηηεηηθή Βζηία γίλνληαη δεθηνί σο εζσηεξηθνί νηθφηξνθνη κφλνλ θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν 

δηακνλήο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Οη ππφινηπνη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

δεθηνί γηα απιή ζίηηζε. Πξνηεξαηφηεηα γηα εηζαγσγή ζηε Φνηηεηηθή Βζηία δίλεηαη ζε 

θνηηεηέο--ηξηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα. 

Κάζε ρξφλν, έσο ηηο 15 Ενπλίνπ, θνηηεηέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

πξνυπνζέζεηο ππνβάιινπλ αίηεζε ηελ νπνία κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ ην ρψξν ηεο 

Φνηηεηηθήο Βζηίαο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε. Μαδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 1. ΐεβαίσζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο φηη θνηηά κε αλαθνξά α) ζην 

ρξφλν εγγξαθήο , β) ζηνλ ήδε δηαλπφκελν ρξφλν ζπνπδψλ. 2. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο επηθπξσκέλε ή πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο απφ Αήκν ή Κνηλφηεηα. 3. 

Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (απφ Αήκν ή Κνηλφηεηα). 4. Βθθαζαξηζηηθφ 

ηνπηθήο Οηθνλ. Βθνξίαο (Οηθ. Έηνπο 1997). πνπ δελ έρεη απνζηαιεί, ην αληίγξαθν ηεο 

Φνξνινγηθήο Αήισζεο επηθπξσκέλν απφ ηελ Βθνξία. 5. Τπεχζπλε Αήισζε 1599/86 

(πνπ ζα αλαγξάθεηαη φηη δελ έρνπλ ηδηφθηεηε θαηνηθία ζηελ Πάηξα θαη νη πξσηνεηείο ζα 

γξάθνπλ θαη ζε πνηά ρνιή ηνπ Παλ/κίνπ Παηξψλ έρνπλ πεξάζεη). 6. Μία (1) 

θσηνγξαθία. 7. ε πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ ίδηα νηθνγέλεηα ζπνπδάδνπλ ή ππεξεηνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία θαη άιια αδέιθηα, βεβαίσζε πνπ ην απνδεηθλχεη. 

Σν χςνο ζπκκεηνρήο ησλ νηθνηξφθσλ ζηηο ζρεηηθέο δαπάλεο θαζνξίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο 

Νεφηεηαο. Βθηφο απφ ηα ηέιε ηξνθνθαηνηθίαο, ν νηθφηξνθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
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θαηαβάιεη κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Βζηία θαη πνζφ ρξεκάησλ, πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ αξρή 

ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο 

Νεφηεηαο, σο εγγχεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ. 

 

 

7. Φοιηηηικό Διζιηήπιο 

Σν δειηίν θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ακέζσο κεηά ηελ 

εγγξαθή ηνπο, γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο (θαη ηηο ππεξαζηηθέο 

εθφζνλ ν θνηηεηήο ηαμηδεχεη απφ θαη πξνο ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ) κε 

κεησκέλν εηζηηήξην. 

Σα δειηία θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ ηζρχνπλ απφ ηελ 1ελ επηεκβξίνπ κέρξη ηελ 30ε 

Ενπλίνπ θάζε έηνπο. 

ηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ρνξεγνχληαη ζηνπο θνηηεηέο θαηλνχξγηα 

δειηία θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ. 

Σα δειηία θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιια 

πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπο είλαη δχζθνιε ε αληηθαηάζηαζή ηνπο (κεηά 

ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δήισζεο ηεο απψιεηαο ζηε Γξακκαηεία 

ηεο ρνιήο). 

Αελ δηθαηνχληαη δειηίνπ θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ νη θνηηεηέο πνπ γξάθηεθαλ ζην 

Σκήκα χζηεξα απφ θαηάηαμε γηα ηελ απφθηεζε θαη άιινπ πηπρίνπ. 

 

 

8. Υγειονομική Πεπίθαλτη 

Πξνεδξηθφ Αηάηαγκα ππ'αξηζκ. 327 Παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο 

θνηηεηέο ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   

Άξζξν 1   

Πνηνί δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε  
  

α) Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή, δηθαηνχληαη 

νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ, 

εκεδαπνί νκνγελείο θαη αιινδαπνί γηα δηάζηεκα ίζν πξνο ηα έηε θνίηεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη σο ειάρηζηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ελφο Σκήκαηνο 

πξνζαπμαλφκελν θαηά ην ήκηζπ. Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ Ώ.Β.Ε. γηα 

δηάζηεκα ίζν πξνο ηα έηε θνίηεζεο πξνζαπμαλφκελν θαηά ην ήκηζπ.  

β) Πξνθεηκέλνπ γηα ην ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ ε πεξίζαιςε παξαηείλεηαη θαη 

κεηά ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κέρξη 31 Αεθεκβξίνπ γηα φζνπο δελ έρνπλ ιάβεη 

ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο κέρξη ηφηε.  

γ) ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 1268/82, ε πεξίζαιςε παξαηείλεηαη αλάινγα.    

 

Άξζξν 2   

Κάιπςε δαπαλψλ  
 

α) Δ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε πνπ δηθαηνχληαη νη θνηηεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
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άξζξν 1 παξέρεηαη δσξεάλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο.  

β) Δ λνζειεία ησλ θνηηεηψλ παξέρεηαη ζηε ΐβ ζέζε πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ην ηηκνιφγην πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.  

γ) Οη δαπάλεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ησλ νηθείσλ Ώ.Β.Ε. ή ηεο θνηηεηηθήο Λέζρεο ησλ Ώ.Β.Ε., αλάινγα.  

 

Άξζξν 3   

Δθινγή αζθαιηζηηθνχ θνξέα  
 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη άκεζα ή έκκεζα πεξίζαιςε απφ 

άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ πξνηηκάεη θάζε 

θνξά κε ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ζην νηθείν Ώ.Β.Ε.  

β) Δ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ έρεη επηιέμεη ν θνηηεηήο  

γ) ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο πνπ έρεη επηιέμεη ν θνηηεηήο 

θαιχπηεη κφλν ηε Ννζνθνκεηαθή θαη Εαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ή κέξνο ηεο 

δαπάλεο λνζειείαο, ην νηθείν Ώ.Β.Ε. ή ε Φνηηεηηθή Λέζρε ηνπ Ώ.Β.Ε. θαιχπηεη ηελ 

ππφινηπε δαπάλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.    

 

Άξζξν 4   

Γελ θαιχπηνληαη νη εμήο δαπάλεο, γηα: 

  

1. Ώθνπζηηθά βαξπθνίαο  

2. ηνηρεηψδε θάξκαθα  

3. Εαηξηθά εξγαιεία θαη θάξκαθα  

4. Αηνξζσηηθνχο θαθνχο πάλσ απφ ην πνζφ ησλ 1.000 δξρ. θαη θαθνχο  

5. επαθήο πάλσ απφ ην πνζφ ησλ 5.000 δξρ.  

6. θειεηφ πάλσ απφ ην πνζφ ησλ 2.000 δξρ.  

7. Καιιπληηθά  

8. Λνπηξνζεξαπείεο  

9. Ώκνηβή απνθιεηζηηθήο λνζνθφκνπ  

10. Πιαζηηθέο εγρεηξήζεηο  

 

Άξζξν 5   

Σφπνο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο   
 

Δ πεξίζαιςε παξέρεηαη κέζα ζηελ Βιιεληθή Βπηθξάηεηα θαη εηδηθφηεξα: 

 

α. ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε., ρνιήο ή 

Σκήκαηνο.  

β. ηνπο θνηηεηέο πνπ κεηέρνπλ ζε Παλεπηζηεκηαθέο εθδξνκέο, ή θάλνπλ 

πξαθηηθή εμάζθεζε, ή εθπνλνχλ πηπρηαθή δηαηξηβή εθηφο ηεο έδξαο ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε., 

ρνιήο ή Σκήκαηνο ζηνλ ηφπν πνπ αζθείηαη ή εθπνλεί δηαηξηβή ή ζηνλ ηφπν πνπ έιαβε 

ρψξα ην πεξηζηαηηθφ.  

γ. ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ αλάγθε εηδηθήο ζεξαπείαο θαη δελ κπνξεί λα ηνπο 

παξαζρεζεί ζηελ πφιε πνπ είλαη ε έδξα ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε., ρνιήο ή Σκήκαηνο ή ζηνλ 
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ηφπν ηεο πεξίπησζεο β εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Ώ.Β.Ε. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη 

γλσκάηεπζε ηνπ αξκφδηνπ γηαηξνχ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. ή ηνπ 

γηαηξνχ ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ώ.Β.Ε. ή ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ κε απηφ γηαηξνχ 

θαη έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο.  

δ. ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο έδξαο ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε., ρνιήο ή 

Σκήκαηνο θαη εθφζνλ ην πεξηζηαηηθφ θξίλεηαη επείγνλ εθηφο ηεο έδξαο ηνπ Ώ.Β.Ε. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσξίζεη ζηελ Τγεηνλνκηθή 

Τπεξεζία ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ζην αξκφδην Α.. Σκήκαηνο ηελ θαηάζηαζή ηνπ 

κέζα ζηηο δχν επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο εθηφο ησλ 

άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ απαηηείηαη βεβαίσζε γηαηξνχ ηνπ Αεκνζίνπ (Ννζνθνκείνπ, 

Ώγξνηηθνχ Εαηξείνπ θ.ι.π.), θαζψο θαη έγθξηζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ηνπ αξκφδηνπ Α.. Σκήκαηνο.  

 

Άξζξν 6    

Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλεη: 
 

1. Εαηξηθή Βμέηαζε  

2. Ννζνθνκεηαθή εμέηαζε  

3. Φαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε  

4. Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο  

5. Βμέηαζε ζην ζπίηη  

6. Σνθεηνχο  

7. Φπζηνζεξαπεία  

8. Οδνληηαηξηθή πεξίζαιςε  

9. Οξζνπεδηθά είδε  

 

Άξζξν 7  

Ο θνηηεηήο πνπ έρεη αλάγθε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο κπνξεί λα πξνζέξρεηαη 

θαζεκεξηλά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαζνξηζκέλεο εξγάζηκεο ψξεο ζηα Εαηξεία ηεο 

Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ζην γηαηξφ ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Ώ.Β.Ε. ή ζην 

ζπκβεβιεκέλν κε απηφ γηαηξφ γηα λα εμεηαζζεί, πξνζθνκίδνληαο ην θνηηεηηθφ βηβιηάξην 

πεξίζαιςεο (Φ.ΐ.Π.) 

Σν Φνηηεηηθφ ΐηβιηάξην Πεξίζαιςεο δίλεηαη ζην ζπνπδαζηή θαηά ηελ εγγξαθή 

ηνπ ζην Σκήκα κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξ. α. 

Πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν, θσηνγξαθία ηνπ ζπνπδαζηή, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ, 

ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ηε ζέζε λνζειείαο θαη νιφθιεξν ηνλ θαλνληζκφ λνζειείαο. Σν 

Φ.ΐ.Π. αλαλεψλεηαη θάζε ρξφλν απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Άξζξν 8   

Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε  
 

1.Δ λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε παξέρεηαη ζηα λνζειεπηηθά Εδξχκαηα Ν.Π.Α.Α. θαη 

θαηά πξνηίκεζε ζηηο Παλ/θέο Κιηληθέο. Δ πεξίζαιςε απηή κπνξεί λα παξαζρεζεί θαη ζε 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα Ν.Π.Ε.Α. ή ζε Εδησηηθέο Κιηληθέο ζε πεξίπησζε πνπ ζηα Εδξχκαηα 

ηνπ Αεκνζίνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα αλάινγα πξνο ηελ πεξίπησζε ηεο αζζέλεηαο ή 

απφ έιιεηςε θιίλεο φηαλ ην πεξηζηαηηθφ θξηζεί επείγνλ. ηελ πεξίπησζε απηή 
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θαηαβάιινληαη ηα αληίζηνηρα λνζήιηα ηεο ζέζεο ΐβ ζε Ννζειεπηηθά Εδξχκαηα.  

2. Δ εηζαγσγή ζηα αλσηέξσ ηδξχκαηα γίλεηαη αθνχ πξνεγνχκελα ν θνηηεηήο 

εθνδηαζηεί κε ην αλάινγν εηζηηήξην απφ ην αξκφδην γξαθείν ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Βπηηξνπήο ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. Δ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα 

παξαθακθζεί ζε δχν πεξηπηψζεηο: 

 

        α) ηαλ ε Τπεξεζία αξγεί  

        β) ηαλ ην πεξηζηαηηθφ ζεσξείηαη επείγνλ  

 

 

3. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη κέζα ζε δχν θαη'αλψηαην φξην εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ εηζαγσγή λα εηδνπνηεζεί ε Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Φνηηεηηθήο 

Λέζρεο ή ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. απφ ηνλ αζζελή ή απφ θάπνηνλ νηθείν ηνπ ή απφ ην 

Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα πξνθεηκέλνπ ν αξκφδηνο γηαηξφο ηεο Λέζρεο ή ηνπ Ώ.Β.Ε. λα 

απνθαλζεί γηα ην επείγνλ ηεο πεξίπησζεο.  

 

ε πεξίπησζε κε αλαγγειίαο θαη κε πηζηνπνίεζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο εηζαγσγήο 

ηνπ γηαηξνχ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ηνπ γηαηξνχ ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε., ε δαπάλε ζα 

βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ην θνηηεηή. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ θνηηεηή αλαθνηλψλνληαη κφλν 

ζηνλ ίδην ή θαη ζηνπο γνλείο ηνπ θνηηεηή κφλν ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπλαηλεί θαη 

απηφο. 

 

Άξζξν 9   

Φαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε  
1. Οη ζπληαγέο αλαγξάθνληαη ζην Φ.ΐ.Π. ρνξεγνχληαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηεο 

Λέζρεο ή ηνπο γηαηξνχο ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε.  

2. Ώπφ γηαηξνχο Ννζειεπηηθψλ Εδξπκάησλ  

3. Ώπφ ηδηψηεο γηαηξνχο.  

 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 2 θαη 3 πξέπεη κέζα ζε δχν θαη'αλψηαην φξην εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο ζπληαγήο λα ζεσξεζεί απηή απφ ηνλ αξκφδην γηαηξφ ή 

ειεγθηή γηαηξφ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε., αιιηψο δελ είλαη εθηειεζηή. 

Δ ζπληαγή πξέπεη λα αλαγξάθεη κε ζαθήλεηα ην νλνκαηεπψλπκν, ην Σκήκα, ηνλ 

αξηζκφ εηδηθνχ κεηξψνπ ηνπ θνηηεηή, ηε γλσκάηεπζε ηεο πάζεζεο, ηελ εκεξνκελία, ηελ 

ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ γηαηξνχ. 

Οη ζπληαγέο εθηεινχληαη ζηα ζπκβεβιεκέλα κε ηα Ώ.Β.Ε. θαξκαθεία. Με ηελ 

παξαιαβή ησλ θαξκάθσλ ν ελδηαθεξφκελνο ππνγξάθεη ηε ζπληαγή. 

 

Άξζξν 10   

Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο 

Γίλνληαη πξνθεηκέλνπ γηα θνηηεηέο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη Θεζζαινλίθε ζηα 

παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα, φπνπ ππάξρνπλ, ζηα εξγαζηήξηα ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο, 

φπνπ ππάξρνπλ ή ζηα εξγαζηήξηα ησλ Ννζειεπηηθψλ Εδξπκάησλ ηνπ Αεκνζίνπ ή ζηα 

Βξγαζηήξηα ησλ Ννζειεπηηθψλ Εδξπκάησλ Εδησηηθνχ Αηθαίνπ κεηά απφ παξαπνκπή ηνπο 

απφ ηελ Τγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ώ.Β.Ε. 
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ε πεξίπησζε έιιεηςεο κέζσλ ή θφξηνπ εξγαζίαο ή βιάβεο θ.ι.π. κπνξνχλ νη 

εμεηάζεηο λα γίλνπλ θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ή ηδησηηθά εξγαζηήξηα κεηά παξαπνκπή 

απφ ηελ Τγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Ώ.Β.Ε. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην παξαπεκπηηθφ θαη ν ιφγνο ηεο 

άξλεζεο. Σν επηζηξεθφκελν παξαπεκπηηθφ αληηθαζίζηαηαη κε λέν απφ ηελ Τγεηνλνκηθή 

Τπεξεζία ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. Δ πιεξσκή γίλεηαη κε βάζε ην 

ηηκνιφγην Αεκ. Τπαιιήισλ. 

Οη θνηηεηέο ησλ άιισλ Ώ.Β.Ε. παξαπέκπνληαη ζηα Ννζειεπηηθά Εδξχκαηα 

Αεκνζίνπ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. 

 

Άξζξν 11   

Δμέηαζε ζην ζπίηη 
ηαλ ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελή θαζηζηά δπζρεξή ηε κεηάβαζή ηνπ ζην ηαηξείν, 

κπνξεί λα θαιέζεη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο γηαηξφ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο, ή 

ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. ζην ζπίηη ηνπ. Ο γηαηξφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζθεθζεί ηελ ίδηα 

εκέξα ηνλ αζζελή. ε επείγνπζα πεξίπησζε ηνλ επηζθέπηεηαη ακέζσο. Ώλ ν γηαηξφο 

αδπλαηεί λα κεηαβεί ζηνλ αζζελή ή ε Τπεξεζία αξγεί θαη εθφζνλ ε θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελή δελ επηδέρεηαη αλαβνιή, ν αζζελήο κπνξεί λα εηζαρζεί ζην εθεκεξεχνλ 

Ννζνθνκείν ή Εδησηηθή Κιηληθή. 

ηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.2 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ Αηαηάγκαηνο.    

 

Άξζξν 12   

Σνθεηνί 
ε πεξίπησζε θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ ή θαηζαξηθήο ηνκήο, εθηφο απφ ηελ θάιπςε 

ησλ δαπαλψλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ άξζξν 2 ηνπ Αηαηάγκαηνο απηνχ, παξέρεηαη 

ζηηο θνηηήηξηεο θαη επίδνκα ηνθεηνχ ίζν κε ην επίδνκα πνπ παξέρεηαη ζηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παίξλεη επίδνκα ή βνήζεκα απφ άιιε πεγή ε 

ίδηα ή ν ζχδπγφο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηζαξηθήο ηνκήο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο Ννζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο. 

 

Άξζξν 13   

Φπζηνζεξαπείεο 
Οη θπζηνζεξαπείεο εθηεινχληαη ζε Φπζηνζεξαπεπηήξηα ησλ Ννζειεπηηθψλ 

Εδξπκάησλ ηνπ Αεκνζίνπ ή ησλ Ν.Π.Ε.Α. χζηεξα απφ παξαπνκπή ηνπ αζζελή απφ ηελ 

Τγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο ή ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. ε πεξίπησζε πνπ 

αδπλαηνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο θνηηεηέο ηα ηδξχκαηα ηνπ Αεκνζίνπ ηφηε νη 

Φπζηνζεξαπείεο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ή ηδησηηθά 

θπζηνζεξαπεπηήξηα. ηελ πεξίπησζε απηή αλαγξάθεηαη ζην παξαπεκπηηθφ ν ιφγνο ηεο 

άξλεζεο γηα εθηέιεζε Φπζηνζεξαπείαο. 

Ο θνηηεηήο πνπ έρεη αλάγθε θπζηνζεξαπείαο απφ αηχρεκα ή άιιε αζζέλεηα 

ππνβάιιεη ζηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ηεο Λέζρεο ή ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. αίηεζε κε 

ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ. 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εμεηάδνληαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία, ε 

νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά. 
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Άξζξν 14   

Οδνληηαηξηθή Πεξίζαιςε 
Δ νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη: 

 

    α) γηα κελ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ζηα εξγαζηήξηα 

ηνπ νδνληηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,  

    β) γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ζην νδνληηαηξείν ηεο 

Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Λέζρεο.  

 

Δ πεξίζαιςε αθνξά ζεξαπεπηηθέο εξγαζίεο θαη είλαη αλάινγε κε εθείλε ησλ 

Αεκνζίσλ Τπαιιήισλ. 

Οη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ αλσηέξσ Εδξπκάησλ κπνξνχλ λα παξαπέκςνπλ 

ηνπο θνηηεηέο ζε ηδηψηε νδνληίαηξν γηα πεξηπηψζεηο εμαγσγήο ή ζεξαπείαο 

κνιπζκαηηθψλ παζήζεσλ ηνπ ζηφκαηνο θαη φρη γηα πξνζζεηηθέο εξγαζίεο. 

Γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ άιισλ Ώ.Β.Ε. ε νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε, φπσο αλσηέξσ, 

παξέρεηαη απφ ηδηψηε γηαηξφ θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Αεκφζηνπο 

Τπαιιήινπο. 

 

Άξζξν 15   

Οξζνπεδηθά είδε  
Δ δαπάλε γηα νξζνπεδηθά είδε θαιχπηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηνπο Αεκφζηνπο Τπαιιήινπο θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάγθε πξνέξρεηαη 

απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο ππνβάιιεη αίηεζε κε ζρεηηθή γλσκάηεπζε 

νξζνπεδηθνχ γηαηξνχ ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία πνπ 

απνθαίλεηαη ζρεηηθά. 

