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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννί

νων στην προσπόθειό του να ενημερώσει τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό, 

το Ε.Δ.Τ.Π. και γενικό κόθε ενδιαφερόμενο σε θέματα εκπαιδευτικό, κανονισμού 

σπουδών, νομοθεσίας και τρόπο λειτουργίας του Φυσικού Τμ"ήματος ·· άποφόσισε την 

έκδοση νια πρώτη φορό οδηγού σπουδών του Τμήματος Φ~σικής. Για το σκοπό αυτό 

με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος κ.Ι. Βέργαδου συστόθηκε συντακτική ε

πιτροπή από μέ·λη του Δ.Ε.Π.~ των επιστημονικών συνεργατών και βοηθών και των 

φοιτητών του Τμήματος Φυσικής. 

Η συντακτική επιτροπή πιστεύει ότι η έκδοση αυτή πρέπει να γίνεται πριν 

από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, έτσι ώστε να παρέχεται έγκαιρα η ενημέ

ρωση σε κόθε ενδιαφερόμενο και κύρια των πρωτοετών φοι τητών κόθε ακαδημαϊκού 

έτους. Παρό τη φιλότιμη όμως προσπόθεια που καταβλήθηκε από την επιτροπή, λό

γω αντικειμενικών δυσκολιών (έλλειψη στοιχείων και αποφόσεων του Τμήματος και 

των Τομέων), δεν έγινε δυνατή η έγκαιρη έκδοση του οδηγού σπουδών. Τα στοι

χεία που δίνονται στον οδηγό αυτόν είναι εκείνα που υπήρχαν ως στις 15 Οκτω
βρίου 1983. 

Επίσης νια τους ίδιους λόγους η επιτροπή εκτιμόει ότι στην πρώτη αυτή 

έκδοση θα υπόρχουν ελλείψεις και ατέλειες. 

Το περιεχόμενο του οδηγού Σπουδών στηρίχθηκε στις μέχρι τώρα αποφόσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος και των Τομέων, σύμφωνα με τις διατόξεις 

του νέου νόμου ·1268/82 καθώς και σε παλαιότερες αποφόσεις της Φυσικομαθηματι
κής Σχολής που συνεχίζουν να ισχύουν. Η επιτροπή εκτιμόει ότι διορθώσεις και 

υποδείξεις είναι απαραίτητες νια την μελλοντική βελτίωση του οδηγού Σπουδών. 

Τέλος, όσους βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην έκδοση αυτή και ιδιαί

τερα στα μέλη του Ε.Δ.Τ.Π. Ε.Δήμου-Δρόσου, Ρ.Λαμπρίδη-Κέμου, Β.Χρήστου-Ζώη, 

που επιμελήθηκαν τη δακτυλογρόφιση του κειμένου,εκφρόζουμε τις ευχαριστίες 

μας. 

Η Συντακτική Επιτροπή 

Β. Τσικούδη (Λεκ.), πρόεδρος 

Ι. Φίλης (Λεκ.), μέλος 

Α. Μπολοβίνος (Λεκ.), μέλος 

Γ. Μπουλόκης (Επ.Συν.), μέλος 

Γ. Χαντζής · (φοιτ.), μέλος 
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Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Το Πανεπιστήμιο ΙωαννLνων ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 746/70. 
ΕLναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα, αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσιου Δι

καιου και λειτουρ~ι υπό την εποπτεια του Κράτους η οποια ασκειται από τον Υ

πουργό ΠαιδεLας και θρησκευμάτων. 

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννινων λειτουρνει: 1)η Φιλοσοφική Σχολή 2) η Σχολή 

Θετικών Επιστημών και 3) η Ιατρική Σχολή. 

Στη Σχολή θετικών Επιστημών λειτουργούν τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Μαθη

ματικών β) Τμήμα Φυσικής και γ) Τμήμα ΧημεLας. 

Το Τμήμα Φυσικής λειτούργησε νια πρώτη φορά το Παν/κο έτος 1970-71 και 

ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 746/70. 

Σήμερα, μετά το Νόμο 1268/82, στο Τμήμα Φυσικής λειτουργούν οι , εξής 

τομεLς: 

1. Τομέας Αστρο-Γεωφυσικής (Τομέας Ι) 

2. Τομέας θεωρητικής Φυσικής (Τομέας ΙΙ) 

3. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσι~ής. Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής 
Υψηλών Ενεργειών (Τομέας ΙΙΙ) 

4. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών 

(Τομέας IV). 

Το Τμήμα Φυσικής απονέμει διδακτορικά διπλώματα, πτυχια, πιστοποιητικά 

και ενδεικτικά σπουδών. 

Γιά το Ακαδημαtκό έτος 1983-84, Πρύτανης του ΠανεπιστημLου Ιωαννινων 
εκλέχτηκε ο καθηγητής κ. Διονόσιο,ς 1-Ιεταξάς και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών 

Επιστημών ο Καθηγητής κ. Αντώνιος Σδοόκος. Πρόεδρος του Τμήματός Φυσικής εκλέ

χτηκε ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ασημακόπουλος. 



4 

ΙΙ. ΣγΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ φγΣJΚΗΣ 

Στο μέρος αυτό του Όδηγού σπουδών δίνεται κατόλογος του προσωπικού που υ

πηρετεί σήμερα στο Φυσικό Τμήμα. Αναφέρεται δε και η κύρια ερευνητική δραστηρι

ότητα του κόθε μέλους του Δ.Ε.Π., γιό να μπορούν οι φοιτητές μας να έχουν μιό 

γενική εικόνα των ερευνητικών κατευθύνσεων του Φυσικού Τμήματος. Γιό τους Βο

ηθούς και τους Επιστημονικούς Συνεργότες αναφέρεται το θέμα ή το ερευνητικό πε

δίο της διδακτορικής τους διατριβής και μέσα σε πα~ένθεση η Συμβουλευτική Επ ι 

τροπή με την οποία συνεργόζεται ο υποψήφιος γιό την εκπόνηση της διδακτορικής 

διατριβής. 

Επειδή ορισμένα μαθήματα του Προγρόμματος Σπουδών του Φυσικού Τμήματος 

ανήκουν στο γνωστικό πεδίο όλλων Τμημότων (π.χ. Μαθηματικού, Χημικού) στο τέ

λος του καταλόγου δίνονται και τα μέλη του Δ.Ε.Π. που έχουν την ανόθεση αυτών 

των μαθημότων. 

Σχετικό με τα εσωτερικό τηλέφωνα που δίνονται στον κατόλογο, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι το τηλεφωνικό κέντρο μέσω του οποίου θα ζητηθεί το εσωτερικό 

τηλέφωνο είναι 91169, 91234, 91288. 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟγΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

·J. Τομέας Αστρο-Γεωφυσικής 

Δ Ι Ε γ Θ γ Ν Τ Η Σ 

ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔJΕγeγΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡJΟγ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩ~ΓΙΟΣ 

ΔΙΕγeγΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟγ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝγΣJΟΣ 

Κ Α θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝγΣJΟΣ 

Δυναμική Κλιματολογία. 

ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αστροφυσική: Ηλιακή Φυσική. 

τηλ. 91084, εσωτ. 212 

91697, 215 



Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Αστροφυσική: Ραδιογαλαξίες, Κοσμολογία. 

τz Ι ΜΑΣ ΕΥ ΑΓ ΓΕΛΟΣ 

Κλιματολογία του εδάφους με κύριο αντικείμε
νο την κίνηση του νερού στο έδαφος και την 
εξάτμισή του. 

ΤΣΙΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Αστροφυσική: Γαλαξίες και Μεταβλητοί Αστέρες. 

Β Ο Η Θ Ο Ι 

ΠΑΠΑΧΡΗΗΟΥ ΝΙΚΗ 

ΧΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μελέτη του επιφανειακού στρώματος της τριβής. 
(Δ. Μεταξάς) 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Δυναμικοί και Φυσικοί Παράγοντες που διαμορ
φώνουν την ημερήσια κύμανση της πίεσης κοντά 
στο έδαφος. 
(Δ. Μεταξάς, Ε. Τζίμας, Β. Τσικούδη) 

Ε. Δ. Τ. π. 

ΔΗΜΟΥ-ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Βαθμός 6ος, Μόνιμος 

ΝΑΚΑΣ ΧΡ~!ΣJΟΣ 

Βαθμός 7ος, Μόνιμος 

ΤΣΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Βαθμός 7ος, Μόνιμος 

5 

τηλ. 91697, εσωτ. 217 

91084' 21 3 

91697' 216 

91084' 210 

91084, 210 

91084, 210 

91697, 215 

91697, 214 

91084' 211 
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ΧΡΗΣΤΟΥ - ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Βαθμός 7ος, Μόνιμος 

ΙΙ. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ2 ~ΥΣΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ Β' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (εκπαιδευτική άδεια) 

Πυρηνικά πρότυπα, Μαθηματική Φυσική (Θεωρία 
Ομάδων), Στοιχειώδη Σωμάτια (Φαινομολογικές 
Επιπτώσεις Θεωριών Βαθμίδας). 

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. 

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ώ Τ Ε Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών (Φαινομενο
λογία · Ισχυρών και ΗΑεκτρασθενών Αλληλεπιδρά
σεων, Υπερβαρύτητα). 

Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΛΕ Κ ΤΟΡΕΣ 

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γενικεύσεις της Γ ενικής Θεωρίας της Σχετικό
τητας και Ενωποίηση της Βαρύτητας με τις άλ
λες Θεμελιώδεις Αλληλεπιδράσεις . . 

τηλ. 91084, εσωτ. 212 

913 18' 224 

911 81. 222 

91181' 221 

91235, 242 



ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εκπαιδευτική άδεια) 

α. Nuclωn- nuclωn - Πυρηνικέζ δυνάμειζ το
πικού και μη τοπικού χαρακτήρα. 
β. Πυρηνικέζ Αντιδράσειζ: Ειδικά,αντιδράσειζ 
δευτερίου σε μη δέσμιεζ καταστάσειζ με έμφα
ση στιζ απογυμνωτικέζ αντιδράσειζ. (d , p) 
γ. Πυρηνική Ενέργεια και φυσική πλάσματοζ. 
Ειδικά, πυρηνική σύντηξη με περιοριστόμαγνη
τικού πεδίου. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Στοιχειώδη Σωμάτια (Φαινομενολογία) 

ΤΣΟ ΥΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κλασσική Θεωρία Πεδίων: α) Γενική Θεωρία Σχε
τικότηταζ, Ακριβείζ λύσειζ των εξισώσεων του 

Einstein . Gεωp ητι κrΊ Κοσμολογία. β) Θεωρία του χω
ροχρόνο υ μ ε στ ρ έψη Ei nst ei n- Ca rt rαι . 

Β Ο Η Θ Ο Ι 

ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ε κπαιδευτική άδεια) 

Συμβολή στη μελέτη των Πυρηνικών Προτύπων, 
(θέμα Διδακτορικήζ Διατριβήζ, σε συνεργασία 
με το Κ.Π.Ε. 11 Δημόκριτοζ 11 ). 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ 

ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Φυσική Πλάσματοζ - Θερμοπυρηνική Σύντηξη. 
(Γ. Παντήζ, Ι. Βέργαδοζ, Δ. Τσουμπελήζ) 

ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Λεπτονικόζ αριθμόζ σε συμμετρίεζ βαθμίδαζ. 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (άμισθοζ) 

Γενική Θεωρία Σχετικότηταζ. 
(Δ. Τσουμπελήζ, Ι. Βέργαδοζ, Ν. Μπατάκηζ) 

Ε. Δ. Τ. Π. 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Χ ΡΥΣΑΥΓΗ 

Βαθμόζ 9οζ, Μόνιμοζ. 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΚΑ - ΛΙΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Βαθμόζ 7οζ, Μόνιμοζ. 

ΠΥΡΚΑΤΗ ΦΡΟΣΩ 

Βαθμόζ 10οζ, Τριετή Θητεία. 

-· 

Ί 

τηλ. 91318, εσωτ. 225 

91181, 219 

91318, " 226 

91318, 11 227 

91318, 11 227 

91318, 11 227 

91181 • 11 218 

91318, 223 

9 1 3 Η3 223 
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ΙΙΙ. Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, 

Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής ΥΦηλών Ενεργειών. 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

ΤΡΙΑΝΤΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑmΥΛΛΙΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΗΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πυρηνική Φυσική. Μοριακή Φυσική. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πυρηνική Φυσική. 

ΙΡΙΑΝΤΗΣ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 

Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Μελέτη Γενικών Ιδιοτη
των των αλληλεπιδράσεων αντιπρωτονίων με πρωτό
νι~ σε ενέργεια κέντρου μάζας 540GeV. 

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Σ ΚΆ Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Μοριακή Φυσική Χαμηλών Ενεργειών. Πειραματική 
Μελέτη Αρνητικών Ιόντων με Εφαρμογές σε Αέρι
ους Ηλεκτρικούς Μονωτές Υψηλών Τάσεων. 

τηλ. 91609, εσωτ. 244 

91235, 11 241 

91241' 252 

11 91800, 251 



ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ τηλ. 91609 , εσωτ. 245 

Μοριακή Φυσική. Φασματοσκοπική μελέτη ηλεκ
τρονιακών μεταβάσεων και φωτοφυσική συμπερι
φορά αρωματικών μορίων στην περιοχή του υ
περιώδους-υπεριώuους κενού. 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 

Ηλεκτρονικός Παραμαγνητικός Συντονισμός. 

ΠΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Πυρηνική Φυσική. Μέτρηση μαγνητικών ροπών-με
ταβατικά μαγνητικά πεδία. Μηχανισμοί πυρηνικών 
αντιδράσεων. 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΚΛΗΣ (εκπαιδευτική άδεια) 

Ατομική και Μοριακή Φυσική. 

ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

Μοριακή Φυσική. Φασματοσκοπία ορατού-υπεριώ
δους κενοι'ι. Πολυφωτονική Φασματοσκοπία. Κα
ταστάσεις σθένους και καταστάσεις Rydberg ορ
γανικών μορίων. 

Β Ο Η Θ Ο 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Μοριακή Φυσική - Φασματοσκοπική μελέτη παρα

γώγων του βενζολίου c6H5-SiH3 , c6H5-C(CH3)3 
και ορισμένα διπαράγωγα και τριπαράγωγα. 
(Γ. Ανδριτσόπουλος, Π. Τσέκερης, Ι. Φίλης). 