 

 Άξζξν 16   

Τπνρξεσηηθή Τγεηνλνκηθή εμέηαζε  
Οη πξσηνεγγξαθφκελνη θαη νη κεηεγγξαθφκελνη απφ ην εμσηεξηθφ θνηηεηέο 

ππνρξεψλνληαη ζηηο εμήο ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ηελ 

Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ νηθείνπ Ώ.Β.Ε. 

 

1. Ώθηηλνινγηθή  

2. Παζνινγηθή  

3. Αεξκαηνινγηθή  

 

Οη ππφινηπνη θνηηεηέο πνπ αλαλεψλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ εγγξαθή ηνπο 

θαζψο θαη νη κεηεγγξαθφκελνη απφ άιια Ώ.Β.Ε. θαη νη θαηαηαζζφκελνη πηπρηνχρνη 

Ώλσηέξσλ θαη Ώλσηάησλ ρνιψλ ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν ζε αθηηλνινγηθή κφλν 

εμέηαζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπο. 

Δ εμέηαζε γίλεηαη γηα κελ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη 

Θεζζαινλίθεο απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Λέζρεο ησλ Εδξπκάησλ, γηα ηνπο 

θνηηεηέο ησλ άιισλ Ώ.Β.Ε κε παξαπεκπηηθφ ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ νηθείνπ 

Ώ.Β.Ε. ζηα εμσηεξηθά Εαηξεία ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Κιηληθψλ ή Ννζειεπηηθψλ 

Εδξπκάησλ ηνπ Αεκνζίνπ ή Ν.Π.Ε.Α. 
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Άξζξν 17    
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ησλ θνηηεηψλ πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξφηεξν λφζεκα 

ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ζηελ Βιιάδα, χζηεξα απφ 

γλσκάηεπζε θαζεγεηή ή Αηεπζπληή Κιηληθήο Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζειεπηηθψλ 

Εδξπκάησλ Αεκνζίνπ θαη Ν.Π.Ε.Α. θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ νηθείνπ 

Ώ.Β.Ε. παξαπέκπνληαη ζηελ αξκφδηα Βπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα 

ηελ ηειηθή έγθξηζε κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ. 

Δ ζρεηηθή δαπάλε λνζειείαο, έμνδα κεηάβαζεο θ.ι.π. ηνπ αζζελή θαη ηνπ 

ζπλνδνχ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

ηνλ Τπνπξγφ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε 

θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Αηαηάγκαηνο. 

 

 

9.Κπαηικέρ Υποηποθίερ--Γάνεια 

 

(Άξζξν 23   Ν.2413/96)  ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

Ώ.Β.Ε. ρνξεγνχληαη βξαβεία θαη ππνηξνθίεο απφ ην Ε.Κ.Τ., απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

1996--1997, κε ηνπο εμήο φξνπο. 

α) Σα βξαβεία πνπ ζπλίζηαληαη ζε γξαπηφ δίπισκα θαη ζε ρνξήγεζε 

επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, 

απνλέκνληαη ζηνλ πξψην επηηπρφληα θαηά ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, ζηνλ πξψην 

επηηπρφληα θαηά ηηο πξνγσγηθέο εμεηάζεηο, εθφζνλ ηηο πεξάησζε εληφο ησλ δχν πξψησλ 

εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, θαζψο θαη ζε θάζε αξηζηνχρν απφθνηην πνπ πεξάησζε ηηο 

πηπρηαθέο ηνπ εμεηάζεηο εληφο ησλ δχν πξψησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ. 

β) Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε πξψην θξηηήξην 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή θαη ησλ γνλέσλ ηνπ θαη δεχηεξν 

θξηηήξην ηελ επίδνζή ηνπ, θαη' απφιπηε ζεηξά επηηπρίαο, ζηηο εηζαγσγηθέο ή ηηο 

πξναγσγηθέο εμεηάζεηο θάζε έηνπο ζπνπδψλ. Οη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ελδηάκεζσλ 

εηψλ, γηα λα ιάβνπλ ππνηξνθία, ζα πξέπεη λα έρνπλ επηπιένλ επηηχρεη κέζν φξν 

βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ 6,51 ζε θιίκαθα βαζκνινγίαο 0 -- 10 ζηα καζήκαηα ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, εληφο ηεο πξψηεο ή ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο θαη 

ηεο δεχηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 

γ) Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ, ην πνζφ πνπ ζα ρνξεγείηαη γηα ηελ αγνξά ησλ 

βηβιίσλ ή γηα ηελ ππνηξνθία θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ θαη 

ππνηξνθηψλ, θαζψο θαη ην πξφγξακκα θαη νη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα ην δηέπνπλ 

νξίδνληαη απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ε.Κ.Τ. 

δ) ηνλ πξψην επηηπρφληα θνηηεηή θάζε κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο κεηά ην 

ηέινο θάζε έηνπο ζπνπδψλ. Σν Ε.Κ.Τ. ρνξεγεί, αλ απηφο δελ είλαη ήδε ππφηξνθφο ηνπ, 

ππνηξνθία πνζνχ 650.000 δξαρκψλ. Σν πνζφ απηφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ε.Κ.Τ. 

ε) ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ηα ηδξχκαηα ζηα 

νπνία θνηηνχλ, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1996--1997, άηνθα δάλεηα θαη νηθνλνκηθέο 

εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο κε θξηηήξην ηελ 

αηνκηθή ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηηο ζπνπδέο. Δ 

έθηαζε, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ δαλείσλ θαη εληζρχζεσλ 
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απηψλ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

ζη) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ξπζκίδεηαη 

θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δ δηάηαμε 

απηή εθαξκφδεηαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1996 -- 1997. 

 

 

10. Υποηποθίερ Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν 

 

 

10.1 Υποηποθίερ κινηηικόηηηαρ για ζποςδαζηέρ (ΔRΑSΜUS &  
LΙNGUΑ) 

 

 Σν πξφγξακκα SOCRΏΣΒS απνηειεί ζπλέρεηα θαη επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ 

Βrasmus, Lingua, θ.ι.π. ζε έλα επξχηεξν θάζκα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Βηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ΒRASMUS θαη LINGUA παξαζέηνπκε 

θαησηέξσ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

Σελ θεληξηθή επζχλε γηα ηε δηεθπεξαίσζε φισλ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ 

αλαιακβάλεη πιένλ ην Γξαθείν Αηεζλψλ ρέζεσλ, Ώ  θηήξην, ηει. 997784. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΒRΏSΜUS θαη ηνπ LΕNGUΏ (Αξάζε ΕΕ), 

ρνξεγνχληαη ζε ζπνπδαζηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζ' έλα άιιν θξάηνο-κέινο ηεο 

Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αλαγλσξηζκέλν κέξνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ζπνπδαζηηθέο ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο χςνπο 5.000 ΒCU θαη' αλψηαην 

φξην αλά άηνκν γηα έλα έηνο. Βθηηκάηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην κέζν χςνο 

ηεο ζπνπδαζηηθήο ππνηξνθίαο θηλεηηθφηεηαο ζηελ Βπξσπατθή Κνηλφηεηα ζα είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν ηνπ κεγίζηνπ πνζνχ θαη ην χςνο ηεο ππνηξνθίαο ζηνπο επηκέξνπο 

ζπνπδαζηέο ζα πνηθίιιεη ζεκαληηθά αλάινγα κε παξάγνληεο φπσο ε δηάξθεηα, ε πνιηηηθή 

ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ηεο Βζληθή Ώξρή Ώπνλνκήο Τπνηξνθηψλ (ΒΏΏΤ) θαη ε 

ζπλνιηθή δήηεζε γηα ζπνπδαζηηθέο ππνηξνθίεο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζπνπδαζηηθέο ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ζηνρεχνπλ 

λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο ην νπνίν ζπλεπάγνληαη νη 

ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. πλεπψο δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη ζα θαιχςνπλ ην θφζηνο 

ην νπνίν νη ζπνπδαζηέο αλαιακβάλνπλ φηαλ ζπνπδάδνπλ ζην ίδξπκα πξνέιεπζεο. 

Βπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ΑΠ (Αηαπαλεπηζηεκηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πλεξγαζίαο) δελ πξέπεη αλ πηζηεχνπλ φηη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζ' απηφ ζα ιάβνπλ 

απηφκαηα θαη ππνηξνθία θηλεηηθφηεηαο, παξφιν πνπ ειπίδεηαη λα ιάβνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη. 

Βλζαξξχλνληαη νη αηηήζεηο απφ ζπνπδαζηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Δ αξκφδηα 

Βζληθή Ώξρή Ώπνλνκήο Τπνηξνθηψλ (ΒΏΏΤ) ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εηδηθέο 

ηνπο αλάγθεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ χςνπο 

ηεο ζπνπδαζηηθήο ππνηξνθίαο θηλεηηθφηεηαο.  
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(α) Πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ζπνπδαζηηθήο ππνηξνθίαο 

θηλεηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΔRΑSΜUS θαη ηνπ LΗNGUΑ (Γξάζε 

ΗΗ). 

 

Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη είηε λα είλαη πνιίηεο ελφο θξάηνπο-κέινπο ηεο Βπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο είηε λα ηνπο έρεη αλαγλσξηζζεί απφ έλα θξάηνο-κέινο ην επίζεκν θαζεζηψο 

ηνπ πνιηηηθνχ πξφζθπγα ή ηνπ άπαηξε ή λα αλαγλσξίδνληαη απφ έλα θξάηνο-κέινο σο 

κφληκνη θάηνηθνη. 

Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα είλαη πιήξσο εγγεγξακκέλνη ζε έλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, ην νπνίν νδεγεί ζηε ιήςε δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ απφ έλα ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο αλαγλσξηζκέλν απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ζηα πιαίζηα ηνπ ΒRΏSΜUS 

ή ηεο Αξάζεο ΕΕ ηνπ LΕNGUΏ. 

Σν Παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο πξέπεη λα δεζκεχεηαη λα παξέρεη ηππηθά θαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ πιήξε αλαγλψξηζε ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ ζε ζρέζε κε ην 

πηπρίν/δίπισκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνέιεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπνπδαζηήο 

πιεξεί ην απαηηνχκελν επίπεδν πνπ ζπκθσλήζεθε γηα ηα καζήκαηα πνπ επηιέγεζαλ. Δ 

απνηπρία ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο εμεηάζεηο δελ ζεκαίλεη φηη ν ζπνπδαζηήο ζα πξέπεη λα 

επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ζπνπδαζηηθήο ππνηξνθίαο θηλεηηθφηεηαο. ε νξηζκέλεο θαη' 

εμαίξεζε πεξηπηψζεηο, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε 

άιιν θξάηνο-κέινο ζηα πιαίζηα ελφο ΑΠ πνπ ελίζρπζε ην ΒRΏSΜUS θαη ε Αξάζε ΕΕ 

ηνπ LΕNGUΏ θαηά ην ελ ιφγσ έηνο, νη ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδαζηέο 

κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ, γηα πεξηφδνπο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη πιήξσο κφλν απφ ην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο. 

Οη ζπνπδαζηέο πξέπεη λα απαιιάζζνληαη απφ ηελ πιεξσκή ησλ δηδάθηξσλ 

εγγξαθήο ζην παλεπηζηήκην ππνδνρήο (ή απφ ηα ηέιε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ βηβιηνζεθψλ 

ή ησλ εξγαζηεξίσλ ή ηα ηέιε ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο). Ο ζπνπδαζηήο κπνξεί φκσο 

λα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα θαηαβάιεη ηα ζπλήζε δίδαθηξα εγγξαθήο ζην παλεπηζηήκην 

πξνέιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. Σα αζθάιηζηξα, νη 

ζπλδξνκέο ζηηο θνηηεηηθέο νξγαλψζεηο, ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθφξσλ πιηθψλ (θσηναληίγξαθα, πιηθά εξγαζηεξίνπ θ.ι.π.) δελ 

ζεσξνχληαη σο δίδαθηξα εγγξαθήο. 

Σν δηθαίσκα ηνπ ζπνπδαζηή γηα εζληθέο ππνηξνθίεο ή εζληθά δάλεηα γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο, δελ πξέπεη λα 

δηαθφπηεηαη, λα αθπξψλεηαη ή λα κεηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ πνπ 

δηαλχεη ν ζπνπδαζηήο ζ' έλα άιιν θξάηνο-κέινο θαη ιακβάλεη ππνηξνθία θηλεηηθφηεηαο 

γηα ζπνπδαζηέο ζηα πιαίζηα ηνπ ΒRΏSMUS ή ηνπ LΕNGUΏ (Αξάζε ΕΕ). 

Καηά θαλφλα νη ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδαζηέο δελ ρνξεγνχληαη: 

 γηα πεξηφδνπο κηθξφηεξεο απφ έλα πιήξεο αθαδεκατθφ ρξνληθφ δηάζηεκα (full 

academic term). ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ππνηξνθία γηα πεξίνδν 

ζην εμσηεξηθφ ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη κηθξφηεξε απφ έλα αθαδεκατθφ ηξίκελν. 

 γηα πεξηφδνπο κεγαιχηεξεο απφ έλα έηνο. ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκάησλ φπνπ ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ζην εμσηεξηθφ ππεξβαίλεη ην έηνο, ε δηάξθεηα ηεο 

ππνηξνθίαο θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδαζηέο πεξηνξίδεηαη ζε 12 κήλεο, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ησλ πιήξσο εληαγκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ν ζπνπδαζηήο 

ππνρξεψλεηαη λα δηαλχζεη πεξίνδν δηάξθεηαο κεγαιχηεξεο ηνπο έηνπο ζην εμσηεξηθφ, 
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ε νπνία νδεγεί ζηελ απφθηεζε πηπρίνπ απφ δχν ρψξεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

ππνηξνθία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλα αθφκε έηνο. 

 ζε ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη ζπνπδαζηηθή ππνηξνθία θηλεηηθφηεηαο, αθφκε 

θαη αλ ε δηάξθεηα θαη ησλ δχν ζπνπδαζηηθψλ πεξηφδσλ ζην εμσηεξηθφ είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ έηνπο. Μφλε εμαίξεζε γίλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ παξαθνινπζνχλ 

πιήξσο εληαγκέλα πξνγξάκκαηα (βιέπε αλσηέξσ) ζηα νπνία ν ζπνπδαζηήο 

ππνρξεψλεηαη λα δηαλχζεη δχν πεξηφδνπο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ή γηα ηνπο 

ζπνπδαζηέο πνπ ππνρξεψλνληαη λα δηαλχζνπλ πεξίνδν ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. 

 Οη ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο γηα ζπνπδαζηέο δελ δηαηίζεληαη ζε ζπνπδαζηέο ηνπ 

πξψηνπ έηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζε κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ησλ πιήξσο 

εληαγκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ν ζπνπδαζηήο ππνρξεψλεηαη λα αξρίζεη ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ ζην πξψην έηνο. 

 

 

(β) Σκοπόρ ηυν ςποηποθιών 

 

Οη ζπνπδαζηηθέο ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο δελ απνηεινχλ πιήξεηο ππνηξνθίεο 

αιιά πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ην ``θφζηνο θηλεηηθφηεηαο'' ησλ ζπνπδαζηψλ, δειαδή 

ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα πεξίνδνο ζπνπδψλ ζ' έλα άιιν θξάηνο--

κέινο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηα έμνδα ηαμηδηνχ κεηαμχ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 ηα έμνδα πνπ επηβαξχλνπλ άκεζα ηνλ ζπνπδαζηή θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ απαξαίηεηε 

γισζζηθή πξνεηνηκαζία, φπσο δίδαθηξα εγγξαθήο, έμνδα δηακνλήο γηα γισζζηθή 

πξνεηνηκαζία ζηε ρψξα ππνδνρήο, βηβιία. Σα έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηα παλεπηζηήκηα 

γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γισζζηθή πξνεηνηκαζία ζην παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο ή ηε 

γισζζηθή πξνεηνηκαζία ζηε ρψξα πνπ βξίζθεηαη ην παλεπηζηήκην ππνδνρήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ ρνξεγείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θεθαιαίνπ Ώ αλσηέξσ. 

 επηπιένλ δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην γεληθφηεξν πςειφ θφζηνο δηαβίσζεο ζην 

θξάηνο--κέινο ππνδνρήο. 

 πξφζζεηεο δαπάλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αιιαγή ησλ αηνκηθψλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην εμσηεξηθφ (φπσο απηέο πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα παξάδεηγκα απφ ηε κε δσξεάλ παξνρή ζηέγαζεο θαη 

δηακνλήο ζηε θνηηεηηθή εζηία ή ηε κε ρνξήγεζε ζπνπδαζηηθήο έθπησζεο γηα ηηο 

παξνρέο απηέο).  

Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ΓΠ  ηνπ Δπξσπατθνχ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γηθηχνπ   
Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, ε νπνία νξγαλψλεηαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ Βπξσπατθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Αηθηχνπ πνπ πεξηιακβάλεη 

Αηαπαλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο (ΑΠ) πνπ εγθξίζεθαλ ην έηνο απηφ θαη 

ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ''εληφο ηνπ θχθινπ'' κέξνο ηνπ ΒCΣS (Νέν Πξφγξακκα - 

Πηιφηνο). ηα ΑΠ ρνξεγείηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο πνπ 

ρνξεγείηαη ζηα παλεπηζηήκηα πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαη νη ζπνπδαζηέο ηνπο έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηηο ΒΏΏΤ γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θηλεηηθφηεηα γηα 
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ζπνπδαζηέο. Βηδηθέο ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο απφ ην '' εληφο ηνπ 

θχθινπ'' κέξνο ηνπ ΒCΣS. 

Οη ειεχζεξα δηαθηλνχκελνη ζπνπδαζηέο (δειαδή ζπνπδαζηέο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζ' έλα ΑΠ ηνπ Βπξσπατθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Αηθηχνπ) κπνξνχλ επίζεο 

λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζπνπδαζηηθήο ππνηξνθίαο θηλεηηθφηεηαο, εθφζνλ 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο γηα ηηο ππνηξνθίεο απηέο. Ο ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ γηα ηνπο ``ειεχζεξα δηαθηλνχκελνπο ζπνπδαζηέο'' είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλνο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ππνηξνθηψλ θηλεηηθφηεηαο γηα ηνπο ``ειεχζεξα 

δηαθηλνχκελνπο ζπνπδαζηέο'' ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πνιηηηθή ηεο Βζληθήο Ώξρήο 

Ώπνλνκήο Τπνηξνθηψλ (ΒΏΏΤ) ζηελ αληίζηνηρε ρψξα. ε νξηζκέλα θξάηε-κέιε δελ 

δηαηίζεληαη ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο γηα ``ειεχζεξα δηαθηλνχκελνπο ζπνπδαζηέο''. 

Γ. Γηαρείξηζε ησλ ζπνπδαζηηθψλ ππνηξνθηψλ  ια ηα θξάηε κέιε φξηζαλ κηα 

Βζληθή Ώξρή Ώπνλνκήο Τπνηξνθηψλ (ΒΏΏΤ), ζηελ Βιιάδα ε αξκφδηα ΒΏΏΤ είλαη ην 

ΕΚΤ, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπνπδαζηηθψλ ππνηξνθηψλ ΒRΏSΜUS 

θαη LΕNGUΏ (Αξάζε ΕΕ). 

Οη ΒΏΏΤ δηαρεηξίδνληαη, ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο κε ηελ Βπηηξνπή ησλ 

Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, έλα ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ζπνπδαζηηθέο ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο ΒRΏSΜUS θαη LΕNGUΏ (Αξάζε ΕΕ). Δ ΒΏΏΤ 

θάζε θξάηνπο-κέινπο είλαη ππεχζπλε γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε ζπνπδαζηέο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα δηαλχζνπλ κηα 

αλαγλσξηζκέλε πεξίνδν ζπνπδψλ ζ' έλα θξάηνο-κέινο (είηε ζηα πιαίζηα ελφο ΑΠ είηε 

σο ``ειεχζεξα δηαθηλνχκελνη ζπνπδαζηέο''). 

Δ δηαρείξηζε ησλ ππνηξνθηψλ κπνξεί λα πνηθίιιεη ζχκθσλα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο 

δηαρείξηζεο πνπ επέιεμαλ νη αξρέο ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. Οη ΒΏΏΤ κπνξνχλ λα 

ρνξεγνχλ ηηο ππνηξνθίεο είηε απεπζείαο ζηνπο δηθαηνχρνπο είηε κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

πξνέιεπζεο (ζήκεξα, ε δεχηεξε είλαη ε πην ζπλήζεο δηαδηθαζία). 

Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ππνηξνθηψλ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο 

ξπζκίζεηο πνπ επέιεμαλ νη αξρέο θάζε θξάηνπο κέινπο. Οη ΒΏΏΤ κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ 

ππνηξνθίεο είηε απεπζείαο ζηνπο δηθαηνχρνπο είηε έκκεζα κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

απνζηνιήο (ν ηειεπηαίνο είλαη ζήκεξα ν πην ζπλήζεο ηξφπνο). 

Γηα ηε ρνξήγεζε ζπνπδαζηηθψλ ππνηξνθηψλ θηλεηηθφηεηαο ΒRΏSΜUS, νη 

ΒΏΏΤ πξέπεη λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ``ζπνπδαζηέο ηνπ Αηθηχνπ''. 