91241' 

91235, 

91609, 

91609, 

91609, 

ΧΑΠΗΚΩΝΗ Α ΝτΙ ΝΟΥ Ι ΩΑΝΝΗΣ 91241 , 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 91241, 

Φυσική Υψηλών Ενεργειών. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Πυρηνική Φυσική. Μηχανισμοί ~υρηνικών αντιδρά
σεων- μελέτη της αντίδρασης 7 Li + 51 V. 
(Π. Ασημακόπουλος) 

91235, 

255 

239 

243 

245 

243 

238 

9 
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ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Μοριακή Φυσική. Μελέτη ηλεκτρονιακών μεταβάσε
ων αρωματικών μορίων με τη μέθοδο της υπερηχη
τϊκής εκτόνωσης. 
(Π. Τσέκερης, Α. Μπολοβίνος, Ι. Φίλης) 

ΜΑΝΘΟΣ Ν Ι ΚΟΛΑΟΣ 

Υπολογιστές και φυσική υψηλών Ενεργειών. Χημι
κή ισορροπία πολλών φάσεων. 

Ε. Δ. Τ. Π. 

ΜΕΞΙΟΥ ΡΟΖΙτΑ 

Βαθμός 9ος, Μόνιμος. 

ΚΕΜΟΥ ΡΟΗ 

Βαθμός 10ος, τριετή θητεία. 

ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Βαθμός 8ος, Μόνιμος. 

ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ-ΑΥΔΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Βαθμός 6ος, Μόνιμος. 

ΤΑτΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Βαθμός 9ος, Μόνιμος. 

IV. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 
και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών. 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α' ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΓΑΓΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ' ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε ' ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

τηλ. 91609, εσωτ. 247 

91241' 254 

91235, 241 

91609, 244 

οι 91609, οι 244 

οι 91241' 252 

οι 91235, 240 



ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΣΤ') 

ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (εκπαιδευτική άδεια) 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Φυσική Υλικών. 

ΓΑΓΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στερεάς Κατάστασης. 

ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Ασύμφωνος σκέδαση 
ακτίνων -χ από μέταλλα. Ιοντική αγωγιμότητα 
υπεριοντικών κρυστάλλων από D~C. έως 200MC. 
Φασματική απόκριση και απόδοση διαφόρων φωσ
φόρων. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης. 

Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Φθορισμός στερεών σωμάτων, ειδικότερα ανοργά
νων. Καθοδοφωταύγεια και άκτινοφωταύγεια οθο
νων. Μελέτη στοιχε ίων φωτοεκπομπής (απόδοση, 
~ασματική και χωρική κατανομή, κ.λ.π. ). Εφαρ
μογές ακτινοσκοπίου και ενισχυτών εικόνας. 

Μελέτη διηλεκτρικών ιδιοτήτων στερεών σωμάτων 
ειδικώτερα ανοργάνων και βιομηχανικών πλαστι
κών συνθετικής παρασκευής. Υπεριοντική αγωγι
μότητα ανοργάνων κρυστάλλων, θερμοκρασιακή ε
ξάρτηση, κ.λ.π .. 

ΛΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης (Φυσική Επιφανειών) 

ΛΑΓΑΡΗΣ ΙΣΑΑΚ 

Υπεριοντική Αγωγιμότητα. Θεωρία πολλών σωμάτων . . 

τηλ. 91396, εσωτ. 205 

11 

11 

91236' 

91073, 

91381 ' 

91073' 

91073' . 

91381' 

91073' 

11 

11 

229 

200 

233 

201 

201 

234 

234 

11 
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ΜΟΥΚΑΡΙ ΚΑ ΑΛΙΚΗ 

Μελέτη Μαγνητικών Ιδιοτήτων σε υλικά χαμηλής 
διάστασης. Φυλλόμορφα και αλυσιδωτά πυριτιού
χα ορυκτά. 

ΜΠΑΚΑΣ ΘΩ~1ΑΣ 

0ασματοσκοπία Moessbauer Μαγνητικές και η
λεκτρικές ιδιότητες υλικών. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ασύμφωνος σκέδαση ακτινοβολίας -χ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης. 

ΦΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

Φυσική Στερεάς Κατάστασης. 

ΒΟΗΘΟΙ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ - ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ 

Μελέτη του As και του αεpίου διαλύματος NbH 
με την βοήθεια του φάσματος Compton και τωνχ 
ακτίνων -γ. 
( Ν . Αλεξανδρόπουλος) 

ΚΕΝΝΟΥ ΗΕΛΛΑ 

Φυσική Επιφανειών. Απόθεση αλκαλίων και αερί
ω~ σε μεταλλικές και ημιαγώγιμες επιφάνειες. 
(Χ. Παπαγεωργόπουλος, Φούλιας, Γάγγας) 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ 

ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΛΟΥΙΖΕ (άμισθος) 

Συναπόθεση αλκαλίων και αερίων στην επιφάνεια 

Μο( 110). 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Διηλ ε κτρικές ιδιότητες ιοντικών κρυστάλλων. 
(Δ. Μηλιώτης, Χ. Παπαγεωργόπουλος, Π. Για-
κουμάκης) 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

Φυσι κ ή Στερεάς Κατάστασης. Απόθεση μετάλλων 
στο βασικό πεδίο MoS . 
(έχει υποβληθεί ειση~ητική έκθεση από τον καθ. 
Χ. Παπαγεωργόπουλο) 

τηλ. 91236, εσωτ. 231 

91236' οι 231 

91073, 201 

οι 91396' 

91381 

91396' οι 206 

91381' 235 

91381' 235 

91073 

91381' 235 



ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑσύμφωνοcΌκέδαση ακτίνων - χ από μέταλλα και 
ιοντική αγωγιμότητα υπεριοντικών κρυστάλλων 
από D.C. έωζ 200M.C. 
(Δ. Μηλιώτηc~ Ν. Αλεξανδpόπουλοζ 1 Π. Γιακου-
μάκηc) · 

ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Μελέτη των φαινομένων δυναμικήζ αλληλεπίδρα
σηc ακτίνων -χ με φωτόνια. 
(Ν. Αλε ξανδρόπουλοζ) 

ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μελέτη των στερεών με ασύμφωνη σκέδαση ακτι
νοβολίαc -χ και -γ. 

ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Μαγνητικέc και ηλεκτρικέc ιδιότητεc φυλλομόp
. φων ενώσεων με φασματοσκοπία Moessbauer. 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Φυσική Στεpεάc Κατάστασηζ και Φυσική Υλικών. 

Ε. Δ. Τ. Π. 

ΚΑΠΕΡΔΑ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Βαθμόζ 9Οζ 1 Μόνιμοc. 

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Βαθμόζ 7Οζ 1 Μόνιμοc 

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣτ ΑΝΤ Ι ΝΟΣ 

Βαθμόc 9οζ 1 Μόνιμοc 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ - ΒΕΡΓΟΥ ΦΩΠΙΝΗ 

Βαθμόc 6οζ 1 Μόνιμοc 

ΧΡΥΣΑΦΗ - ΦΡΑΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Βαθμόζ 9Οζ 1 Μόνιμοc 

13 

τηλ. 91073 

11 91396 1 εσωτ. 209 

91236 209 

912361 233 

913961 

11 91381 1 11 233 

91381 1 11 235 

11 912361 11 208 

913961 11 208 

912361 11 229 

910731 11 200 

2 
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Μαθηματικό Τμήμα 

ΒΙΔΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Λέκτορας στον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης. 
Θεωρία Δυναμικού, Διαφορικές Εξισώσεις με με
ρικές παραγώγους. 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

Λέκτορας στον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Μηχανικής Έρευνας. 
Επαναλυπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συ
στημάτων. 

ΚΟΥ~ΟΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛμΣ 

Λέκτορας στον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετρίας. 
Διαφορική Γεωμετρία(Πολλαπλότητες, Γεωμετρία 
Rieman). 

~1ΠΑΙ ΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΠΟΣ 

Λέκτορας στον Τομέα Άλγεβρας-Γεωμετόιας. 
Διαφορική Γεωμετρία(Πολλαπλότητες;.Γεωμετρία 
Rieman). 

ΠΑΛΑ~1Ι ΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ 

Λέκτορας στον Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης. 
Ποιοτική Θέωρία Διαφορικών Εξισώσεων. 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Λέκτοοαc στον Τομέα Πιθανοτήτων-Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας. 
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. 

ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Καθηγητής στον Τομέα Εφαρμοσμένων ~·Ιαθηματικών 
και Μηχανικής Έpευνας. 
Μαθηματική θεωοία Ελαστικότητας, Θερμοελαστι
κότητα, Μηχανική των rευστ~ν και Ταλcντώσεις 
των Συνεχών Μέσων. 

ΦΙΛΟΣ ΧΡΗΠΟΣ 

Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Μαθηματικής Α
νάλυσης. 
Διαφορικές Εξισώσεις. 

Τμήμα Χημείας. 

ΧΑΤΖΗΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Ανοργάνου 
και Αναλυτικής Χημείας. 
Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Συμπλόκων Ενώσεων 
Στοιχείων Μεταπτώσεως. 

τηλ. εσωτ. 260 

263 

265 

269 

266 

91805, 11 281 

287 

91808, 11 296 

32723' 



ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

ΓΚΟΡΙΤΣΑ - ΠΟΥΤΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ 

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ - ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΥΛΙΑΔΟΥ - ΓΚΟΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 

(Αγγλικά) 

(Γαλλικά) 

(Γεpμανικά) 

(Αγγλικά) 

Τα γpαφεία των Δασκάλων βpίσκονται στο παλαιό 
κτήpιο του Πανεπιστημίου(οδός Ευεpγέτου Δό
μπολη) τηλ. θυpωpείου 27900, 20303, 20305, 
(εσωτ. 99). 

15 
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ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στο κεφάλαιο riυτό θεωρ~σαμε σκόπιμb να παραθέσουμε ορισμένες γενικές 

διατάξεις του νέου ν6μου 1268/ 82 που αφορούν τις ηpcπτυχιaκές σπουδές όπως 

το διδακτικό έργο, το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών και τη φοιτητι κ~ 

μέριμνα. Είνα~ φανερό ότ ι οι διατάξεις αυτές αφορούν τους φοιτητές που μπ~

καν στο Πανεπιστ~μιο το 1983-84 και όχι παλαιοτέρων ετών. 

Εξειδεκευμένες θέσεις για τα παραπάνω θέματα θα περιέχονται στο νέο 

εσωτερικό κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι. που θα καταρτιστει από το Υπουργείο Παιδειας 

ύστερα από προτάσεις των Γ.Σ. των Τμημάτων. Το Τμ~μα Φυσικ~ς δεν έχει ακόμα 

προχωρ~σει στη διαδικασία κατάρτισης προτάσεως για το νέο εσωτερικό κανονι

σμό. 

"Α ρ-Θ ρο 24. , 

Π pόγp2μ~J.:% Σπο:ιι~ών. 

J. Το Π pόγρ2μμ:χ Σπο·)~ών τ.εp(έχε: :eιuς : ίτλeι:ις τών 
, - , - . ., λ ' . ' 
ΙJ'ϊ.οχρεω:ικων Χ:%( των :ι.:χτ · επι eιγη uπeιχρεω. τι:ι.ών μ:χ-Θ·r,μα-

των , το περιεχόμ:νό -;ως , τtς έ.δο ο.μ :%.:ι:%ίες ι1ρ ε ς Ο!Ο:%<JΧ:%λί:J'ς 
το:ις , :πlς bτ.οίες περ(λ~;.ι.ιά'ιε-;:χ ι το κά-Θε μορψ~ς έπιτελv~
μενο ~ιδ2:ι.-:ικο €.p'(O. :ι.:χl •Yi χpv'Ιι:ι. r, άλληλeι:ιχί:χ η άλληλε-
ξάρττ,:τη -;ώ'ι μ2-Θ rιμάτω 'ι. · 

2. Το Π ρb'(ρ:χ;ψ:χ Στ.ω~ώ ν τ:ρο:rημόζετ:χι :πον έλάχι:r-;eι 
3:ιν:χτο riρι-Θμο €ξ:χμf,νων ΠvU άπαιτο~ντ:χι γιά τ-1) λήψη τvu 
Π"Wrχιίω, h. όποίος :χ.α-Θοpίζετ.:χι ι γιά :Υ.6J.Θ.ιε π·τuχί·ο με Π .Δ. ποu 
έ~οίιοιεΙτGη μ:ετα ά:πο γνώμη το::Jί ΕΣ·ΆΙΠ καl τών Σrχοiλών Υ. :χ\ 
οεν μπορεί νά εfναι μικρότερος άπο όΥ.τώ. 

3. Κά-Θε έξ:χ.μτ,νι:χίο μά-Θ'fiμ:χ περιλ:χμcάνει ε'Ι:Χ'Ι riρι-Θμο 
((Οtδακ·τικώ'Ι μονά.οω'Ι» ('o<J. .) . Ή a.;.ι.. άν:ι:rτοιχ~ί σε μι~ 
έιG~·G:.L λ·~tλt:x ω';'Υ. O tΙ027it:Xλf:x:; έπt iν:ι. έξά·U.'tj'JO 'Ι:~οκ::t~έ 'ΙV:J 
~ρ·t, αίιτοmελοο:ς οι,1Jαιrι..αλί:χς μ.αι/J.ήμαrtος ~~~~ σε ~ιά. ~ΧF{ 
tJpξίς €Μομ.α6ι~·ίε.ς ώ:ρες ο:βασw:χιλί·:χις η εξmκη1'ηις έπl g";;x 
f2::; Ι \ \ f 'λ 1 '!l- \ 11 Ι \ 

ε.,αμηνQ για το uπο ο-ιπο εκπαιοεuτικο εpγο, σuμ.ψωνο: με σχε-

:ιχl) άπ&φο::ττ, τ~ς Γ.Σ . Τμ.f,μ:χτος. Στο Π ρόγρ:χμμ Σπω
~ών περιέ.χετ:χι καl ό έλάχι:rτος άρι-Θ!J.ος O.;J. . ποu άπο:ι-;είτ:χι 
για τl) λήψη τοu π:;ιχ(ο:;, 

4 ' Η . , - ·ι: , ο , , '"', . κο:τ:χ 'ιομη -;ων ε..,:χμ'ΙjΊt:Χ(ων μ:χvφ.α:ωΊ :rε ε=;αμr,Ί::χ 

είναι έ·ιδ·ει-:ι.τιΥ.η Y..:Xt οχι ~ποχpεω:ι·ι.-Ιj γ(ά τοuς ψοιττ,τές. 
ΆνταΠοχρ ϊνετο:ι πάντως σε σιw-Θψ.ες χ.:χν•ονικ~·ς ψ·οίη;.στ,·ς. 
τ.ρ~αρμ.ο:ψ.ένης ~-;Ον έλάχι:rτο O:J'IO:τO άp(-Θμ.ο έ~ :χμ ή•Ιω'Ι Πv~ 
άπαιτοuντ:χι γιά τl) λι\ψτ, τοίί πτ\.Ιχίοu y,;x( στl) 'Ι άλληλο:ιχ ί:χ 
τών προαπαιτοu;ι.ένων κ:χ i τών έξ:χοτ·οφ.ένων άτ.ο τ;cο:χπ:χ(τvu-
μ.ενο: μα..9fιμο::α. ' · ' ' 

5. Τά . κ :χ:' έπιλc;γl)ν uπvχρ;:ω.τιΥ.d: μ.:χ-Θf,μ:χ-;:χ :ι.:xλ ~τ.';lj;J'I 
τcuλιiτχιιrτιο τιΟ 1/4 't'Οιίι Προγ?άμμ:χτc; Σπο:.ιοών. 