Αηνξγαλψλνπλ επίζεο ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ``ειεχζεξα 

δηαθηλνχκελνπο ζπνπδαζηέο'' (δηαζεζηκφηεηα ππνηξνθηψλ, ιεπηνκέξεηεο θαη έληππα γηα 

ηελ ππνβνιή αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θ.ι.π.). Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα 

Πξνγξάκκαηα Κηλεηηθφηεηαο ησλ πνπδαζηψλ Οη εληζρχζεηο απεπζχλνληαη ζε 

Παλεπηζηήκηα ηα νπνία νξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ελφο παλεπηζηεκίνπ λα παξαθνινπζήζνπλ κία πεξίνδν ζπνπδψλ 

νπζηαζηηθήο δηάξθεηαο (απφ 3 κήλεο έσο έλα πιήξεο αθαδεκατθφ έηνο) ζε έλα 

ηνπιάρηζηνλ άιιν θξάηνο-κέινο, θαη ε νπνία ζα αλαγλσξηζζεί πιήξσο θαη ζα 

πξνζκεηξεζεί γηα ηε ιήςε ηνπ δηπιψκαηνο ηνπο ή ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπο ηίηινπ. 

Βπηιέμηκα είλαη ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ ζηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζπνπδαζηέο απφ νπνηνδήπνηε ηνκέα ζπνπδψλ θαη ζε θάζε επίπεδν 

ζπνπδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηδαθηνξηθνχ ή αληηζηνίρνπ επηπέδνπ). 

Δ Βπηηξνπή ζα ρνξεγήζεη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο κφλν ζε πξνγξάκκαηα ζηα 

νπνία νη ζπνπδαζηέο πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 
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ζπνπδαζηψλ. Ώπφ ηηο Βζληθέο Ώξρέο Ώπνλνκήο Τπνηξνθηψλ (ΒΏΏΤ) δεηείηαη λα 

ρνξεγνχλ εληζρχζεηο ππφ ηε κνξθή ζπνπδαζηηθψλ ππνηξνθηψλ θηλεηηθφηεηαο ζε φια ηα 

ΑΠ πνπ γίλνληαη δεθηά κε επηιέμηκεο ξνέο ζπνπδαζηψλ, ελψ ν αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ 

ππνηξνθηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηηο ΒΏΏΤ. 

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο 

ζπνπδαζηψλ, ε Βπηηξνπή ζα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

 θαηά πφζν ε πεξίνδνο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απνηειεί ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο (ηξηηνβάζκηαο) εθπαίδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ 

πξέπεη λα παξέρεηαη πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε. Καλνληθά ηνχην απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο απφ ην νπνίν θεχγεη ν ζπνπδαζηήο θαη ζην νπνίν 

επηζηξέθεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. Χζηφζν, είλαη επίζεο 

δπλαηφλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα ρνξεγεζνχλ ππνηξνθίεο θηλεηηθφηεηαο 

ζπνπδαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη πεξίνδνη ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ γηα ηηο 

νπνίεο ρνξεγείηαη πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε απφ ην παλεπηζηήκην ππνδνρήο 

ππφ ηνλ φξν φηη ε ξχζκηζε απηή απνηειεί κέξνο ελφο ΑΠ πνπ έγηλε δεθηφ. Σέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ζα απνηεινχλ, γηα παξάδεηγκα, ηα κε πνιιή πξνζνρή ζρεδηαζκέλα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ, ηα νπνία ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ πηπρίν ηίηιν θαη απφ ην ίδξπκα πξνέιεπζεο θαη απφ ην 

ίδξπκα ππνδνρήο, κέζσ ηεο αιιεινέληαμεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη 

ηεο ``επξείαο'' αλαγλψξηζεο ησλ ζπνπδψλ - πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

ίδξπκα πξνέιεπζεο - απφ ην ίδξπκα ππνδνρήο. 

 ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ πξνηείλνληαη γηα αληαιιαγή θαη ε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ, ηνλ ηχπν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ ηδξχκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη 

 ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζσζηή αθαδεκατθή 

πξνεηνηκαζία, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. 

 ηελ επηκέιεηα γηα ηε γισζζηθή πξνεηνηκαζία ε νπνία παξέρεηαη, φπνπ είλαη 

απαξαίηεην, ζηνπο ζπνπδαζηέο νη νπνίνη θαηέρνπλ ήδε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. πνπ είλαη δπλαηφλ, ε πξνεηνηκαζία ζηελ μέλε γιψζζα πξέπεη λα αξρίζεη 

ζηε ρψξα πξνέιεπζεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε θαη πξέπεη λα ζπλερηζζεί ζηε ρψξα 

ππνδνρήο σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 ηελ φιε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθφηεξα, 

ηελ ππνζηήξημε ησλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

 ηελ πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηε ζηέγαζε θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην Παλεπηζηήκην ππνδνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ επελέληαμε 

ηνπο ζην ίδξπκα πξνέιεπζεο. 

 ην βαζκφ ακνηβαηφηεηαο, πνπ δελ ζεκαίλεη αθξηβψο ζπκκεηξηθή ζπλεξγαζία αιιά 

ζπλεπάγεηαη γεληθφηεξε ηζνξξνπία ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

ηδξπκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ, ηα έμνδα ησλ νπνίσλ θαιχπηνληαη 

απφ ηελ ελίζρπζε απηή. Ο φξνο απηφο ζα εθαξκνζζεί ιηγφηεξν απζηεξά ζηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ LΕNGUΏ (Αξάζε ΕΕ). 

ηελ πεξίπησζε ηνπ LΕNGUΏ (Αξάζε ΕΕ) πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηα 

πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ θαηάξηηζε ζπνπδαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ κειινληηθά 

θαζεγεηέο μέλσλ γισζζψλ θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζηηο 

ιηγφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη δηδαζθφκελεο γιψζζεο απφ απηέο πνπ θαιχπηεη ην 

πξφγξακκα LΕNGUΏ (νη ελλέα επίζεκεο γιψζζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζπλ ηα Εξιαλδηθά θαη 
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ηα Λνπμεκβνπξγηαλά). 

Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, πνπ ρνξεγεί ε Βπηηξνπή ζηα ζπκκεηέρνληα 

Παλεπηζηήκηα γηα έλα πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αθφινπζεο δαπάλεο: 

 ην θφζηνο εθπφλεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο: έμνδα ηαμηδηνχ θαη 

δηακνλήο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζπλεδξηάζεηο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηε ιεηηνπξγία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (νξγάλσζε θαη πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ζηέγαζε θαη άιιεο 

πξαθηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε δηακνλή ησλ ζπνπδαζηψλ ζ' έλα άιιν θξάηνο--κέινο, 

επίβιεςε ησλ ζπνπδαζηψλ, εμεηαζηηθέο επηηξνπέο, ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αθαδεκατθή αλαγλψξηζε, θ.ι.π.). 

 ηα έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη ηα Παλεπηζηήκηα θαη ζρεηίδνληαη κε ηε 

γισζζηθή πξνεηνηκαζία ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνίνη δελ θαηείραλ ήδε ηε γιψζζα ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ παξφκνηα πξνεηνηκαζία θαιχπηεη 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ αλαρψξεζε, ή φηαλ νξγαλψλνληαη εηδηθά 

καζήκαηα γιψζζαο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο κε έμνδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνέιεπζεο ή 

θαη ππνδνρήο ηνπο. 

 ηα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή πξνεηνηκαζία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ζπνπδαζηψλ. 

 άιιεο παξφκνηεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θαηάξηηζε 

ή ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο ε πξνεηνηκαζία θαη ε κεηάθξαζε εγγξάθσλ 

θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, πιηθφ, δηνηθεηηθά έμνδα (π.ρ. πιηθφ 

γξαθείνπ, ηαρπδξνκηθά θαη ηειεθσληθά έμνδα, άκεζα ζρεηηδφκελα έμνδα 

κηζζνδνζίαο). Σα έμνδα ππφ ηνλ ηίηιν απηφ δελ κπνξνχλ θαλνληθά λα ππεξβαίλνπλ ην 

20 %  ηεο ρνξεγνχκελεο ελίζρπζεο. Σα έμνδα θεθαιαίνπ, εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) δελ είλαη επηιέμηκα. 

Δ κέγηζηε ελίζρπζε πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα θάζε πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο 

ζπνπδαζηψλ είλαη 25.000 ΒCU αλά έηνο γηα θάζε ζπκκεηέρνλ παλεπηζηήκην. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην πνζφ πνπ ρνξεγείηαη ζήκεξα ζα κεησζεί ζεκαληηθά ιφγσ, 

ελ κεξεη, ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Βλδεηθηηθά ε κέζε ελίζρπζε πνπ 

ρνξεγήζεθε ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ ην αθαδεκατθφ έηνο 1989 - 

1990 ήηαλ 8060 ΒCU αλά πξφγξακκα, δειαδή 2.500 ΒCU πεξίπνπ αλά ζπκκεηέρνλ 

Παλεπηζηήκην. 

Οη ζπνπδαζηέο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ππνηξνθία ΒRΏSΜUS ή LΕNGUΏ 

(Αξάζε ΕΕ) πξέπεη θαηαξρήλ λα απεπζπλζνχλ ην δπλαηφ ζπληνκφηεξν ζην Παλεπηζηήκην 

πξνέιεπζεο ηνπο. Ώλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 

 Βάλ ε ζρεδηαδφκελε πεξίνδνο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ νξγαλψλεηαη ζηα πιαίζηα ελφο 

ΑΠ, ε ππνβνιή αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θηλεηηθφηεηαο ζηνπο 

ζπνπδαζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ην ΑΠ εκπίπηεη ζηελ επζχλε ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. Σν Παλεπηζηήκην ζπληνληζκνχ πξέπεη λα απνζηείιεη κηα γεληθή 

αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζην ΒRΏSΜUS Bureau. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ ``ειεχζεξα δηαθηλνχκελσλ ζπνπδαζηψλ'' (δειαδή φηαλ ε 

πεξίνδνο ζην εμσηεξηθφ πνπ πξνβιέπεη ν ζπνπδαζηήο δελ νξγαλψλεηαη ζηα πιαίζηα 

ελφο ΑΠ ή ΒCΣS), ην παλεπηζηήκην πξνέιεπζεο πξέπεη λα πηζηνπνηεί ξεηά ζην 

ζπνπδαζηή φηη ζα ρνξεγήζεη πιήξε αθαδεκατθή αλαγλψξηζε θαη φηη πιεξνχληαη 
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φιεο νη άιιεο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο. Μεηαμχ ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ε απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξα εγγξαθήο ζην παλεπηζηήκην 

ππνδνρήο. Οη αηηήζεηο ησλ ``ειεχζεξα δηαθηλνχκελσλ ζπνπδαζηψλ'' ππνβάιινληαη ζε 

αηνκηθή βάζε θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ ζε θάζε θξάηνο--κέινο παξέρνληαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή 

(ΒΏΏΤ), πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ρνξήγεζε ζπνπδαζηηθψλ ππνηξνθηψλ 

ΒRΏSΜUS θαη   LΕNGUΏ (Αξάζε ΕΕ).  