6. Ά~ilό~: Ί. γ::Χ -;"f.ν Y.:z-:~p-;~,-r. -;ιι~ Π pιιγp:l;.ι. tJ.:z-: ιι :; Σ-::vJ 
cών ~;ν:z~ ή Γ.~ . Τ;;.+ιμ:z-:σς . τ~ π ρόγp:η. :J.7 ~;:σ:ι~ών :ΖV :J.
-s~ωρ~ίτ:z~ Υ.::ί-.9~ 'Αο.ρίλιι;, . Ό Π ρό~~ρcς 'Hi~ TtJ.f.~J.:z-:~ς ;; :ι -~ 
χροτ~ί Έο.ι·ψr.;.η Π ρογρ:lμ.μ:zτος άπο μέλ-ι; τ-ίjς Γεν:χr,ς ~ :ι·ι
ελε:n~ως το~ Τμήμ.::~τ9ς με έτf.σι::~ ..9rιτεί.:τ , ή ό::οί:z ίι::r.-ε :!λ 
λ~ι σχετικ-1) είσή"'j'ησ;η στ-η Γ.Σ. Τμήμ.:zτος , ~φc~ ;:~σr;·;vJ",J.έ
νως χωδιΜτ.οtf.σ~ι τtς ;;ροτ:i:r~ις τών Το;J.-έων. 

7. 'Η ά;::όγ:z,-r. -:ij; Γ.Σ . Ί';J.r,;ητιις ι~:Χ το Π =όγr:χ;.ι;;. :z 
~;;ιι:;~ών Υ.ο:•ιι,;;ι,ι~ί-::zι ,--;~ ·ι Κιι?"μr1-:-οr:χ Υ.::ι\ σ-:-f.ν Ε.Α.Γ.Κ 

Y .. :.xl 2·r,~v:n~~~::xt 'J:ό •J (Ο~·ςγG Σ-;:r.,:.r~ών :~; Σzvλij; 1 .. 1 ~ :v~ 
TiL rμ:χτος. 

8. Στ:% ::Fιιγ~:.itJ.μ.:τ-:.:τ v-;:ο:ιΞών έ ·ιbς Ί'μrμ:z-:-ο; μ;:·ιψ;~ν νΟ: 
;:~p:λ.:τ-:.ι. ~ :l ·ι~ν-:-2~ .,_2: μ:z -9-f,:n-:-2 ;:ι;u O: ·ιf,Y.v'J 'Ι :;-;~ -y ·ιω:r-: ι Ί. b 
;:~;fo Ί'vtJ.έ2 αλλων Τ;.ι.rιμ:lτω ·ι -:ij; ί~:.:τς ~ αλλ-ι;; Σχ~λij; . 
~ • f ' ' ' I ι c ... ... - tι' \ ' λ 
"'-~ ~"fιV -;:εt~;;:ω1~ α:;:r,, τ; ~να .. ~z1~ c~·~rι.-:-,~"1-~:; , ε~γr.J'J :r_: με ~ 1j 

";"(ί:.ι Δ.Ε . π. ";"(jJ τ~μ:z .1U";"~J ;ιν~-:-2ι με α;;Oy21Yj -:-η; Ί\r,
~μτ,-;εί:.χς 1ι -;c,~ Π ~:.>:~ ·Ι : ϊ. :3 ~:.:\.;.;:'Jλfu:> άv:t1-:eιtχ:.x μ~:d: ά-;:G 
;:;;ό-::z:rτ, -;ώ ·ι ά ·ι-:-(7-.vtχων Ί'~J.τ,μά-:ω·ι ~ Σχιιλώ ·ι . 

9. ' Η Γ.Σ . Τμ.+,;.ι . .:τ-:ιι; μ;;ιι~~ί νΟ: Ο: ·ι-::Υ.:z-..:τ:ι-.+ιπ~ μέFιις -.ώ ·ι 
Υ.2-: · έ:: : λιιγ1; ·ι ίιτ.vχpεωτ~Υ.ώ•ι ΊJ..:t..9τ,μ:l-:ω ν •ώ ·ι τΩ, ;.;-;χ ~ ω ν ~~~ 
έ;:.r;.ι+,νων -;:~lν ά;;Ο -;0 -;:::;'Χfv μέ ίσό-;~μ:ι ;:~V~F2·:J.;J.:X:1 ~:(1.~ ·· 

, ' "' - ·rl' , • ' ~ ' · tJ.<Ίjών :r-:o -yνω:rτι.κσ ;:~:ιrι -:-v:.ι ;J.-ι;μ:χ-:ο; :rε :;~ν.:.:;η tJ.ε -:-·ςι 

τ..:τFαγωγ ι 1. η οιχ-~ι:Υ • .:τ:rί:.ι . -:-2 &τ.vί:χ μ::rιprι~ν νά i.-;;ιλέγv :η rι : 
<fvι•rι-:ες :r~-f. ..9έ.:rτ, -:ών ίJ.:Ζ..9r~:.ι.άτων :zίιτώ ·ι. 

Με 0:-:tόψαση w:.ι 'Υπνηγο~ Έ..9νιΥ.1)ς π α ιο εί:χς :'.Ί.; 
θpησΥ.εuμάτων, δ-ημ<J:rιε.:.ιόμενη στην 'Εφημερίδα τ-rις 1\:;
~ερνήσεως , Uστερα ά-;-;ο γνώμη τοσ Ε.Σ.Α. Π. χαl τών Ί';.ι.r,
μcί:•ων Y. :z.So~ίr,o'tτ.:tι οί λετ.-;οt.έρ~ιες τ;jς όFJάνω:;rις τών ο.r-v
Ύ?:φ.μάτων :zίι-.ώ ·ι , vί opv~ -:τ,ς ά;:χτι.όλr,:ιr,ς τώ ·ι ιpv~-:rι•ώ·ι 

\ - ' " , • ~- r ' ' ο' t'r.' ... 1.2: -.r,ς ε ·ι:::χcι:.ι.'~'ΙΎ,·; ω,.ι.οι · .-r,; -;ως, Υ. :Ζ ·:.ιω; Ί.:χι ι μο;τε., 

-;·ι<··r~~:~- -~2 -·ι ~:- ι Ί. -ώ·ι --~v·χ".J.:.ι..i-:ω ·ι .:τ:.ι:ω ϊ • ιε -;:ι~; .J -r .... .J ...... ':I .ι • • . . .... • .ι ~ ··;"' ι I" • ' ϊ 

v~r:.ί:; ;:ι;u μ<--:-έχ~"J'Ι :r:o Ε .Σ.Α. Π. 
10. ΓιΟ: δλ:z τά ;L::t·9rt.H•:z •v~ Π prι-yr-:l;;.μΊ.-:eι; Στ.eι:.ι3ώ ·ι 

Υ.:ι .. ~eι~t~ετ~t ό Teι;.ι.f:z; o;: vU έχ~t άpμο~ιό-;1;--;:z ΎtΟ: τ~ Οt~:r 
σΊ.:χλί2 τΟ">. T:J: μ:z8W,:z::z .:zuτa μ:;:vpOW 'lcl Οιδάl:r'!.Ο'Ιτ:Ζt άτ.c 
δλ:1. ,α ;.ι.έλτ, -:ιι~ Δ.Ε. Π .... ιισ Τμr1μ-:rις. 

1 I. ~~ ;:ΞF(;:-;ω:r-ι; ;.ι. :χ·~ ·(. :J.Ί.:~; o.'J~ :~3:ln~:7.: :;ε ;.ι.~γ:lλι: 
iι-. ~ ·.J.:Y,:~1 ~;::~:ώΧ ~::1~ ~ Ξ::ι~;~j~ -;~; ~ ·;:~:;";~~Ίr.ζ -=~ξ-r,; 

1Ε. •rι. r,μ::χ tJ.ε ;;.:Y.F~ άr<ι;.ιi: ~cι:-r,;ώ ·, Υ.Ί.:. -ίι ά ·ι.i ·~~π. ~~~:.t
:rΥ. Ί.λί:z; -;rι~ μ.:τ ·~i.·μ:rι; γ:2 Y.:l ·->• -;ίli.:H :;έ. i ·ι2 rι-iXrι:; :'.~ 
Δ . Ε. ΓΙ. :eι:ι ciν-:ί:r-:rι~zιι:.ι Τιι;.ιέ:χ . Τά rι.έλr, ,ι,~ Δ . Ε . Ι I. ;:~) 
ο.:zίρνrι-:.ιν -:έτ<i~.:t άνά·.>ε.:;-ι; , σ:.ιγΥ.pc;.τc~ν τ-Γιν 'J:;-;-; ~ -;ρv.:-iϊ -:v~ ~l::r 
..9-f,μ::tτv~ με σ~ν-;vν:στ-1) μέλv~ •ο~ Δ.Ε. Π. ::~~ Y.'J.•έz:. ~ τ1j ·, 
ανωτ::~-:η ι:χ..9μί::χ. Ή Έ;:ιτροτ.ή -.oij Μ:χ·S~.:ητ:ις :r~ν-:-c;νί~~: 

-:-f.ν όtJ.οιομορψ[:z •1); ~~~:z:rY.:zλί:x~ , ώς τ.ρο:; :ο ο.;.p : εzόrι-ενv 
Y.:xi τ-Ι)ν tΊ.τ:χ:ιη τiϊ:; ~:;:;ιχτέ:z~ ίίλη~ , τιϊ>ν 0:,-:ι.f.;~ων Υ.Ί. ί τών 
έξε~c:rοεων. 

17 
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12. ( cι ) :Με άπό9cι:rη τήc; Σuγy.λ+,το:ι ε!νcιι οuν:ιτ-Γ; ή όp·:2-
νωτη οιcι:rzολιΥ.ών τ.pογpcιμμάτων ΠΟΟ ό'1Y'(O'JV σε ξεχωFι:r-.ο 
;;τuχίο. Ή a~·δcι:rχcιλίcι χά-.9·~ οιcισχολαοίί 7:FvΎF~μμ:ιτrιc; άν:ι
τί.Sετcιι μi με.ρι'Νή W..myf;λψη σi μiλη τryj ΔJΕ. Π., ouo ;j 
-;-:~ρισσ{)τέρων Τμημάτων τοο Α.Ε . Ι., uστερcι άπο πpCYtά:rε~;; 
τών Δ.Σ . τών Τμηι-~-άτων cιuτών. 

(β) Με ά;;όφcιση τήc; Σuγχλήτοu όρίζετcιι πεντcιμελ1;ς Διόι
Υ.οίίσ;χ 1 'Ε;;ιτροπ'Ιι ά;;ο μέλη το.U Δ .Ε. Π. τ.οο σuμμετέχΟ'Jν στb 
οιcισχολιΥ. ο -;-:ρόγpcιμμcι στην ότ:οίcι σuμμετέχ~ι ώc; Π ρό~~ρcς 
ό Ko:rμi, -.oρcιc; ττjς Σχολτjς στ1;ν όποία άνf,Υ.ει το Τμήμcι ΠΟ'J 
iχ~~ τη μεγcιλuτερr, σ:.ιμμ~τοχ.η στο τ.Fόγρcιμμcι. 

(γ) Ή ΔιDικ.οUσcι 'Ετ.-ιτρDΠ-1) ε~ι 'ttc; άρμ~~bτητεc; Δ.Σ . 
Τμήμcιτο·ς ένώ ή Σuγχλητος ίχει -.1ς άρμο.οιότη-τες τής Γ. Σ. 
Τμ.:f.μ•χτος ιrε 5, τι άφτιριi τ~ τη~tιραμμ:χι στ.Όuβών, τη οιcχνφ .η 
το::ί cιδ:ι:Υ. τιΥ.ο::; ίργο:.ι Y. cιt τ7;ν τοπΟ.Sέτησ'Ι) x.cιt Υ.cι..9ορισμο Υ.cι· 
..9ηΥ.όντων Ε .Μ.Υ'. 

"Αρ..9ρο 25. 

ΚcχνονισμΟ:; D.t<o~ω~. 

1. τb άχ:ι~φ.cι .iΥ.ο ίτοc; ιάpχtζει τ7;ν 1 'IJ Σεπτφ.ιρ ίο:ι χ.ά..9ε 
z'tόν ο:; :ι .. cι ι λ+,ι~~ Π,ν 31 rι Auyou:rτo.:; τοίί έπc.μiνοι.i. 

C) rrl'. ' ~ ' " ~ {} ' ~ - - • ,. (} ' 
-. . .ιΙJ ·εχ:;:~ :ο~ :;;:ι,Υ.ο .~?ΊfJ Υ. ν.νε aχ.cι~'t;~J. cιιxou ι:οΌΙ·ς ~ιηv~ω-

" ••cι~ ΧF{)νιy.cι σε o•Jo εξιχ;.ι:rινcι. 
3. Κά-Θε ιέξάμηνο τ.εριλcιμ6άνει τοολάχιστο 13 · πλiμ~ς 

έ·~Vι-Lcl~~ς γιc\: Cι~cισΥ.cι/.ίcι χ,cι\ 2. ι:2 έξε::i:;ξις. 
4. Δ : χ-ι.rι;;1; -.o::i έΥ. τ.cι:~~:ιτιΥ.V~ ίFγο:ι άλλa X:It τής i·ι γένε: 

)~ιτσ~ρy~cι·ς έ....Ος Α.Ε. Ι., -;riρrι.ι .~ ro ίt!pοi&λε-πiάμν-~ στο νο~ο 
c:duτό , είν-αι οuνcιτη με άπόφcισ'Ι) τής Σuγχλή-.οο X,C(t μόνο γιά 
έξcιιρετιχες περιπτώσεις . 

5. ~Αν γ ι ι% όποι~f,τ.'Dτε λόyο ό ά:pι.Sμi>ς τών ώ~ών οΊcαuχ:χ
λίcις ποu πρcιγμ:r..,οτ.{)tή.S.ηχ,cιν σε έινcι μ~'φ.α εΤνcιι μ.ιχρό..ε
pvς άπb τa 2ι/3 τοίί τ.ροηετ.ό:.J.εV'Ο:> σ..Q Π pόϊ.ρ-αμμα. yιa 'ttι; 
έ:pr)"clι,.~μ.; ~=~~ις -.οίί άντίστοι.χο"J έξι~.J.ψοu, 'tO Q:νιτίσ"rο~χο μο~ 
·.9 r;;.ι.α ..9~ωρείτcιt οτι οε οιδάχ..9r;κε. 

6. Το πρώ-το έξ :iμr,ν·ο άρχίζει -.ο οεuτ~ρο οεχcmξν-ΘτΛJ,ερο 
:ο~ Σε;;τοεμι;,ρίο:> X:It το c·~~τερο έξάζ.J.'Ι'f/'0 λrrrι.ι το ;...ρώ.το 
~ ·εΥ.cιτ.~ν-$f.μ~pο τοσ 'Ιο:.ινίο:ι. Οί ά-Υ.ρι~~ί; ήμ.ερομψίι.<; Υ.cι..9ο
ρί'ζrι·ιτcι~ ό:;;ο τΥ; ΣuyΥ.λr,το. Σ~ έξcι:ρε;::ι.ε; ομως πε;;~πτώ
σ~ις ό Τπrι~ργος Έ-ΘνιΥ.ής Π cιιΌείcις ~cιι θpτ;7χε:>;.ι.i-.ων 
μ& ;;ρό .. cι:rr; τi,ς Σ:ι;ι.λήτο:.ι ρU.Sμίζει την ίνcιρξ't] χαt λήξη 
τών ~~ Q έξ:ιμ+,νων έΥ.:ος τών ~μερομr,νιών ~u:ών , ώ:r>ε ·ιό: 
:r:ιμ;;λ-r;Fω ·.9 εί ό ό:ρι ·S;.ι.ος •ών έι~ο;.ι.ά~ων :ijς τ.cιρ. 3. 

7. Με τοuς έ:rω>εριχ,οuς )Ι.IΧVΟνισμο\ις τών ΑΕΙ όρfζον•:zι 
τά σχε>~Υ.c\: με >7; ΟUνcιτότητcι όργάνωσης Υ. αt λεt'tοηγίcις 
-.9 ~ρινών έ.ξάμ.ηνων γ:~ 'tcιχuρρu..9μη οιοcισχ.cιλί:ι r, σ:ιμπλ.f~ω
σ't) uλr,ς έξάμ't]νΟU. 

8. Ή 6cι..9μολ<ηίcι τοίί ιpοtτ'Ι)τή σε χά-Θε- μ:Χ-9 r,μα χcι..9'(;ρίζε
τcιι ά-τ.ο το Oto.:fσY.Oo'l':α, ό όποίος u-ιrοχpεών~τcιt νa όp·:cινώσει 
Y.cι-;a ττμ κ;;ί~rι τ<:ι:> ΎιFr.:-.ες Υ; Υ.cι.ι π;;οq;ο.?ιχες ί.ξι.τά\;εις η 
Υ. αt νό: '1τ'Ιjptχ·.9εί σε ,9(.1-I'II·τCO 1; έπασπ,pιαχ.ες cΧ"JΥ.ήί:rειι;. 



9. Σε -.:>ε..pιπτω,-rι οό:ποτιιχίCΙ'ι; σε UΠD"f.r:~ω-.:Y.O μά-8-ιμα, ο φοι
ττ,-;l;ι; irπ.οχρc:ών.ετ:;r~ ν2 το ιέπ-:χν:ιί.iε~ι Υ.:χ-;α >Ο έπόμινο έξά
μ-r.vr-. 

1 (I ,~, ' ' • ' ' · ) ' · ' . . ""'~ τ:~ .?~::τω::r-r. α::eιτ~z: .:;rς ::r~ Υ. ::rτ ε::ι ,r;,γ-r. :.ιο.<J')ψc:ωτιχο 

μ:x·.9τ;iJ.:t , ό 90:>-r.>-iϊι; iι::οχρc:ώνετ::r: τ, νά. τ ο έ:::::ν::rλάι~ι σΕ. έ;;6-
't:, .... \ \ t ' \ "λλ , • λ ' 

με.να ε.., αμην:χ η να τr- αrντι:κ.ατ:%'σ'τψει μ.ε α ο Υ. α τ επι ογ η 

μα-8τ-.,J.α. 

11. Τά μα·.9f.ματ::r ;;ο\ι χαρcχrχτηρfζονται ώς ;;ρrια;;:;rιτ<J;jμε-
ν:χ ΖιΗπ.ο·ιτ:η x:xi Υ.:ιτά. τά. o•:Jo έξά:μr,ν:χ τοσ iτως. 

12 'Ο ' ' ) λ ' ' ~ ' ' · . φοιτ-r.τ-r.ς ο .vx τ;ρ-ωνε: -;ιι; :τ;;ο:ι~ει; τω Y.::tt τ.:;rι.ρνει 
, rt ' , ' , 

:-::-;:ιzιeι ο-;.zν ε:-:::τ:ιχ~ι :ττα ::μι~λ•πομ.εν:ι μ.:ι ·~t\μ:tτ·:ι Υ. :ιi σuι-

~ντρώσει τον άπ.ctt't'O~JJενσ ά.ρι~ οtiΟ~-; ~-χ;ών μo'>'~UW . 
13 τ \ \ \ \ t - I t 

• :z .ry:εταα με τον τπο των χορ-r,γοuμr.νων πτ:ιχιων 

Y.:Xt ;.t.E τrcν Y.::t·.9'GψJλόγrp-Y) τών π-rοχιοίr..(ων χα-/).ορί~·ιτ:zι σ'οος 
~:τω-;~ρ~χ.οuι; χ.:ινονιcrμ.οuς τών- Α.Ε.Ι. 

~ Αiρ.S.ρο 29. 

Φοιτ-r.τιχη μέριμνα . 

1. 'Η ί:ιόττ;-;:χ -;oj φοιττ;τij άπΟΥ.τιiτ:ιι μΕ τ1-ιν έγγραqι~ 
το:ι :;Ε. Α .Ε.Ι. Y.::t t ά::οδάλλετ:tι μΕ τ-1) λήψη τοu πτιι-χί~u. 

2. Οί φοιη;τkς ΟtΥ.::t~οuνται να Υ.άνοuν χρήση ολω·ι τών 
έγΥ.::r-.:ι~•ά:τ.εων χ.:χl -:ών μέ:rων μΕ. ,α όπeιϊ:χ είν:χ: έξοπλ:σμέ•ιο 
το Α . Ε.Ι. για τl;ν έχπλήρω~τ; τοu έχπα~~ε•jτΙΜU τοu έpγr-:ι, 
a:}:J. φων:χ μl τον έ:rωτερικο χα·ιονι:rμο χαt τiι; άποφά:τειι; τών 
άρμόeιων ό.?γάνων τοu Α.Ε.Ι. 

3. Οί crοιτ-r.τες 'έχr-:ιν πλw-r. ί:ιτpοφ:χρμαΥ. ε:ιτιΥ.η xxi νοσ~
χ.ο;.ι.~ι :;α-Ιj τ:ε.pf-8:ιλψτ;. Οί r.ροuπο..9έσεις έφαρμογϊjι; τϊj; ~ι:ί
τ:ιξ-r.ς :χύτijς Υ.α..9ο(fζοντ:χ~ μ€: Π .Δ. ποu έΥ.~~~οντα: μετά. ά:-J.ι 
-::Fό-;:x:r-r. ,ων 'r-πο:ιpγών Έ..9ν:χijς Π :χι~εf:χι; χαi θ(~:rχ~:ι
μ:iτων Y.al Κοι·ιωνιχών 'r-πr,ρεσιών. 

4. Στοuι; <f'.ί:τη,~ς. τ:pοο.τιr.<ι:χχοuι; _Y.:xt μ.εταο.τuχιαχούς, 
;;:zpέzονται ύ-ποτpοφίε; , ατοΥ. :t δάνεια Y.at οίχονομιuς ένισ~
:r;:ις γιΟ: τ7;ν Υ.:ίλ!Jψ'Ιj εt~ιΥ.ών έχ;.αιοεuτιχών άναγχώ·ι τοuι; , 
με Y. ?ι't\Ft:t -;l')v ά-.φιΥ. -Ιj :r, ιλχογε·ιειαΥ.η οί~ονομιχ-ή •eι:ι; 
χ:χ-;ά-σ-.αcrr, x:zi τ7;ν ~;;ίοc:τή -;eι:.ις στiς σποοοέι;. -'Η ίχτα~r,, 
-ή 1Jια3ιχα:τία Y.:Xt οί '-•Fοίr.ιο..9 ιέσεις χορήγ-ησηι; τών ~αροχ&ιν 
:χύ-;ών χ:χ-8ορίζον-;:χ: με Π .Δ. ποl.ι έ~~εται μ.ιτιΧ άπο "ΙΙ:pό
>'~η τ.wν 'Υ"::'ο~ργών 'ΕStιιy.ής Π σ;ι~~1ίιcrι; ιΥΑΙt ~ιιμάτων 
y,:;rι ΟιΥ.ονφιχων. 

5. Με Π .Δ . ..90: χα:.Sοριστοw τΟ: σχετιιχιΟ: μΕ. ~η ?χ.>pιΟ:ν 
σί-.;:Cϊη τών φ-οι τ-r. ·•ών. μl οδάιτη τ1)ν όJτ-φ.~"J.lJ χα~ οίχ0j'Ιενειαχ.1) 
o1Yc()"I ·C(J.~Y.ή .. ο.:; ς rω::τ~:τt.ac'Y). Με το 'ί~ιο π .Δ. nι.α-8<Jρί~crιτ:rι 
τ:% eϊz;:τ :rι.:Χ μ:ε -:1') δ:οίχψyt, Cψγ~νω•:τη Y.at λει-rο:ι!(ry[α; Φι;ι
'ϊι' t Υ.ών Λεσχών Υ.:ιl Φο~-;r,τι:ι.ώv ' &'t'ιατ:ορίων , γιΟ: τι% όποΞ:ι: 
Υ.ά-.9,;: ~pόνιο cΧVar'(\ρ •άφ.ε·τ~: στΟν 7-~;: ·o;)πoλCf')'!t~ τW.ν Α..Ε.Ι. 
ξ-;:-α;οy.Υις -πίστωσ-η. 

6. Στrιuς ψiι•-r.τέ:;. ;.ροο.τηιαy.οuι; Y.2t μ.ε,αο.τ:.ιχιαΥ.ο~ς, 
;;:xFizeι·ιτ:r: 2ι;:nολ~'Ισ~ι; γιΟ: τlς μετ::αινf,:rεις το:Jς σ~ ο\η 
-.τ, Ζιά;;χ~ : :χ -;ο~ έ:-;ο:ις Υ.:ιί τά. ά·ιαγy.:χί:χ μ.έ:r:χ για τ1;·ι -;;;ί.ι
tι1;ιΥ. τ\ -;ι:-:ι; Υ.:χ)).ι έ;:γ;:::χ Y.::r\ ψ:ιz::rγω·,·(:χ . Οί λε-π-:~:J.έ,:;;::ει; 

1 9 
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1.::rt σ~ 7:~ο~~ο .. 9έ1~tς σχ~~~χα ~S τ~ς ;::rFozέ; :zύτkς A7. .. 5c~i
;:cΨt:xι llε Π . Δ. 'ϊ.1Οiι ii.Ο'ί.~~ται ~ηχ ά;;ο ;.;p&t:zση τ-ών· 'Υο.::.;ρ
·rών 'Ε-~ι~τι.-ϊ)ς Παι~·~ία:ς ,χ. :zί Θrιη,z· <:·:.ιμά-.ων. α :ι.αιιηαι7ι 'Ι 
:ι"Jt Σηχιοι•ιωνιώ•ι. 

7. Σ-~ zi-~:: .\.Ε.Ι. :;ηz,:ο:::ί-.:zι ;1-ε α~οψαcrη -.οί) ΠF~'~'Ι1j 
~ι;:'fι.FI!'J!z ά?:Lόa- ~ ~2 γ~α τΥ;ν ::z.?ο-,ζη :rτ:-;~; ~'>t~η-:ε:; ;:λ·r~:~;; · 'Jp'.ί)ν 

- Ι I "I \ Ι .... 'λ I '·- I 

:τzΞτ~Ί~.ω·ι με, -:~ς J::.ο:;~7ς· ~r~::x τη :tΞ. 1JΚΟ, :;ν'1η "C'O:Jς :!τΎjν ,~ .:;::.:;~ 

~:::;1j <:?γ:z:n:z;, -; ι 2 ταν ~;:2 'π::λ;.ι 2:ι:ι.ο '-?Ο:rJνατολι:r:;.') Χ ::η 

:~ν iο.ηιελ:1.1-;ι:ι.Ύι :Χo.ozn:l:rτ-:z:rη z:z~ γιa -.1)·ι ;:αροχη ι. οινω
νιΧΥ:ς ;J.~?t:J-'12ς :rε 5:rο:;ς ε',(ΟΙ>ν :rχετι:ι.Ύι άνά"'('Ι.'ΙJ. 

8. Τι:Χ Α.Ε.Ι. όψ::iλοuν νa λ2μοiνο:.ιν ε:~ιΧι:Χ μ.έτ-ρ:r για .. η 
~ι~:Υι.όλ:.ιν:rη -.ών '7:-:c~cώ•ι :ώ'Ι Ξ?γ:χ~&μ.·ιω·ι γοιτr;-.ώ ·ι . 

Με Π. ΔΙ~, -:tou ~-Μίοεται Gσ-.ερ=ο Χ..? -::ρότcηη τοu 
''(;:ο:.ιpγσί) Ίf'..ι&νι ι.-r,ς fi Jιa::i::rς :ι.1 ~ Θ ,:r;:r:ι.:::.ι:J.:l:ω ·ι 'ι. ::r i το:.ι 
~~Χ'~)' :>λrι ά~ι:.J.d3~·t/J 'Yr.:cr;;?γo~ ?:ι-3-:;.i~~::ιι ή ~;:ι:r;_~::ω-.~:ι.~ z-v-

, ,...., - I ι ,, I Ι I \ I 

~rϊ;r;'!"tj . m::.ιω·ι J:ι:..:.;; :. .. : ... ;:ι.,'):J.~·ιο ·J; tοι-:-η-:ες Ί.3.":2 --:r;Ί ::-~~ι ~ 

G~C :ών ~;;:~j~:;(,) 11. 