 

 
11. Υποηποθίερ Κληποδοηημάηυν, Οπγανιζμών και Άλλυν 
Φοπέυν 

 

 

11.1 Τπνηξνθίεο Κιεξνδνηεκάησλ γηα Πξνπηπρηαθέο πνπδέο 

Δζσηεξηθνχ 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κιεξνδφηεκα Μαξίαο ηάε  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Καηαγσγή απφ Κχζεξα (κε επηινγή) 

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Βιιάδα 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Αηεχζπλζε Κιεξνδνηεκάησλ,   Σκ. 

Τπνηξνθηψλ θαη ΐξαβείσλ, ηαδίνπ θαη Υξίζηνπ Λαδά 6, ηει. 32. 26 48  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κιεξνδφηεκα Θενδψξνπ Μαλνχζε  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε φισλ ησλ ΏΒΕ 

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ:  Καηαγσγή απφ ηάηηζηα Κνδάλεο (κε επηινγή) 

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Βιιάδα 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Αηεχζπλζε Κιεξνδνηεκάησλ,   Σκ. 

Τπνηξνθηψλ θαη ΐξαβείσλ, ηαδίνπ θαη Υξίζηνπ Λαδά 6, ηει. 32. 26 48  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κιεξνδφηεκα Εαιέκνπ Κππξηαλίδε  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ:  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη πξσηνεηείο θνηηεηέο ζηα 

Ώ.Β.Ε., λα είλαη άξξελεο θαη απφθνηηνη Λπθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ηέσο Αηνηθήζεσο 

Πξσηεπνχζεο. 

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Βιιάδα 

 ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Πξνθήξπμε ηεο ππνηξνθίαο δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο. Δ 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κεηά απφ εμέηαζε ζηελ έθζεζε ηδεψλ θαη ζε έλα (1) 

αθφκα κάζεκα ζηελ χιε ηεο Γ Λπθείνπ γηα ηηο παλειιήληεο ή Γεληθέο Βμεηάζεηο 

Λπθείνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθνχ, Μεηξνπφιεσο 15, Ώζήλα. 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κιεξνδφηεκα Κ. ΐέιιηνπ -- ΐαξφλνπ  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  
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ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ:  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θνηηεηέο θαηαγφκελνη απφ ηε 

Μαθεδνλία. 

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Βιιάδα 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Πξνθήξπμε ηεο ππνηξνθίαο δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο. Δ 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κεηά απφ εμέηαζε ζηελ έθζεζε ηδεψλ θαη ζε έλα (1) 

αθφκα κάζεκα ζηελ χιε ηεο Γ Λπθείνπ γηα ηηο παλειιήληεο ή Γεληθέο Βμεηάζεηο 

Λπθείνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Αηεχζπλζε Αηνηθεηηθνχ, Μεηξνπφιεσο 15, Ώζήλα.  

 

 

11.2 Τπνηξνθίεο Κιεξνδνηεκάησλ γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

Δμσηεξηθνχ 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κιεξνδφηεκα ΏΘΛΟN ζσλνο θαη Ώζελάο 

ηαζάηνπ  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Έιιελεο πηπρηνχρνη ΏΒΕ  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηεζδήπνηε  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  ΏΘΛΟΝ ζσλνο θαη Ώζελάο ηαζάηνπ, Υαξ.Σξηθνχπε 23, 

ηει. 36 20 786. 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κιεξνδφηεκα Μαξίαο ηάε  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Έιιελεο πηπρηνχρνη ΏΒΕ (κε βαζκφ ``Λίαλ Καιψο'' ) πνπ 

θαηάγνηαη απφ ηα Κχζεξα (κε επηινγή).  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Γεξκαλία  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,   Αηεχζπλζε Κιεξνδνηεκάησλ, Σκ. 

Τπνηξνθηψλ θαη ΐξαβείσλ, ηαδίνπ θαη Υξίζηνπ Λαδά 6, ηει. 32 2648.  

 

 

11.3 Τπνηξνθίεο Ηδξπκάησλ -- Οξγαληζκψλ Δζσηεξηθνχ 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ώθσλ Π. Μπαθαιά, 

Παλεπηζηεκίνπ 20, Ώζήλα  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Τπνςήθηνη θαηαγφκελνη απφ ην λνκφ Ώξθαδίαο. 

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηεζδήπνηε 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Αίλνληαη ππνηξνθίεο γηα πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο. Καη' εμαίξεζε κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ππνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθά κε 

Ώξθάδεο αξηζηνχρνη πηπρηνχρνη. Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηα 

έζνδα ηνπ ηδξχκαηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: ηει. 36.35.138 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Ίδξπκα Εσάλλνπ . Λάηζε  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Τπνςήθηνη θαηαγφκελνη απφ ην λνκφ Διείαο. 
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ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηεζδήπνηε  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  ζσλνο 8, Ώζήλα Σει. 32.30.151. Αίλνληαη ην ρξφλν 400 

ππνηξνθίεο εζσηεξηθνχ γηα πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη 2 γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε 

άηνκα πνπ πεξάησζαλ ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο κε ππνηξνθία ηνπ ηδξχκαηνο.  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Κέληξν Ππξεληθψλ Βξεπλψλ ``Ο Αεκφθξηηνο'', Ώγία 

Παξαζθεπή, Ώηηηθή.  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧN :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Πηπρηνχρνη Ώ.Β.Ε  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧN :  Βιιάδα   ην Κέληξν Ππξεληθψλ Βξεπλψλ ``Ο 

Αεκφθξηηνο''  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ πνηθίιιεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Δ 

πξνθήξπμε γίλεηαη ζπλήζσο ηνλ επηέκβξην θαη δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο, 

αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Σειεφξαζε θαη ηα Παλεπηζηήκηα. Δ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ 

γίλεηαη κεηά απφ δηαγσληζκφ. Οη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη γηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη 

θαιχπηνπλ ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 4 εηψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει. 65 

10 305  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ: Βιιεληθφο Οξγαληζκφο Μηθξνκεζαίσλ 

Μεηαπνηεηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (Β.Ο.Μ.Μ.Β.X)  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧN :  Καζνξίδεηαη θάζε ρξφλν.  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Πηπρηνχρνη ΏΒΕ ή ΚΏΣΒΒ. Γλψζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο 

πνπ ζα γίλεη ε κεηεθπαίδεπζε. Διηθία 25 -- 30 εηψλ. Βλδερφκελε πξνυπεξεζία ζην ρψξν 

ηεο κεηεθπαίδεπζεο.  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧN :  Καζνξίδνληαη θάζε ρξφλν.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Β.Ο.Μ.Μ.Β.Υ. Αηεχζπλζε ΐηνηερληθήο Ώλάπηπμεο Σκ. 

Βθπαίδεπζεο, Ξελίαο 16, Ώζήλα. Σει.: 77 02 940 &  77 02 941  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Λ. Ώκαιίαο 20, Ώζήλα.  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οηθνλνκηθέο Βπηζηήκεο, Σερλνινγία  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Πηπρηνχρνη ή ηειεηφθνηηνη ΏΒΕ  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηεζδήπνηε.  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Αίλνληαη 10 -- 15 ππνηξνθίεο ην ρξφλν. Σν πξφγξακκα ησλ 

ππνηξνθηψλ εθδίδεηαη θάζε Ννέκβξην θαη ηζρχεη γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Γηα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηει.: 32 36 011 &  32 36 091.  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣPΟΦΕΏ :  Κνηλσθειέο Ίδξπκα " Ώιέμαλδξνο Χλάζεο", 

Πινπηάξρνπ 18, Ώζήλα  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Καζνξίδνληαη θάζε ρξφλν νη ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο 

ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο. Αίλνληαη θαη ζε θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνπο.  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Πηπρηνχρνη ειιεληθνχ ή μέλνπ ΏΒΕ κε βαζκφ πηπρίνπ 

ηνπιάρηζηνλ επηά (7), πξέπεη λα έρνπλ ηελ ειιεληθή εζληθφηεηα, ειηθία φρη πάλσ απφ 35 

εηψλ, λα έρνπλ γίλεη δεθηνί απφ Παλεπηζηήκην ή λα ππάξρνπλ ζηνηρεία αιιεινγξαθίαο.  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηεζδήπνηε  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Σν Κνηλσθειέο Ίδξπκα "Ώιέμαλδξνο . Χλάζεο" δηαζέηεη 

θάζε ρξφλν γηα ππνηξνθίεο ην πνζφ ησλ 500.000 $ . Σν πξφγξακκα ησλ ππνηξνθηψλ 
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εθδίδεηαη θάζε ρξφλν θαη ηζρχεη γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Δ πξνθήξπμε 

δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο. Δ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

θαζεγεηψλ ΏΒΕ. Υνξεγνχληαη ππνηξνθίεο θαη γηα πεξάησζε ζπνπδψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα: 72 17 724, - 725, -726, θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή 12 -- 2 

κ.κ.  

 

 

11.4 Τπνηξνθίεο μέλσλ Πνιηηηζηηθψλ Ηδξπκάησλ 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  πλνκνζπνδία ΐξεηαληθψλ ΐηνκεραληψλ (  

Confederation of British Εndustries)  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Μφλν γηα Μεραληθνχο πιελ Ώξρηηεθηφλσλ.  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πηπρηνχρνη Ώ.Β.Ε  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Μεγάιε ΐξεηαλία  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Δ ππνηξνθία παξέρεη πξαθηηθή εμάζθεζε θαη πξνζθέξεηαη ζε 

ππνςήθηνπο πνπ εξγάδνληαη σο ππάιιεινη ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. Αελ 

πξνζθέξεηαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Δ ππνηξνθία πξνζθέξεηαη ζε δχν ηχπνπο, 

αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ. Ο πξψηνο ηχπνο (Ώ), πξννξίδεηαη γηα 

κεραληθνχο πνπ πξφζθαηα απνθνίηεζαλ είλαη δηάξθεηαο 12 έσο 18 κελψλ θαη παξέρεη 

ηελ απαξαίηεηε πξαθηηθή εμάζθεζε γηα ζπκπιήξσζε ηεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ππνηξφθνπ. Ο δεχηεξνο ηχπνο (C), πξννξίδεηαη γηα έκπεηξνπο ππνςεθίνπο κε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνχ ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ 

απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο, πνπ επηζπκνχλ λα εμαζθεζνχλ πεξηζζφηεξν ζε νξηζκέλνπο 

θιάδνπο ηεο επηζηήκεο ηνπο. Δ ππνηξνθία απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη δηάξθεηαο 4 έσο 12 

κελψλ. Δ πξνθήξπμε ηεο ππνηξνθίαο δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο ζπλήζσο ην 

Αεθέκβξην θαη θνηλνπνηείηαη ζε νξγαληζκνχο θαη κεγάιεο εηαηξείεο. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζην ΐξεηαληθφ πκβνχιην, Πιαηεία Φηιηθήο Βηαηξείαο 17, Κνισλάθη, 102 

10, Ώζήλα, Σ.Θ. 3488. Σει.: 36 33 211 - 5.  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Ίδξπκα Εζκήλεο Φηηο  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη ε πξνθήξπμε νξίδεηαη θαη ν 

θιάδνο  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πηπρηνχρνη ΏΒΕ  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Μεγάιε ΐξεηαλία (εηδηθά γηα ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Ομθφξδεο)  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Δ ππνηξνθία δελ δίλεηαη θάζε ρξφλν. Βίλαη δηάξθεηαο 3 εηψλ 

θαη ε πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην 

ΐξεηαληθφ πκβνχιην. Πιαηεία Φηιηθήο Βηαηξείαο 17 (Κνισλάθη), Ώζήλα 102 10, Σ.Θ. 