Ω. :Ί[ ::-.2 :1;'1 ::.:Ζ~ι:ι.~σ : o·j z~ο·ιιΥ.ο~ 3ι2:r:Ύ\:J. ::ιτcς ""~ ;:~ο
~λf-;:~τ2~ ώς ~λ~:ι ~:; τ~ι :~2px~·.2 -;ών -;:~οτ=~'Jχι21.ών J-;:σ·-.ι~ών 

έrχ-ς T:J.YzJ..11•·oς ::Ι?:r'Ι:ιJ:.ι!ξ · rι<;~.J.~ ·ιω :ι:11τ:Χ ~ -i};J.ισ:.ι , ~-εν χο:?'f',
γeιuντ:ιι οί r.rοΗ~::ό;ι.!νες σ-.ο !i?3~o ::ιύ-.ό ::-::ι~οχες :τ:ρός •~ ·)ς 
τ.;:cπ:τ:.ιχι rι.οlις 9οι :'tjτες . 

10. Εfναι 3:.ι•ιατ7; ~ άν:z:rτολη τi}ς ψοί'-tησ'Ι]ς μ.ε αtτ1j.J't; το:> 
i.·J·Ct2φzρό:lzV(j:J 7:~Cς τΟ άντ:1~Οtχο Τμ.~~:Ζ χαi μ::-;c% άϊ:"Ο ε-r
Y-~ t:r-t; τvi> Δ.Σ. Τ:1.Υ;~2-;ος. Κ:::τ~ ,η 3ιi~Χε~:z -.ης άν:z::ολης 
,ης ψο:τφ1jς. :zί~;τ:zι ~ <?Οt:τ,:ιχ'Ιι ί~ιότ1j•α x:zt άν:zcr:~λλc·ι
τ::ιι ολ::ι τ:Χ :rχε-.αa ~ιχ.::ιιώ:l.:Ζ~1 ;:ο~ ;:ροολiο.ο'Ιτetι στ~ i-ί.;:-19-ρο 
α~τό. Ή <f<:Ιt: 1j•ι:ι.η ί3~ό•r;•::ι ::ί::οχτ:Χτ2ι :;.~ νέα :zϊτφ'Ι] το~ 
~·ι~ι:zψεpι,μ~νο:.ι. Ό χpό·ιGς cΧ'Ι:ΖστολΥjς τής ψοίτφ-r;ς ο~·ι ίι::-ο
λογiζ;ηι :r-.οίις ;-;;pιG~ιτ:. σ~ς -.τ,ς r;:2~:J.Ύ?· 9 -.ο~ 2;:-19-ρο:.ι 7. :) . 

το:>. 

11. Οί φοtτι;:~Ε:ς .S::ω~σ~ ·ιτ:l~ ~νήλιrι.οι ώς -:::0ς "=2 
:1.:zτ:z '1.2! τ~ς ~;:σzρ::ώσ::ις :ο:> ς ::;:ος •ο Α . Ε. Ι. 
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IV . ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής δpαστηpιότητας του Τμήματος Φυσικής είναι 

τpιπλός : α) η μετάδοση γνώσεως, β) η ανάπτυξη ικανοτήτων, γ) η καλλιέpγεια 

επιστημονικής νοοτpοπίας. 

α) Μετάδοση γνώσεων : Να εφοδιαστεί ο φοιτητής μΈκείνες τις γνώσεις που θα 

τον καταστήσουν ικανό ν· αναγνωpίζει να χειpίζεται και να επιλύει επιστημονι

κό πpοβλήματα του φυσικού του πεpιβόλλοντος που ανήκουν στο χώpο της Φυσικής 

ή των εφαpμογών της. Επίσης να κατανοεί τη σχέση της επιστήμης με την τεχνι

κή, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώpας του. 

β) Ανάπτυξη ικανοτήτων : Να μποpεί νΌνακαλύπτει και να χpησιμοποιεί τις δια

τιθέμενες πηγές, όπως βιβλία, συσκευές, υλικό κλπ .. Να μποpεί να οpγανώνει 

και να διαμοpφώνει τις ιδέες του ι~στε να μποpούν να γίνουν επικοινωνήσιμες 

σε τpίτους ή να χpησιμοποιηθούν για την κατανόηση όλλων εννοιών. Να μποpεί να 

εpγαστεί ανεξόpτητα ή σαν μέλος μιας ομόδας. ΝΌναπτύξει την παpαγωγική και 

επαγωγική του σκέψη. 

γ) Καλλιέpγεια επιστημονικής νοοτpοπίας: Ν 'αφυπνίσει την επιστημονική πεpιέp

γεια για τη γνώση και το ενδιαφέpον για την εφαpμογή της σαν επιστήμη και τε

χνολογία εντός της κοινωνικής του ομόδας. Να καλλιεpγήσει μία ειλικpινή και 

υπεύθυνη στόση απέναντι στη γνώση με την έννοια της συνειδητοποίησης των οpί

ων της και μιας ετοιμότητας παpαδοχής αυτών των οpίων. 

Τέλος, την ανάπτυξη μιας ευαισθησίας για τη χpήση της γνώσης επ'αγαθώ. 

Για τον εκσυγχpονισμό του πpογpόμματος και για να συμβαδίσει το Τμήμα 

Φυσικής με τις διατάξεις του νέου νόμου πλαίσιου (Ν.1268/82), η Γενική Συνέ

λευση κατόpτισε νέο πpόγpαμμα σπουδών. Το νέο αυτό πpόγpαμμα πεpιλαμβόνει 23 

μαθήματα υποχpεωτικό, με σύνολο διδακτικών μονάδων (δ.μ.) 106 και 45 πpοαιpε
τικό (επιλογής) με σύνολο δ.μ. 169. Ο ελάχιστος αpιθμός δ.μ. που απαιτείται 

για τη λήψη του πτυχίου είναι 137. Δηλαδή πpέπει ο φοιτητής να πόpει 23 (δ.μ. 

106) μαθήματα υποχpεωτικό και 9 κατΈπιλογήν. Τα πpοαιpετικό θα πpέπει να ~α-

τανεμηθούν ως εξής: στο 1ο εξάμηνο, από 1 στο 5ο και 6ο εξάμηνο και από 3 

στο lo και 8ο εξάμηνο. 
Σημειώνεται ότι τα κατΈπιλογήν μαθήματα του θεpινού εξαμήνου (Ακαδημ. 

έτος 1983-84) είναι αυτό που το Τμήμα Φυσικής έχει τη δυνατότητα να δώσει. 

Αυτό φυσικό σημαίνει ότι υπόpχει πιθανότητα, ελλείψει φοιτητών, να μη διδαχθούν. 

Για να πόpει ο φοιτητής μαθήματα Ίου ή 8ου εξαμήνου, απαpαίτητη πpουπό

θεση είναι η επιτυχής εξέταση σε μία ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γεpμανι- . 

κή). Σαν εξέταση το Τμήμα καθόpισε την ικανότητα του φοιτητή να μεταφpόσει 
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ένα σχετικό με τη Φυσική κείμενο , με τη βοήθεια λεξικού: Μπορεί να κατοχυρώ

σει τη γλώσσα μέχρι και το 66 εξόμηνο. Μαθήματα ξένων γλωσσών θα προσφέρονται 

από το Παν/μιο κα ι θα συμπεριλαμβόνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Συνιστόται 

στους φοιτητές που δεν γνωρίζουν ήδη μία ξένη γλώσσα, να παρακολουθήσουν τα 

μαθήματα αυτό όσο το δυνατό νωρίτερα κατό τη διόρκεια των σπουδών τους. 

Τα κατ'επιλογήν μαθήματα που θα πόρει ο φοιτητής στο ?ο και 8ο εξόμηνο 

υπόκεινται στον εξής περιορισμό: Από την κατηγορία Α ' θα πόρει τουλόχιστον 3 

και στα δύο εξόμηνα μαζί, από τα οποία 1 τουλόχιστον σε κόθε εξόμηνο. 

Στη συνέχεια δίνεται το περιεχόμενο των μαθημότων του νέου προγρόμματος 

του Τμήματος Φυσικής. Ακολουθεί το περιεχόμενο των μαθημότων του παλιού προ

γρόμματος και το πρόγραμμα μαθημότων για το Ακαδημαϊκό έτος 1983-84. 

Σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Έτους 1983-84, ~ο 1ο και 2ο 

εξόμηνο περιλαμβόνουν μαθήματα του νέου προγρόμματος σπουδών ενώ τα υπόλοιπα 

εξόμηνα (έτη) αναφέρονται στα μαθήματα του παλαιού προγρόμματος. 

Στον κωδικό αριθμό που προηγείται του τίτλου κόθε μαθήματος, το πρώτο 

ψηφίο (2) δηλώνει το Φυσικό Τμήμα , το δεύτερο . ψηφίο δηλώνει το εξόμηνο (το 1 

το Α ' εξάμηνο, το 2 το Β ~ εξάμηνο, το 3 το Γ' εξόμηνο κ.ο.κ.) και το τρίτο 

ψηφίο δηλώνει τον αύξοντα αριθμό του μαθήματος . σε κάθε εξάμηνο. Στην παρένθε

ση που ακολουθεί ο πρώτος αριθμός δηλώνει τις . ώρες διαλέξεων, ο δεύτερος τις 

ώρες φροντιστηρίου και ο τρίτος τις ώρες εργαστηρίου. 
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Α. ΝΕΟ Π Ρ Ο ΓΡΑΜΜΡ. 

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑ~1ΗΝΟ 

Υποχρεωτικά 

2-11 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (4,1,2) δ.μ. 7 

Κίνηση σε μια διάσταση και σε επίπεδο. Δυναμική, Νόμος Νεύτωνα, περι

στροφή , στοιχεία σχετικιστικής μηχανικής. Έpγο - ενέργεια. Διατήρηση οpμής 

και ενέργειας. Κρούση, αpχή διατηρήσεως στpοφοpμής. Ισορροπία στερεών. Τα

λαντώσεις, διαφορική εξίσωση κινήσεως, αποσβενυμένη και εξηναγκασμένη ταλάν

τωση, μη ομογενής διαφορική εξίσωση. Συντονισμένη βαρύτητα. Υδροστατική. Υ

δροδυναμική. 

Εργαστήρια 

θεωρία σχετική με τη λήψη και επεξεργασία πειραματικών δεδομένων (πει

ραματικά σφάλματα, μέση τιμή, απόκλιση μέσης τιμής). Χάραξη καμπύλης και υπο

λογισμός παραμέτρων αυτής. Όργανα μέτρησης διαστάσεων (διαστημόμετpο- μικpό

μετpο). Μέτρηση ταχύτητας- επιτάχυνσης. Νόμος του Newton. Ώθηση- μεταβολή ορ

μής. θεώρημα έργου- ενέργειας. Νόμος διατήρησης ενέργειας. Κρούσεις. Απλό 

εκκρεμές, προσδιορισμός του g. Εκπαιδευτικές ταινίες. 

2-12 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (4,2,0) δ.μ. 6 

Ακολουθίες. Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Όpια, 

συνέχεια , βασικά θεωρήματα. Αντίστpοφες συναρτήσεις. Παpαγωγίσιμες συναρτή

σεις, βασικά θεωρήματα εφαρμογές. Ορισμός και γενικές ιδιότητες του ορισμένου 

ολοκληρώματος. Αόριστο ολοκλήρωμα και σχέση των δύο ολοκληρωμάτων. Αλλαγή 

μεταβλητής. Μέθοδοι ολοκληρώσεως. Ορισμός και ιδιότητες της λογαριθμικής και 

εκθετικής συνάρτησης, καθώς και των aντίστροφων τριγωνομετρικών και υπερβα

τικών συναρτήσεων. 

2-13 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (3,1,0) δ.μ. 4 

Βασικές αλγεβρικές δομές, ημιομάδες, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα. Ομοιο

μορφισμός. Διανυσματικοί χώροι, βάσεις, γινόμενα aνυσμάτων. Στοιχεία από την 

Αναλυτική Γεωμετρία του επιπέδου και του χώρου. Εξίσωση ευθείας, κύκλου, κω-
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νικών τομών, σφαίρας, κλπ. Γραμμικοί μετασχηματισμοί, πίνακες, ορίζουσες, 

ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα πίνακος. Εφαρμογές. 

Κατ' επιλογήν (1 υποχρεωτικό) 

2-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Η/Υ (2,0,2) δ.μ. 4 

Εισαγωγή στην Fortran IV . Αριθμητική των μεταβλητών των τύπων REAL, 
INTEGER. Απλές εντολές INPUT/OUTPUT (εισόδου/εξόδου). Εντολές ελέγχου (CO 
ΤΟ, IF, ASSIGN, · 00, κλπ.). Μεταβλητές με δείκτες (ARRAYS). Fortran FORMAT 
εντολές. Υποπρογρόμματα (FUNCTIONS, SUBROUTINES). LOGICAL πράξεις και μετα
βλητές. COMPLEX πρόξεις και μεταβλητές. DECLARATION εντολές (REAL, INTEGER, 
LOGICAL ...... ). Εντολές DATA, CO~MON, EQUIVALENCE, ΝΑΜΕ LIST ... . 

2-15 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (3,0,2) δ.μ. 5 

Σύσταση της ύλης. Δομή του ατόμου. Περιοδικός Πίνακας. Χημική θερμοδυ

ναμική. Χημεία, Ισορροπία. Οι καταστόσεις της ύλης. Χημικός δεσμός. Μοριακή 

γεωμετρία, δομή των κρυστόλλων. Διαλύμματα, γινόμενα διαλυτότητας, κολλοειδή, 

αθροιστικές ιδιότητες των διαλυμμότων, διαλυτότητα, γινόμενα διαλυτότητας. 

Οξέα και βόσεις, ιονική ισορροπία. Χημική κινητική. 

ΔΕΥΠΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

2-21 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (4, 1 ,2) δ.μ. 7 

Φορτία και ύλη, νόμοι Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο, νόμος Gauss. Δυναμικό. 

Διηλεκτρικά. Ρεύμα, αντίσταση. Νόμοι κυκλωμότων, μεταβατικό φαινόμενα D.C .• 
~1αγνητικό πεδίο. Δυνόμεις Laplace, Lorentz. Νόμοι Ampere, Faraday. Επαγωγή, 

κυκλώματα ι, R. Μαγνητικές ιδιότητες ύλης. Ηλεκτρομαγνητική ταλόντωση, απλή 

αρμονική ταλόντωση, ταλαντώσεις, ρεύματα μετατοπίσεως, εξισώσεις Maxwell και 

ταλαντώσεις aντηχείων. 

2-22 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ (4,2,0) δ.μ. 6 

Γενικευμένα ολοκληρώματα. Σειρές. Δυναμοσειρές. Λίγα από τον Ευκλείδιο 



χώpο Rn. Διανυσματικές συναpτήσεις. Πpαγματικές συναpτήσεις πολλών πpαγματι
κών μεταβλητών. Μεpικές παpόγωγοι. Τύπος του Taylor . Ολικό διαφοpικό. Μέγι

στα και ελόχιστα. Πολλαπλό ολοκληpώματα. Βασικό θεωpήματα. Σειpές Fourier. 

Πεπλεγμένες συναpτήσεις. 

2-23 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (0,0,3) δ.μ. 3 
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Πειpόματααπότη Γενική Φυσική (Μηχανικής, θεpμότητας, Ηλεκτpισμού, κλπ.), 

που σκοπό έχουν την εξοικίωση των φοιτητών με τη λήψη και επεξεpγασία δεδο

μένων, την εξαγωγή ανόλογων συμπεpασμότων, τη χpήση της θεωpίας σφαλμότων 

και τον τpόπο παpουσιόσεωςμιαςεπιστημονικής εpγασίας. 

2-24 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (3,1,0) δ.μ. 4 

Γpαμμικοί χώpοι (Γενική Θεώpηση). Τελεστές. Πίνακες. Εpμιτιανοί, μονα

διακοί. Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα,οpθογώνια και καμπυλόγpαμμα συστήματα συν

τεταγμένων. Τανυστές. Βασικοί διαφοpικοί τελεστές, χωpικό, επιφανειακό, επι

καμπύλια ολοκληpώματα. θεωpήματα Gauss και Stones. Εφαpμογές. 

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχpεωτικό 

2-31 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (4,2,0) δ.μ. 6 

Κύματα στα ελαστικό μέσα. Ηχητικό και ηλεκτpομαγνητικό κύματα. Φύση και 

διόδοση φωτός, ανόκλαση, διόθλαση, σφαιpικό κύματα, συμβολή. Πεpίθλαση, πλέγ

ματα, φάσματα. Διαφοpική μοpφή. Εξισώσεις ~axwell και κυματικές εξισώσεις. 

2-32 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (3,0,0) δ.μ. 3 

Ειδική και γενική θεωpία σχ ετικότητας. Φαινόμενα που οδήγησαν στην δια

μόpφωση της Κβαντικής Θεωpίας. Σωμότια και κύματα. Διαμόpφωση της Κβαντομη

χανικής. Έννοια κυματοσυναpτήσεως. Αpχή αβεβαιότητας. Εξίσωση Schroedinger. 

Ατομική θεωpία. 
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2-33 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (1,0,3) δ.μ. 4· 

Εργαστηριακές ασκήσεις κυρίως σε θέματα Γενικής Φυσικής ΙΙ και ΙΙΙ με 

σκοπό την εξοικείωση με πολύπλοκες πειραματικές συσκευές και μετρήσεις. 

2-34 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ (3,2,0) δ.μ. 5 

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξεως (χωριζόμενων μεταβλητών, ομο

γενείς, τέλεια διαφορικά, γραμμικές, κλπ.). Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. 

Γραμμική ανεξαρτησία. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Μέθοδος πινάκων. Μέθο

δος μεταβολής παραμέτρων. Λύσεις διαφορικών εξισώσεων με σειρές (Legendre, 

Bassel, Hermite). Ολοκ~ηρωτικοί μετασχηματισμοί Fourier, Laplace. Γραμμικές 

διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους. Μέθοδος διαχωρισμού μεταβλητών. 

Εφαρμογές. Συναρτήσεις Green. 

ΤΠΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά 

2-41 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV (4, 1 ,0) δ.μ. 5 

Θερμότητα και κινητική θεωρία. Θερμοκρασία. Αρχές θερμοδυναμικής. Αέ-... 
ρια και κινητική θεωρία. 2ος νόμος της θερμοδυναμικής. Φαινόμενα μεταφοράς. 

2-42 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3,0,0) δ.μ. 3 

Μοριακοί δεσμοί και Μόρια. Η στερεά κατάσταση. Πυρηνική δομή. Πυρηνικές 

μεταλλαγές (α,β,γ, σχάση, σύντη;η). Σκέδαση. Στοιχειώδη Σωμάτια. 

2-43 . ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (3, 1 ,0) δ.μ. 4 

Θεμελίωση της Νευτώνιας Μηχανικής (νόμος Νεύτωνα, Θεωρήματα διατήρησης). 

Γραμμικές και μη γραμμικές ταλαντώσεις. Αρχή Hamilton . Εξισώσεις Hamilton. Ε

ξισώσεις Lagrange. Προβλήματα δύο σωματίων. Κίνηση σε μη αδρανειακά συστήμα

τα αναφοράς. Δύναμη Coriolis. Δυναμική του στερεού σώματος. Συστήματα · με πολ

λούς βαθμούς ελευθερίας. Μικρές ταλαντώσεις και κανονικές συντεταγμένες. 
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2-44 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΙΙ (3,2,0) δ.μ. 5 

Μhγαδικές συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής. Συνθήκες · Cauchy

Riemann. Αναλυτικές συναρτήσεις. Εκθετικές , λογαριθμικές τριγωνομετρικές 

συναρτήσεις. Σύμμορφες απεικονίσεις. Θεωρήματα και τύπος Cauchy. Βασικό θε

ωρήματα. Δυναμοσειρές. Σειρές Tay1or και Laurent. Ρίζες, πόλος. Λογισμός ο 

λοκληρωμότων υπολοίπων. Υπολογισμός ολοκληρωμότων με τη μέθοδο των υπολοίπων. 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικό 

2-51 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (3,1,0) δ.μ. 4 

Βασικές έννοιες (πλότος πιθανότητας, τελεστές, κυματοσυνόρτηση). Εξίσ.ω

ση Schrddinger. Μονοδιόστατα προβλήματα δυναμικών. Αρμονικές ταλαντώσεων. 

Συμμετρίες. Στροφορμή, σπίν. Απλό συστήματα δύο καταστόσεων. 

2- 52 ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕ ΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (3, 1 ,0) δ.μ. 4 

Ηλεκτροστατικό πεδίο στο κενό και στην ύλη. Μαγνητοστατικό και μαγνη

τικό πεδίο στην ύλη. Ηλεκτροδυναμικό δυναμικό. Γενικές μέθοδοι λύσεως των ε

ξισώσεων Lap1ace και Poisson. 

2-53 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Συμμετρίες- Νόμοι διατηρήσεως. Αρχές παραλλαγής. Συνόρτηση Lagrange. 

Εξίσωση κινήσεως. Συνόρτηση Hami1ton. Κανονικοί μετασχ ηματισμοί. Φορμαλισμός 

Hami 1 ton - Jacobi . Μέθοδο ι Lagrange - Hami 1 ton σε συνεχή συστήματα. Εισαγωγή 

στην κλασική θεωρία πΈδίου. 
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Κατ· επιλογήν ( 1 υποχρεωτικό) 

2-54 ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (3,1 ,0) δ.μ. 4 

Περιγραφή της Ατμόσφαιρας. Στοιχεία χημείας της ατμόσφαιρας. Ακτινοβο

λία. Ατμοσφαιρική θερμοδυναμική ευστάθεια. Φυσική των νεφών. Ατμοσφαιρικόc 

ηλεκτρισμός. Ατμοσφαιρική οπτική. 

2-55 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (3,1,0) δ.μ. 4 

Οργανα μετρήσεως κενού. Χαμηλές θερμοκρασιεc. Θερμομετρία. Μαγνητικές 

μετρήσεις. Περίθλαση Νετρονίων. Τεχνολογία λεπτών υμένων. Αλληλεπίδραση Ακτι

νοβολιών με την ύλη . Στοιχεία - ακτινοπροστασίαc.Φωτοακουστικό φαινόμενο. Α

νιχνευτές πυρηνικών ακτινοβολιών. 

2-56 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (3,1,0) δ.μ. 4 

Χώροι Hil bert. Τελεστές ( ιδιοτιμές, ιδιοανύσματα, φασματικό θεώρημα). 

Θεωρία αναπαραστάσεων. Ειδικοί πινακεc, μετασχηματισμοί ομοιότητας. Κλασι

κές συναρτήσεις. Μετασχηματισμοί Fourier. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με 

μερικές παραγώγους. Μέθοδοι συναρτήσεων Green. 

2-57 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ "(3,1 ,0) δ.μ. 4 

Η έννοια της πιθανότητοc και νόμοι αυτής. Τυχαίες μεταβλητές. Ειδικό 

μοντέλα πιθανοτήτων,μονοδιόστατα και πολυδιάστατα. Ροπές. Εισαγωγή στη στα

τιστική συμπερασματολογία (εκτιμητική και έλεγχος υποθέσεων - θεωρία αποφά

σεων). Διαστήματα εμπιστοσύνης. Στατιστικές μέθοδοι αναλύσεως δεδομένων. Πα

ραμετρικό και μη παραμετρικό τέστ. Απλή παλινδρόμηση. Απλή ανάλυση της δι

ακυμάνσεως. 

2-58 ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (3,0,0) δ.μ. 3 

Θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα 
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ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικά 

2-61 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Κεντρική θεωρία. Υδρογονοειδή άτομα. Εκφυλισμός. Λεπτή και υπερλεπτή 

υφή. Θεωρία διαταραχών. Σκέδαση. Ταυτοτικά σωμάτια. Αρχή Pauli. 

2-62 ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Βασικές έννοιες της 

σχετικότητας στην Ηλεκτροδυναμική. 

2-63 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (3,1,2) δ.μ. 6 

Ανάλυση κυκλωμάτων. Γραμμικά κυκλώματα. Μη γραμμικά κυκλώματα. Εκθετι

κές και περιοδικές κυματομορφές. Σύνθετη αντίσταση, διαγράμματα φάσης. Λυ

χνίες κενού. Ενισχυτές τάξεως Α, ΑΒ, Β, C, push-pull, διαφορικοί τελεστι

κοί. Ψηφιακά κυκλώματα. Βασική θεωρία ημιαγωγών. Διατάξεις στερεού αώματος. 

Κρυσταλλοδίοδοι, κρυσταλλοτρίοδοι, FET's, φωτοδιατάξεις, δίοδοι tunnel,SCR's 
και εφαρμογές τους. 

Κατ' επιλογήν (1 υποχρεωτικό) 

2-64 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (3,2,0) δ.μ. 5 

Θερμοδυναμική του ξηρού και του υγρού αέρα. Υδροστατική και κατακόρυφη 

ισορροπία. Εξισωτικές κινήσεις και εφαρμογές σε ειδικούς τύπους ροής. Κυκλο

φορία και στροβιλισμός. Κυκλογέννεση. 

2-65 ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/Υ (3,0,2) δ.μ. 5 

Σύντομη ανασκόπηση της Fοrtran/(Εισαγωγή στη Fortran 5). Αριθμητικές 

μέθοδοι χρήσιμες σε φυσικές εφαρμογές. Εύρεση ριζών αλγεβρικών εξισώσεων. Υ

πολογισμοί οριζουσών. Επίλυση των διαφορικών εξισώσεων Schrodinger για: 
3 
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α~ Δέσμιες καταστόσεις (Bound States), β) καταστόσεις σκέδασης (scattering 

states): Υπολογισμός των μετατοπίσεων φόσεως (phase shifts) για δυναμικό πε

πεpασμένου βεληνεκούς. Μέθοδοι ελαχιστοποιήσεως. Παpαλλακτικές μέθοδοι για 

τον εντοπισμό της ενέpγειας, της βασικής καταστόσεως κβαντικών συστημότων 

ενός σωματιδίου. Υπολογισμοί πpώτης τόξεως βασισμένοι στη θεωpία διαταpαχών 

της κβαντομηχανικής. Επίλυση ολοκληpωτικών εξισώσεων, που εμφανίζονται στη 

Φυσική. 

2-66 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (3,1 ,0) δ.μ. 4 

Οι φυσικές ιδιότητες των pευστών. Τόση στο pευστό. Πεpιγpαφή της κινή

σεως pευστού. Εξισώσεις της κινήσεως ιδανικού pευστού. Εξισώσεις της συνε

χούς κινήσεως. Ολοκλήpωση των εξισώσεων σε ειδικές πεpιπτώσεις. Μη πεpιστpο

φική κίνηση. Ασταθής και σταθεpή ακυκλική κίνηση. 

2-67 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ (3,1,0) δ.μ. 4 

Συμμετpία κpυστόλλων και στοιχεία συμμετpίας αυτών. Κpυσταλλικό πλέγμα 

και κpυσταλλικό επίπεδα, μετασχηματισμοί αξόνων και δεικτών Muller. Κpυσταλ

λοδομή, στεpεογpαφική πpοβολή. Ακτίνες Χ και ιδιότητες αυτών. Κινητική θεωpία 

σκεδόσεως, πεpίθλαση, Bragg, αντίστpοφο πλέγμα πpοσδιοpισμός δομής με μετα

σχηματισμούς Fourier και συνάpτηση Patterson, συμμετpία χώpου. 

2-68 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (3,0,0) δ.μ. 3 

Η διδασκαλία της Φυσικής και η "Φυσική σκέψη". Η σημασία της Ιστοpίας 

και της Φιλοσοφίας της Επιστήμης για τη διδασκαλία. Οpολογία και γλώσσα. Τα 

Μαθηματικά στη Φυσική. Τεχνική της διδασκαλίας (θεωpία, παpατήpηση, πείpαμα). 

Αξιολόγηση των αποτελεσμότων της διδασκαλίας. 
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ΕΒΔΟt~Ο ΕΞΜ1ΗΝΟ 

Υπο χρεωτικά 

2-7 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (3,1,0) δ.μ. 4 

Εισαγωγή (Δυναμική και θερμοδυναμική περιγραφή φαινομένόυ). Στατιστική 

περιγραφή φαινομένων (έννοια της στατιστικής συλλογής). Απομονωμένο σύστημα 

(μικροκανονική συλλογή). Σύστημα σε λουτρό θερμότητας (κανονική συλλογή). Τέ

λειο κλασικό αέριο. 