3488, ηει.: 3633211, - 5.  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Πξφγξακκα   FULBRΕGΔΣ, ΐαζ. νθίαο 6, Ώζήλα  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οξίδνληαη θάζε ρξφλν.  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Πηπρηνχρνη ειιεληθνχ ΏΒΕ κε πςειή βαζκνινγία, ειιεληθή 

ππεθνφηεηα, λα κελ έρεη θάλεη ν ππνςήθηνο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ζηελ Ώκεξηθή.  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Δ.Π.Ώ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Αίλνληαη ππνηξνθίεο: 1) γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε 
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ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, δηάξθεηαο ελφο (1) αθαδεκατθνχ έηνπο . 2) ζε θαζεγεηέο -- 

εξεπλεηέο (θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο) γηα πξνρσξεκέλε έξεπλα δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 90 εκεξψλ. Ο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα έρεη πξνζθιεζεί απφ ακεξηθάληθν 

Παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ θέληξν φπνπ επηζπκεί λα θάλεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία. 

Σα πξνγξάκκαηα εθδίδνληαη ην θζηλφπσξν ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Σν 

Fulbright Οffice ζηελ Ώζήλα δίλεη πιεξνθνξίεο ζε φηη έρεη ζρέζε κε ππνηξνθίεο γηα ηελ 

Ώκεξηθή, εγγξαθή ζε ακεξηθάληθα Παλεπηζηήκηα θ.ι.π. ηει.: 72 41 811, - 12. Ώληίζηνηρε 

ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία ηνπ Fulbright Οffice ππάξρεη θαη ζηε Θεζζαινλίθε ζην 

Ώκεξηθάληθν Κέληξν, Μεηξνπφιεσο 34, ηει. 031 270 747. 

 

 

11.5 Τπνηξνθίεο Ηδησηψλ 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  Ώιέμαλδξνο Θενδνζίνπ,η. Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Φπζηθή  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Δ ππνηξνθία (1 ππνηξνθία) δίλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξν πξσηνεηή θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ν 

νπνίνο ζα πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ πξψησλ δέθα (10) επηηπρφλησλ θνηηεηψλ θάζε 

έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1993--1994.  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Βιιάδα, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκ. Φπζηθήο  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Σν πνζφ ηεο ππνηξνθίαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηφθνπο 

θεθαιαίνπ θαη αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε δξρ. 400.000 εηεζίσο. Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο: Βπηηξνπή Βξεπλψλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα 261 10 Σει. 997554  

 

 

11.6 Τπνηξνθίεο δηαθφξσλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :    Raptellis Demosthenes Foundation  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Πηπρηνχρνη ΏΒΕ θαηαγφκελνη απφ ηε Μπηηιήλε.  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Δ.Π.Ώ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :    Raptellis Demosthenes Foundation, c/o Σhe First Bank of 

Boston, 100 Federal Street, Boston Μass. 021 10 U.S.Ώ.  

 

ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :  ΐξεηαληθφ πκβνχιην  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Οπνηνζδήπνηε  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ:  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πηπρηνχρνη ΏΒΕ 

ειηθίαο 25-35 εηψλ.  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Μ. ΐξεηαλία  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Δ πξνθήξπμε ηεο ππνηξνθίαο, πνπ ζπλήζσο γίλεηαη ηέινο 

Ώπγνχζηνπ κε αξρέο επηεκβξίνπ, δεκνζηεχεηαη ζηηο εθεκεξίδεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα 

ΏΒΕ. Δ δηάξθεηα ηεο είλαη 9 -- 12 κήλεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

θαη κεηαμχ απηψλ ησλ επηηπρφλησλ γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή απφ επηηξνπή. Κνισλάθη, 

102 10 Ώζήλα, Σ.Θ. 3488, ηει.: 36 33 211, - 215.  
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ΦΟΡΒΏ ΤΠΟΣΡΟΦΕΏ :    NΏΣΟ  

ΚΛΏΑΟΕ ΠΟΤΑΧΝ :  Εαηξηθή, Υεκεία, Γεσπνλία, Σερλνινγία Σξνθίκσλ, 

ΐηνινγία, Μαζεκαηηθά, Σερλνινγηθέο Βπηζηήκεο.  

ΠΡΟΫΠΟΘΒΒΕ :  Έιιελεο πηπρηνχρνη ΏΒΕ κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ "Λίαλ 

Καιψο", Διηθία κέρξη 35 εηψλ. Οη άλδξεο ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο  

ΥΧΡΒ ΠΟΤΑΧΝ :  Υψξεο κέιε ηνπ   NΏΣΟ  

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ :  Τπνπξγείν Βζληθήο Οηθνλνκίαο (Αηεχζπλζε Σερληθήο 

ΐνήζεηαο) ηει.: 32 30 931 εζση.: 233  

 

 

11.7 Τπνηξνθίεο μέλσλ Κπβεξλήζεσλ 

 

Α. ΗΣΑΛΗΑ  
Δ Εηαιηθή Κπβέξλεζε πξνζθέξεη θάζε ρξφλν ζε Έιιελεο πηπρηνχρνπο ΏΒΕ 

ειηθίαο κέρξη 35 εηψλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνηξνθηψλ (93 κήλεο). Οη ππνηξνθίεο 

απηέο δελ είλαη ππνηξνθίεο απφθηεζεο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ αιιά εηδηθφηεηαο. 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ζην   Εnstituto della lingua Εtaliana e Cultura αίηεζε κε 

ηελ νπνία δεηάλε λα ηνπο ρνξεγεζεί ππνηξνθία. 

Οη εηδηθφηεηεο ηεο ππνηξνθίαο θαζνξίδνληαη θάζε ρξφλν αλάινγα κε ηελ δήηεζε 

πνπ ππάξρεη. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηελ ηηαιηθή γιψζζα. Ώπαιιάζζνληαη απηψλ 

ησλ εμεηάζεσλ νη πηπρηνχρνη ηεο Εηαιηθήο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, νη πηπρηνχρνη Εηαιηθνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη νη πηπρηνχρνη ηνπ Εηαιηθνχ 

Ελζηηηνχηνπ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα : 52 35 630, 52 29 294.   

Εnstituto della lingua Εtaliana e Cultura, Παηεζίσλ 47, Ώζήλα.   B. ΓΔΡΜΑNΗΑ  Σν   

DΒUΣSCΔΒR ΏΚΏDΒΜΕSCΔΒR ΏUSΣΏUSCΔDΕΒNSΣ ρνξεγεί, κέζσ ηεο 

Πξεζβείαο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Ώζήλα ππνηξνθίεο: 

  

 Γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο αξρηθήο δηάξθεηαο ελφο (1) ρξφλνπ, ζε απνθνίηνπο 

Βιιεληθψλ Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ. 

α) ειηθίαο κέρξη 32 εηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο. 

β) κε άξηζηεο εηήζηεο επηδφζεηο θαη βαζκφ πηπρίνπ 7 ηνπιάρηζηνλ. 

γ) κε θαιέο γλψζεηο γεξκαληθήο. 

δ) ρσξίο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο. 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζπλήζσο ην Ννέκβξην γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ 

έηνο. 

 

 Γηα έξεπλα θαη κειέηε δηάξθεηαο 1--3 κελψλ ζε λένπο επηζηήκνλεο, αθαδεκατθά 

ζηειέρε ησλ ΏΒΕ. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο είλαη νη ππνςήθηνη λα έρνπλ ήδε 

πθεγεζία θαη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, θαζψο θαη επαθή κε γεξκαληθά 

επηζηεκνληθά Ελζηηηνχηα ή κε γεξκαλνχο ζπλαδέιθνπο ηεο ηδίαο εηδηθφηεηαο. 

Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη γηα ην Ώ' εμάκελν ζπλήζσο ζην ηέινο Οθησβξίνπ θαη 

γηα ην B' εμάκελν ζην ηέινο Εαλνπαξίνπ. 

 

 Καινθαηξηλά ηκήκαηα γεξκαληθήο γιψζζαο (2) κήλεο ζε λένπο βνεζνχο θαη θνηηεηέο 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη δχν ρξφληα ζπνπδψλ κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη 
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γλσξίδνπλ γεξκαληθά ηνπ επηπέδνπ   GRUNDSΣUFΒ 1 ηνπ   GΟΒΣΔΒ ΕNSΣΕΣUΣ. 

 

ξην ειηθίαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππνηξνθίαο 32 εηψλ.  Οη αηηήζεηο 

ππνβάιινληαη ζπλήζσο ην Φεβξνπάξην. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θάζε Αεπηέξα 

θαη Πέκπηε ζην ηειέθσλν: 72 24 801. - 805, Πξεζβεία Γεξκαλίαο, Μνξθσηηθφ Σκ., 

Καξανιή θαη Αεκεηξίνπ 3 (πξψελ Λνπθηαλνχ 3), Κνισλάθη Ώζήλα. 

Γ. ΓΑΛΛΗΑ  Ε) Θεηηθέο Βπηζηήκεο  

Οη Έιιελεο πηπρηνχρνη πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ ππνηξνθία γηα κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηε Γαιιία ππνβάιινπλ αηηήζεηο κέζσ ησλ θαζεγεηψλ ηνπο ζην Βιιεληθφ 

Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Αηεχζπλζε Αηεζλνχο πλεξγαζίαο, Βξκνχ 2, 105 

63 Ώζήλα, απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηελ 1ε Αεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ γηα ην επφκελν 

αθαδεκατθφ έηνο (εηδηθά γηα ηελ Εαηξηθή νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη απφ ηελ 1ε 

Οθησβξίνπ κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ). Ώπηέο ηηο αηηήζεηο παξαιακβάλεη ε Γαιιηθή 

Ώθαδεκία θαη ε ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο.  