Κα τ· επι λογήν (3 υποχρεωτικά) 

Κατηγορία Α 

2-72 ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ ΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( 3' 1 ,0) δ .μ. 4 

Μηχανικές ιδιότητες των Σ τερεών. Ελαστικές ιδιότητες. Γενίκευση Νόμου 

του Hooke. Διάδοση κυμάτων στο πλέγμα. Σχέσεις διασποράς και τρόποι ταλαντώ

σεων των πλεγμάτων. Θερμ ι κές ιδιότητες των Στερεών. Υπολογισμός ειδικής θερ

μότητας. Μοντέλα Einstein και Debye. Ενέργεια μηδενικού σημείου. Φωνόνια.θερ

μική αγωγιμότητα. Θερμική διαστολή. Ηλεκτρικές και Μαγνητικές ιδιότητες των 

Μετάλλων. Κλασσική Θεωρία των ελεύθερων ηλεκτρονίων στα μέταλλα. Κβαντομηχα

νική περιγραφή ενός αερίου ελεύθερων ηλεκτρονίων. Κβαντική στατιστική και ε, 

φαρμογές αυτής στις ιδιότητες των μετάλλων. 

2-73 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (3,1,0) δ.μ. 4 

Πολυηλεκτρον ι κά Άτομα. Θεωρία Hartree. Ηλεκτρονιακή δομή. Περιοδικό σύ

στημα. ι- S και J- J σύζευξη. Λεπτή και υπέρλεπτη υφή. Ατομικές καταστάσεις 

και ενέργειες. Ισοτοπική μετατόπιση. Το άτομο σε εξωτερικά πεδία (φαινόμενο 

Stark, Zeeman και Paschen-Back). Μόρια. Προσέγγιση Born, Oppenheimer. Ηλεκ

τρονιακές καταστάσεις. Μέθοδος LCAO. Η συμμετρία στα μόρια. Μέθοδος SCFMO 
και ASMO. Προχωρημένη SCF μέθοδος. Μοριακές ταλαντώσεις. Περιστροφική κίνηση 
των μορίων. Μοριακές καταστάσεις και ενέργειες. Ισοτοπική μετατόπιση. Επίδρα

ση εξωτερικών πεδίων. 

2-74 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (3, 1 ,0) δ.μ. 4 

Γενικές . ιδιότητες του ατομικού πυρήνα. Πυρηνική σταθερότητα . . Πυpηνική 
αστάθεια και νόμοι αποδιέγερσης. Αποδιέγερση α, β και γ. Αλληλεπίδρασή της α

κτινοβολίας γ με την ύλη. Πειραματικές μέθοδοι στην Πυρηνική Φυσική. 
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2-75 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤJΑ (3, 1 ,0) δ.μ. 4 

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες. Βασικές πειραματικές μέθοδοι. Συμμετρίες 

και νόμοι διατήρησης των σωματίων και αvτισωματίων (ισοσπίν, συζυγισμός φορ

τίου, G-πάριτη αναστροφή του χρόνου, CPT θεώρημα). Ασθενείς αλληλεπιδράσεις. 
Ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Μοναδιακή συμμε

τρία και μοντέλο των quarks . Μερικά δυναμικά μοντέλα. 

2-76 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ (3,1 ,0) δ.μ. 4 

Πρόβλημα πολλών σωμάτων. Θεωρία σκέδασης. Δεύτερη κβάντωση. Ηλεκτρομα

γνητικό πεδίο. Στοιχεία σχετι κιστικής Κβαντομ ηχαν ικής. Εξίσωση Dirac. 

2-77 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (3,1,0) δ.μ. 4 

Γενική εισαγωγή. Αστρονομικά όργανα. Αστέρες. Μεταβλητοί και ιδιότυποι 

aστέρες. Διriλοί aστέρες και συστήματα αστέρων. Κινηματική και δυναμική του 

Γαλαξία. Μεσοαστρική ύλη και ακτινοβολία. 

2-78 ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3,1,0) δ.μ. 4 

Ανασκόπιση της Ειδικής θεωρίας της Σχετικότητας. Αρχή της Ισοδυναμίας 

και εισαγωγή της γεωμετρίας του Ρήμαν. Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας. Εξί

σώσεις πεδίου, συμμετρίες και οριακές συνθήκες, το όριο ασθενούς βαρυτικού 

πεδίου. Λύσεις tων εξισώσεων και φυσική τους αναπαράσταση (κοσμολογικά μον

τέλα, μελανές οπές κλπ). Θεωρίες ενοποίησης και πρόσφατες εξελίξεις. 

2-79 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩ~ (3,1,0) δ.μ. 4 

Επισκόπηση των ηλεκτρικών, μηχανικών,οπτικών και μαγνητικών ιδιοτήτων 

των μετάλλων, ημιαγωγών, διηλεκτρικών,κεραμικών και πλαστικών. Εφαρμογές 

της Κλασ~κήζ θερμοδυvαμικής στα συστήματα στερεών διαλυμάτων και στις δια

μεταλλικές ενώσεις. 

2-710 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ( 1 ,0,3) δ.μ. 4 

θεμελιώδη πειράματα και τεχνικές από την Ατομική και Μοριακή Φυσική, 

την Πυρηνική Φuσική και την Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Πείραμα Stern

Gerluch. Οπτική φασματοσκοπία ατόμων και μορίων. Φασματοσκοπία μάζας. Φασμα

τοσκοπία ακτίνων Χ. Φασματοσκοπία Mδessbauer. Πυρηνική φασματοσκοπία . 
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2-711 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Το περιεχόμενο του θέματος καθορLζεται από τον Τομέα, 6στερα από πρό

ταση του επιβλέποντος. 

2-712 ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (3,1,0) δ.μ. 4 

Πλάσμα στη Φ6ση. ΚLνηση ενός σωματιδLου. Πλάσμα σα ρευστό. Κ6ματα στο 

πλάσμα. Διάχυση και αγωγιμότητα. ΙσορροπLα και σταθερότητα. Κινητική θεωρLα. 

Μη γραμμικά φαινόμενα. Εισαγωγή στην ελεγχόμενη σ6ντηξη. 

2-713 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (1,0,3) δ.μ. 4 

Θεωρητική ανάλυση και πειραματική μελέτη κυκλωμάτων ανόρθωσης με κρυ

σταλλοδιόδους, ενLσχυσης με κρυσταλλοτριόδους και FET's, ταλαντώσεων με διό

δους tunnel, ελέγχου παροχής ισχ6ος με SCR's, φωτοελέγχου και θερμοελέγχου, 

κλπ. Πειραματική μελέτη αντιστοLχων διατάξεων. Ενισχυτές ισχ6ος, ακουστικών 

συχνοτήτων απλο6 σχεδιασμο6. 

2-714 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (3,1,0) δ.μ. 4 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα. 

ΚατηγορLα Β 

2-715 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (3, 1 ,0) δ.μ. 4 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστεL από τον διδάσκοντα. 

2-716 Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (3,0,0) δ.μ. 3 

Ευθ6νες και προβληματισμός λόγω των γνώσεων και ικανοτήτων του επιστή · · 

μονα των Φυσικών επιστημών για την επιστημονική έρευνα και εκπαLδευση, γιά 

την ποιότητα ζωής καθώς και γιά άλλα θέματα, πολιτικής, οικονομικής και κοι

νωνικής γενικά φ6σης. 

2-717 ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3,0,0) δ.μ. 3 

Φυσικό περιεχόμενο και δομή του περιβάλλοντος. Φυσικές και Χημικές δια

δικασίες στην επιφάνεια του εδάφους, στο θαλάσσιο χώρο και στην ατμόσφαιρα 

της γης. ΑλληλεπLδραση ανθρώπου και εμβLων όντων με το φυσικό περιβάλλον. 
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ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υπο χ ρεωτικά 

2-81 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Κλασι κό σύστημα (τέλε ιο και πραγματικό αέρι ο, στατιστική Mαxwell-

Boltzmann). Θερμοχωρητικότητα ταλαντώσεων στερεού. Συστήματα μεταβλητού αριθ

μού μορίων. Τέλειο κβαντικό αέριο. Στατιστικές Bose-Einstein και Fermi -Dirac. 

Θερμική ακτινοβολία. Ειδι κά θέματα. 

Κατ'επιλογήν (3 υποχρεωτικά) 

Κατηγορία Α 

2-82 ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΙ (3 ",1,0) δ.μ. 4 

Θεωρία ζωνών μετάλλων. Περιοδικές οριακές συνθή κες. Μοντέλο σχεδόν ε λεύ

θερου ηλεκτρόνιου. θεώρημα .του Bloch. Ενεργός μάζα. Ζώνες Brillouin και επιφά

νεια Fermi. Υπεραγωγιμότητα και υπερευστότητα. Θεωρία ζωνών μονωτών και ημια
γωγών : Μονωτές. Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί. Φαινόμενο Hall. Ημιαγωγοί 

ενώσεων. Ενεργειακές επιφάνειες ημιαγωγών. Υπέρυθρη απορρόφηση σε ημιαγωγούς. 

Ατέλειες των Στερεών. Ταξινόμηση ατελειών. Κενά, οπές, ηλεκτρόνια. Εξαρθρώ

σεις και ύπαρξη στερεάς κατάστασης. Γενικά περί ηλεκτρικών και μαγνητικών ι

διοτήτων των στερεών (εάν υπάρχει χρόνος). 

2-83 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ~10ΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ι (3,1,0) δ.μ. 4 

Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης. Ατομικές και μοριακές μεταβάσεις. 

Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής. Φαινόμενο Raman. Φωτοηλεκτρονική φασματοσκο

πία. Πολυφωτονική φασματοσκοπία. 

2-84 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Πυρηνική δομή και πυρηνικά πρότυπα. Ανεξάρτητη κίνηση νουκλεονίων. Συλ

λογική κίνηση νουκλεονίων. Αλληλεπίδραση δύο νουκλεονίων. Πυρηνικές αντιδρά-' 

σεις. Σχάση και σύντηξη. 
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2-85 ΠΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩ~~ΑτΙΑ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα. 

2-86 ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ (3,1 ,0) δ.μ. 4 

Στοιχεία αφηρημένων ομάδων πεπερασμένης τάξης. Ομάδες μετασχηματισμών 

συμμετρίας. Συζυγείς κλόσεις. Η συμμετρική ομάδα. Αναπαραστάσεις. t·1η αναγωγίσι

μες αναπαραστάσεις. Χαρακτήρες. Λήματα του Schur. Αναγωγή αναπαραστάσεων. Συ

νεχείς ομάδες και αναπαραστάσεις τους. Ομάδες και άλγεβρες Lie. Οιομάδες 0(2), 

0(3), SU(2), SU(n), O(n), Sp(n). Άλγεβρες Lie (Ae, Ce, De). Τελεbτές Caimir. 
Εφαρμογές. 

2-87 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Ηλιακό σuστημα. Γαλαξίες. Διπλοί γαλαξίες, συστήματα και σμήνη γαλαξι

ών. Ραδιογαλαξίες. Ημιαστέρες. Κοσμολογία. 

2-88 ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ (3,1 ,0) δ.μ. 4 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστεί από τον διδάσκοντα. 

2-89 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ (3,1 ,0) δ.μ. 4 

Εφαρμογές της θεωρίας των dislocations των κρυστάλλων στην συμπεριφορά 
των μηχανικών ιδιοτήτων των στερεών. Υγροί κρuσταλλοι και άμορφοι ημιαγωγοί. 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα συνίσταται από πειράματα τα οποία θα 

εμπεδώνουν τις παραπάνω ενότητες. 

2-810 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (1 ,0,3) δ.μ. 4 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του 2-710. 

2-811 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ 

Το περιεχόμενο του θέματος καθορίζεται από τον Τομέα, uστερα από πρόταση 

του επιβλέποντος. 
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2-812 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΠΠΚΗ (3,1 ,0) δ.μ. 4 

Κβάντωση και κβαντικές καταστάσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδ(ου. Σύμφω

νη και μη ακτινοβολLα Lasers (αρχές λειτουργ(ας, ε(δη, ιδιότητες, εφαρμογές). 

Μη γραμμικά οπτικά φάσματα. Οπτικά συστήματα και συσκευές. Μετάβαση πληροφο

ρ(ας με φως. 

2-313 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΏΜΑΤΑ (2,0,2) δ.μ. 4 

Θεωρητική ανάλυση και πειραματική μελέτη: Ενισχυτικών κυκλωμάτων, ενι

σχυτές πολλών βαθμ(δων, pυsh-pull, τελεστικο(, κ.λ.π .. Ταλαντωτών, πολυδωνη

τών διαφόρων περιοχών συχνοτήτων. Σταθεροποιητών τόσης και ρεύματος. ΦLλτρων 

παθητικών και ενεργητικών. Μετατροπέων DC-AC. Mosfets. Βασικές αρχές ολοκλη

ρωμένων κυκλωμάτων. Αρχές τηλεπικοινων(aς· διαμόρφωση-αποδιαμόρφωση AM-FM . 

Στοιχεια Ψηφιακής λογικής. Λογικές πύλες και εφαρμογές τους. 

2-814 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (3, 1 ,0) δ.μ. 4 

Περιληπτικά περ( aρμονικού ταλαντωτού και του συντονισμού του από εξω

τερική διεγε(ρουσα δύναμη. Φορμαλισμός Lagrange σε συστήματα πολλών ταλαντω

τών και εύρεση των συχνοτήτων των κανονικών τρόπων ταλάντωσης. Εισαγωγή 

υτ ην ανάλυση Fourier περιοδικών και aπεριοδικών συναρτήσεων και εφαρμογή της 
μεθόδου αυτής γιά την εύρεση της aπόκρισης aρμονικού ταλαντωτή σε τυχούσα δι

εγε(ρουσα δύναμη. 

Παρουσ(αση της βασικής αρχής και των εφαρμογών διαφόρων φασματοσκοπιών 

συντονισμού. Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR). Ηλεκτρονικός Παραμαγνη

τικός Συντονισμός (EPR). Φάσματα Υπέρυθρου, Ορατού και Υπεριώδους. Πυρηνικός 

Τετραπολικός συντονισμός (NQR). Πυρηνικός Συντονισμός Moessbauer και άλλοι 

Πυρηνικο( Συντονισμο(. 

Κατηγορ(α Β 

2-815 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (3,1,0) δ.μ. 4 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστε( από τον δ ιδάσκοντα. 
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2-816 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (3,0,0) δ,μ, 3 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστει από τον διδάσκοντα. 

2-817 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3,0,0) δ.μ. 3 

Εισαγωγή, Ήπιες μορφές ενέργειας. Θερμοπυρηνική ενέργεια. Θερμοπυρηνι

κές αντιδράσεις σχάσης. Θερμοπυρηνικοι aντιδραστήρες σύντηξης. 