Οη θιάδνη γηα ηνπο νπνίνπο δίλνληαη νη ππνηξνθίεο θαζνξίδνληαη θάζε ρξφλν. Οη 

ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηε γαιιηθή γιψζζα.  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηει.: (01) 36 42 761   Γ. ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ  

Οη παξαθάησ ρψξεο έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κνξθσηηθψλ αληαιιαγψλ κε ηελ Βιιάδα 

θαη παξέρνπλ ππνηξνθίεο ζε Έιιελεο ππεθφνπο, γηα πξνπηπρηαθέο, κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο θαη ζεξηλά ηκήκαηα, (ζεκηλάξηα):  

ΏΕΓΤΠΣΟ, BΒΛΓΕΟ, BΟΤΛΓΏΡΕΏ, ΓΕΟΤΓΚΟΛΏBΕΏ, ΑΏNΕΏ, ΕNΑΕΏ, 

ΕΟΡΑΏΝΕΏ, ΕΡΏΚ, ΕΡΛΏNΑΕΏ, ΕΠΏNΕΏ, ΕΡΏΔΛ, NΟΡBΔΓΕΏ, ΟΛΛΏNΑΕΏ, 

ΟΤΓΓΏΡΕΏ, ΠΟΛΧNΕΏ, ΣΒΥΟΛΟBΏΚΕΏ 

Οη ππνηξνθίεο δίλνληαη απφ αξκφδηα κηθηή επηηξνπή πνπ κειεηά ηνπο αηνκηθνχο 

θαθέιινπο ησλ ππνςεθίσλ. Δ πξνθήξπμε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ππνηξνθηψλ, γίλεηαη 

άιινηε απφ ην Τπνπξγείν Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιινηε απφ ηηο 

Πξεζβείεο ησλ ρσξψλ πνπ δίλνπλ ηηο ππνηξνθίεο. Αεκνζηεχεηαη ζε φιεο ηηο εκεξήζηεο 

εθεκεξίδεο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ φια ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, 20 εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ πνηθίιιεη θάζε ρξφλν. Αελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί 

αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα. Σηο ππνηξνθίεο απηέο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ Βιιελίδεο 

θαη Έιιελεο πηπρηνχρνη ΏΒΕ κέρξη 35 εηψλ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ΤΒΠΘ, Αηεχζπλζε πνπδψλ 

θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο, Μεηξνπφιεσο 15, Ώζήλα, ηειέθσλν: 01 - 32 28 011. 

 

 

11.8 Τπνηξνθίεο Η.Σ.Δ 

 

Σν Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο ρνξεγεί θαη' έηνο αξηζκφ ππνηξνθηψλ γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Βιιάδα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ θαηά 

ηφπνπο Ελζηηηνχησλ πνπ ην απαξηίδνπλ (ΒΕΣΥΑ, ΒΕΥΔΜΤΘ, ΒΚΒΚ). 

Ο αξηζκφο ησλ ππνηξνθηψλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξεγήζεψο ησλ θαζνξίδνληαη 

απφ ηα θαηά ηφπνπο Ελζηηηνχηα ηα νπνία θάλνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνθεξχμεηο κε 

αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηνπηθφ θαη αζελατθφ ηχπν. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνηξνθίεο απηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ηηο γξακκαηείεο ησλ θαηά ηφπνπο Ελζηηηνχησλ:    
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Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο  

Σ.Θ.1527, Δξάθιεην 711 10 ΚPΔΣΔ, Σει.: 081 231 199, -599  Βξεπλεηηθφ 

Ελζηηηνχην Υεκηθήο Μεραληθήο θαη Υεκηθψλ  

Αηεξγαζηψλ Yςειήο Θεξκνθξαζίαο  

Σ.Θ. 1239, 261 10 ΠΏΣPΏ, Σει.: 061 993 254  

Βξεπλεηηθφ Ελζηηηνχην Σερληθήο Υεκηθψλ Αηεξγαζηψλ  

Σ.Θ. 19517, 540 06 ΘΒΏΛΟNΕΚΔ, Σει.: 031 839 700, 836 556  

 

11.9 Πιεξνθνξίεο γηα Τπνηξνθίεο θαη άιια θνηηεηηθά ζέκαηα 

 

ζνη ελδηαθέξνληαη γηα απεπζείαο αιιεινγξαθία κε παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο γηα ππνηξνθία, κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο πξεζβείεο, (πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηε δηεχζπλζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη 

θαη ελδερνκέλσο κεξηθέο γεληθνχ ραξαθηήξα πιεξνθνξίεο).  

 Βπίζεο, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ, ρσξίο θακία επηβάξπλζή ηνπο, ζηε Μνλάδα 

Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΒΛΚΒΠΏ, (Καπνδηζηξίνπ 28, 2νο φξνθνο, γξαθείν 

11, ηει.: 36 00 411, ψξεο: 8:00 -- 14:00).  Τπάξρνπλ επίζεο θιεξνδνηήκαηα πνπ δίλνπλ 

ππνηξνθίεο, ηε δηαρείξεζε ησλ νπνίσλ έρνπλ νξηζκέλεο Ννκαξρίεο. 

 

 

12. Καηαηάξειρ ζε Τμήμαηα Α.Δ.Ι. πηςσιούσυν Τμημάηυν Α.Δ.Ι. 
και πηςσιούσυν ανυηέπυν ζσολών διεηούρ κύκλος ζποςδών 

 

Οη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Ώ.Β.Ε. εζσηεξηθνχ θαη ηζνηίκσλ ηδξπκάησλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ ρνιψλ Ώμησκαηηθψλ θαη σκάησλ Ώζθαιείαο 

θαη νη πηπρηνχρνη αλσηέξσλ ζρνιψλ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ θαηαηάζζνληαη ζε 

ηκήκαηα Ώ.Β.Ε. ζε πνζνζηφ απφ 2 ηνπ πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζε θάζε ηκήκα 

Ώ.Β.Ε. (επί ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 10 ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεηεγγξαθέο θνηηεηψλ 

ηκεκάησλ Ώ.Β.Ε. εζσηεξηθνχ, ην πνζνζηφ κεηεγγξαθψλ δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

κηθξφηεξν ηνπ 6 νχηε κεγαιχηεξν ηνπ 8 

Σν εμάκελν θαηάηαμεο ησλ πηπρηνχρσλ Ώ.Β.Ε. απνθαζίδεηαη απφ ην ηκήκα 

ππνδνρήο.  

Δ θαηάηαμε ησλ πηπρηνχρσλ ζρνιψλ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ γίλεηαη ζην πξψην 

εμάκελν ζπνπδψλ.  

Δ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πηπρηνχρσλ, πνπ επηζπκνχλ λα 

θαηαηαγνχλ ζηα ηκήκαηα Ώλσηάησλ Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ, ππνβάιινληαη ζην 

Σκήκα ππνδνρήο απφ 1--15 Ννεκβξίνπ.  

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη:  

α) Ώίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ  

β) Ώληίγξαθν πηπρίνπ  

Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνχρνπο Ώ.Β.Ε. ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλππνβάιιεηαη θαη 

βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο απφ ην ΑΕΚΏΣΏ.  

Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο ηζνηίκσλ αλσηέξσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

ζπλππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Ε.Σ.Β.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ ραξαθηεξίδεηαη ρσξίο αληίζηνηρε εηδηθφηεηα, 
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γηα ηελ αληηζηνηρία θαη ηε ζπλάθεηα ηεο εηδηθφηεηαο ζα απνθαλζεί ην ηκήκα ππνδνρήο.  

Δ θαηάηαμε γίλεηαη ή κε βάζε ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ή κε θαηαηαθηήξηεο 

εμεηάζεηο - δηαγσληζκφ ζε ηξία (3) καζήκαηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ ηκήκαηνο ππνδνρήο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηάηαμε γίλεηαη κε εμεηάζεηο, νη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

δηελεξγνχληαη απφ 1 έσο 10 Αεθεκβξίνπ.  

 Δ αληηζηνηρία θαη ε ζπλάθεηα ζπνπδψλ, ηα ηκήκαηα δειαδή ζηα νπνία κπνξνχλ 

λα θαηαηαγνχλ νη ππνςήθηνη δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ είλαη: 

 

 ην Σκήκα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαηαηάζζνληαη νη πηπρηνχρνη Ώλσηέξσλ 

Αεκνζίσλ ρνιψλ Ανθίκσλ Ώμησκαηηθψλ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ / 

Ραδηνηειεγξαθεηψλ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ θαη ηεο ρνιήο Επηακέλσλ 

Ραδηνλαπηίισλ ηεο Πνιεκηθήο Ώεξνπνξίαο.  

 ηα Σκήκαηα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, ζηα Σκήκαηα 

Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ θαη ζηα Σκήκαηα Αηνίθεζεο Βπηρεηξήζεσλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ θαζψο θαη ζε φια ηα Σκήκαηα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Βπηζηεκψλ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ (πξψελ 

ΏΟΒΒ), ( εθηφο απφ ην Σκήκα ηεο ηαηηζηηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθψλ 

Βπηζηεκψλ), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

θαηαηάζζνληαη νη πηπρηνχρνη Ώλσηέξσλ ρνιψλ (ΚΏΣΒΒ) ηειερψλ Βπηρεηξήζεσλ 

θαη Αηνίθεζεο Ννζνθνκείσλ θαη Ώλψηεξεο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ 

Ρφδνπ θαη Ώλσηέξσλ ρνιψλ Ανθίκσλ Πινηάξρσλ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.  

 ηα ηκήκαηα Εαηξηθήο θαηαηάζζνληαη νη πηπρηνχρνη ΚΏΣΒΒ Σερλνιφγνη:  

α) Εαηξηθψλ Βξγαζηεξίσλ  

β) Ραδηνινγίαο, Ώθηηλνινγίαο  

γ) Βπνπηψλ Αεκφζηαο Τγείαο  

 ην Σκήκα Οδνληηαηξηθήο, θαηαηάζζνληαη νη πηπρηνχρνη ΚΏΣΒΒ - Σκήκαηνο 

Οδνληνηερληθήο.  

 ηα Σκήκαηα Ναππεγψλ Μεραληθψλ θαηαηάζζνληαη νη πηπρηνχρνη Ώλσηέξσλ 

ρνιψλ Ανθίκσλ Πινηάξρσλ Βκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.  

 ηα Σκήκαηα ησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, ησλ Θενινγηθψλ ρνιψλ, ησλ ρνιψλ 

Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ, ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Βπηζηεκψλ θαη ζηα Παηδαγσγηθά Σκήκαηα Αεκ. Βθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ 

θαηαηάζζνληαη νη πηπρηνχρνη Παηδαγσγηθψλ Ώθαδεκηψλ, ηεο Βθθιεζηαζηηθήο 

Παηδαγσγηθήο Ώθαδεκίαο Μ.ΐειιά, Νεπηνβξεθνθφκσλ θαη ρνιψλ Νεπηαγσγψλ.  

 ηα Σκήκαηα Bηνινγίαο, θαηαηάζζνληαη νη πηπρηνχρνη ΚΏΣΒΒ Εαηξηθψλ 

Βξγαζηεξίσλ.  

 

                                                 
 ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ηελ επφκελε ρξνληά ν θνηηεηήο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ έρεη δηθαίσκα επηινγήο 

δηδάζθνληα. 
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