2-818 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (3,1,0) δ.μ. 4 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καθοριστει από τον διδάσκοντα. 
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Β. ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕτΟΣ Α 

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

211 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (4,2,0) 

Ανύσματα κινηματική σωματίων. Νόμοι του Νεύτωνα. Έργο. Ενέργεια, ορμή, 

στροφορμή. Νόμοι διατηρήσεως. Αρμονική κίνηση. Δυναμική στερεού σώματος. Στα

τική και δυναμική των ρευστών. Ελαστικά και ηχητικά κύματα. Εισαγωγή στη θερ

μοδυναμική. Κινητική θεωρία αερίων. (Αντιστοιχήθηκε με τη Γενική Φυσική Ι -

θεωρητικό μέρος- του νέου προγράμματος). 

212 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( 3 ,ο, 1). 

Ηλεκτρονιακή δομή ατόμων και μορίων. Περιοδικό σύστημα. Χ ημικοί δεσμοί. 

Οξέα, βασικές αρχές της χημικής εργαστηριακής τεχνικής που αφορούν φυσικές 

και χημικές διεργασίες στις ανοργάνους και οργανικές ενώσεις. Παρέχονται ε

πίσης στοιχειώδεις γνώσεις ποιοτικής και ποσοτικής αναλύσεως καθώς και η γε

νική τεχνική παρασκευής ανοργάνων και οργανικών ενώσεων. Η ύλη του εργαστη

ρίου κατανέμεται σε δύο εξάμηνα . (Αντιστοιχήθηκε με τη Γενική Χημεία του νέ

ου προγράμματος). 

213 ΕΡΓΑΗΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ια (1, Ο, 3) 

Θεωρία σφαλμάτων και ελαχίστων τετραγώνων. 8 πειραματικές ασκήσεις που 

περιλαμβάνουν: 1. Όργανα μετρήσεως (παχύμετρο, μικρόμετρο, σφαιρόμετρο). 

2. 2ο Νόμο του Newton. 3. Πειραματική απόδειξη του θεωρήματος: ώθηση - μετα

βολή της ορμής. 4. Διατήρηση ορμής (ελαστικές, ημιελαστικές και πλαστικές 

κρούσεις). 5. Διατήρηση ενέργειας. 6. Ελεύθερες ταλαντώσεις ελατηρίων (προσ

διορισμός του Κ). 7. Φθίνουσες ταλαντώσεις ελατηρίων. 8. Εξαναγκασμένες τα

λαντώσεις. (Αντιστοιχήθηκε με το εργαστηριακό μέρος της Γeνικής Φυσικής 

του νέου προγράμματος) . 

214 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ια (3 , 4, Ο) 
~ 

Στοιχεία από τη θεωρία των συνόλων. Πραγματικοί και μιγαδικοί αριθμοί. Ακο

λουθίες. Πραγματικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Όρια, συνέχεια, 

βασικά θεωρήματα. Αντίστροφες συναρτήσεις. Παραγωγίσιμες συναρτήσεις, βασικά 
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θεωρήματα. Συμπεριφορά του διαγράμματος καμπύλης στην περιοχή ενός σημείου. 

Κυρτές συναρτήσεις. Ορισμός και γενικές ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος. 

Αόριστο ολοκλήρωμα και σχέση των δύο ολοκληρωμάτων. Αλλαγή μεταβλητής. Μέ

θοδοι ολοκληρώσεως. Ορισμός και ιδιότητες της λογαριθμικής και εκθετικής συν

αρτήσεως. Μιγαδικές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής. Μιγαδική εκθε 

τική συνάρτηση. 

215 ΑΝΩΠΡΑ 11ΑΘΗΜΑτΙΚΑ ΙΙα (3, 2, 0) 

Νόμοι εσωτερικής συνθέσεως, ημιομάδες, ομάδες, δακτύλιοι, σώματα. Ομοιο

μορφισμο ί, ισομορφισμο ί. Συνδυαστική Ανάλυση: ~1εταθέσε ι ς, διατάξει ς, συνδυα

σμοί, δυώνυμο του Newton. Ορίζουσες: ιδιότητες, αναπτύγματα, πράξεις, προσηρ

τημένη και aντίστροφος ορίζουσα. Συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Διανύσματα: 

Ορισμοί και πράξεις. Ελεύθερα και ολισθαίνοντα διανύσματα και προβολές διανυ

σμάτων. "Αξονες συντεταγμένων. Αλλαγή αξόνων. Βάσεις. Γραμμικοί χώροι. Γε

νικές ιδιότητες. Αναλυτική Γεωμετρία του επιπέδου. Ευθεία, κύκλος, έλλειψη, 

υπερβολή, παραβολή. Πολικές και ομογενείς συντεταγμένες. Γενική εξίσωση δευ

τέρου βαθμού. 

ΔΕΥΗΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

221 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (4, 2, 0) 

Φορτίο και ύλη, το ηλεκτρικό πεδίο Νόμος του Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, 

πυκνω:ές και διηλεκτρικό, ρεύμα και αντίσταση. Ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυ

κλώματα. Το μαγνητικό πεδίο. Ο νόμος του Ampere, ο νόμος του Faraday. Συντε

λεστής aυτεπαγωγής. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Ηλεκτρομαγνητικές ταλαν

τώσεις. Ηλεκτρομαγνητικό κύματα. Φύση και διάδοση του φωτός. Ανάλυση και δι

άθλαση. Επίπεδα και σφαιρικό κύματα. Συμβολή. Περίθλαση. ~ράγματα και φάσμα

τα. Πόλωση. Φώς και κβαντοφυσική. Κύματα και σωματίδια. (Αντιστοιχήθηκε με 

τη Γενική Φυσική ΙΙ -θεωρητικό μέρος- του νέου προγράμματος). 

222 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ ΙΙ (3, Ο, 2) / ιt ι"' ~ t<A-'J 

Στοιχειώδης aνόργανος Χημεία συστηματική εξέταση των κυριότερων στοιχείων 

του περιοδικού συστήματος, περιγραφή της δομής και των παρασκευών των κυρι

ότερων ανοργάνων ενώσεων κατά συστηματικό τρόπο. Γενικότητες στην Οργανική 

• 
J 
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Χημεία. Το εργαστήριο είναι συνέχεια του Α'εξαμήνου και η ύλη γρόφτηκε στο 

2- 1. 2. 

223 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ιβ (0, Ο, 3) 

Περιλαμβόνουν 9 εργαστηριακές ασκήσεις.: 1. Μελέτη απλού μαθηματικού 

εκκρεμούς. 2. Μελέτη στροφικο ι' ~ κκρεμούς (προσδιορισμός μέτρου στρέψεως σύρ

ματος). 3. Προσδιορισμός ιξ' uυς υγρού (μέθοδος φθίνουσων ταλαντώσεων). 

4. Κίνηση σφαιρών εντός ηρεμούντος υγρού (μέτρηση του ιξώδους ρευστού). 

5. Μέτρηση της πυκνότητας στερεών και υγρών (μέθοδος aνώσεως, θερμική δια

στολή υγρών). 6. t~ελέτη κυκλικής κινήσεως. 7. Μέτρηση του λόγου γ= Cp/ Cν. 

8. Θερμιδόμετρα (μέτρηση της ειδικής θερμότητας στερεών). 9. Φαινόμενο Joule. 

224 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ιβ (3, 4, Ο) 

Γενικευμένα ολοκληρώματα. Σειρές. Τοπική σύγκριση συναρτήσεων (Ισοδύνα

μες συναρτήσεις aπείρως μικρό και aπείρως μεγόλα μεγέθη, περιωρισμένα ανα

πτύγματα, αναζήτηση ορίων αορίστων μορ<Dών, μελέτη διαγραμμότων συναρτήσεων). 

Λίγα για τον Ευκλείδιο χώρο Rn. Διανυσματικές συναρτήσεις (από R στο Rn). 
Παραμετρικές καμπύλες. Πραγματικές συναρτήσεις πολλών πραγματικών μεταβλητών. 

Μερικές παρόγωγοι. Τύπος του Taylor. Διαφορικό. Ολικό διαφορικό. Μέγιστα και 

ελόχιστα. Διαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις πρώτης τόξεως (και λίγα για τις 

γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τόξεως με σταθερούς συντελεστές). 

225 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙβ (3, 2, Ο) 

Γραμμικοί μετασχηματισμοί. Πίνακες (ορισμός, πρόξεις, ιδιότητες, αντι

στροφή). Βαθμός πίνακα. Λύση γραμμικών συστημότων. Ειδικοί πίνακες : Συμμε

τρικοί, ερμιτιανοί, ορθογώνιοι, μοναδιακοί κλπ. Διαγωνιοποιήσεις πινόκων: 

Ιδιότητες και ιδιοδιανύσματα. Χαρακτηριστική εξίσωση. Διγραμμικές και τετρα

γωνικές μορφές. Αναλυτική Γεωμετρία του Χώρου : Επίπεδο, ευθεία, σι~ίρα, ευ

θειογενείς επ ~φάνειες, επιφόνειες εκ περιστροφής, επιφάνειες β'βαθμού. Συ

στήματα συντεταγμένων στον χώρο. 



ΠΟΣ Β' 

τp rτο ΕΞΑ~1ΗΝΟ 

231 Κ Υ ΜΑΝ ΣΕΙΣ ( 3,2 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 211 η 222 . 

Ελεύθερες ταλαντώσεις απλών συστημότων και συστημότων ΠvΛλών βαθμών ε

λευθερίας. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις συστημότων ενόc και δύο βαθμών ελευθε

ρίας. Διαδιδόμενα και στόσιμα κύματα. Κύματο € δύο και τρειc διαστόσειc. Η

λεκτρομαγνητικό κύματα. Κυματοδέματα, παλμοί. τινοβολία τροχοπεδησεωc 

(Bremsstrahlung) . Ακτινοβολία σ ι ιγ χροτρόνου, ενισχ υτές φωτός (Laser). Φασμα

τοσκοπία ορατού φωτός. 

232 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΠΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (2,1, 0). ΠΡΟΑΠΑΠΟΥΜΕΝΑ 211 

Βασικές έννοιες της θερμοδυναμικης. Καταστατικές εξισώσεις. Πρώτος νό

μος της Θερμοδυναμικης, συνέπειές του, κύκλος Carnot. Εντροπία. Δεύτερος νό

μος της θερμοδυναμικης. Συνδυασμός του 1ου και του 2ου νόμου της θερμοδυνα

μικης. Θερμοδυναμικό δυναμικό. Εφαρμογές της θερμοδυναμικης σε απλό συστη

ματα. 

233 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙα (1,0,3). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 221 

Εργαστηριακές ασκησειc που αναωέρονται στην ύλη του μαθηματοc Γενικη Φυ

σικη ΙΙ. 

234 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΑ Ιγ (3,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 244 η 224 

Συστηματα διαωορικών εξισώσεων. Διαφορικές εξισώσεις ανωτέρας τόξεωc;. Α

κολουθίες και σειρές συναρτησεων. Ομοιόμορφη συγκλιση. Ολοκληρωση και παρα

γώγιση όρον προς όρον. Δυναμοσειρές, ακτίνα σύγκλισης. Ανόπτυγμα στοιχειωδών 

συναρτησεων σε σειρό. Σειρές Foυrier. Μετασχηματισμοί (Fourier, Laplace).Ολο
κληρώματα εξαρτώμενα . από παρόμετρο (ομοιόμορφη σύγκλιση, παραγώγιση ωc προς 

την παρόμετρο). Πολλαπλό ολοκληρώματα (ορισμός, ύπαρξη, γενικές ιδιότητες, 

αλλαγη μεταβλητών). Γενικευμένα πολλαπλό ολοκληρώματα. Θεώρημα Fundini (εκφώ

νηση). 

' 

. ..;: 235 _)ΑΝΩΠΡΑ ΜΑΘΗΜΑΠΚΑ ΙΙγ (2, 1 ,0 ) . ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 215 η 225 
- / 

Ευκλείδιοι χώροι. Διανυσματικές συναρτησειc μιαc η ~ερισσοτέρων πραγματικών 
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μεταβλητών: (όρια, συνέχεια, παράγωγος, διαφορικό ολοκλήρωμα). Επικαμπύλια, 

επιφανειακά και χωρικά ολοκληρώματα βαθμωτών και διανυσματικών συναρτήσεων, 

grad, diν, rot , v2 κλπ. βαθμωτών και διανυσματικών πεδίων. Τύποι αναπτύ

ξεως που περιέχουν grad, diν, rot, κλπ. Θεώρημα για το μετασχηματισμό ολο

κληρωμάτων (τύποι, Gauss, Green, Stokes). Εφαρμογές από τη Φυσικr vnι Μηχα

νική. 

ΗΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

241 ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΙΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΠΗΡΙΑ (2,1,2). ΠΡΟΑΠΑΗΟΥΜΕΝΑ-2f1-'ή . 22{ ' 

Γεωμετρία των κυμάνσεων. Ανάκλαση. Διάθλαση. Πόλωση. Περίθλαση Διαμόρ

φωση και σκέδαση ακτινοβολιών. Φασματοσκοπία. Μη γραμμική οπτική. Ενισχυτtr 

φωτός ( Laser). 

242 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (2,1 ,0). nΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ?1 ' 

Κινητική θεωρία. Διαμορριακέc δυνάμεις. Κλασική στατιστική θερμοδυναμι

κή. Εφαρμογές σε αέρια και άλλες εφαρμογές. 

243 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙβ (0,0,3). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 221.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗ

ΜΑΤΟΣ 233 

244 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ιδ (3,2,0) . ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 214 ή 224 

Μιγαδικές συναρτήσεις μιας μιγαδικής μεταβλητής (όριο, συνέχεια, παρά

γωγος ) . Αναλυτικές συναρτήσεις, Εκθετικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις, 

λογάριθμος. Σύμμορφες αrιεικονίσειc, γραμμικοί μετασχηματισμοί. Θεώρημα και τύ

πος του Cauchy, Θεώρημα Liouνille. Ανάπτυγμα Taylor. Μηδενικά και πόλοι, με
ρόμορφες συναρτήσεις, ουσιώδεις ανωμαλίες. Ολοκληρωματικά υπόλοιπα. Σειρές 

συναρτήσεων (ομοιόμορωη σύγκλιση, σειρές Laurent). 

245 ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ~(2,1 ,0). ΠΡQΑηΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 225 

Θεωρία καμπύλων χώρου (τύποι Frenet). Εφαρμογές στη μηχανική. Στοιχεία από 

τη θεωρία επιφανειών (πρώτη και δεύτερη τετραγωνική μορφή, γεωδετικές,καμπυ

λότητα). Παραμετρικές οικογένειες καμπυλών και επιφανειών. Περιβάλλουσες. 



Δυlκός χ~ρος. Άλγεβρα τανυστ~ν. Τανυστικό γινόμενο. Τανυστικό πεδία στο Rn 

και σε κλασικές επιφάνειες. Στοιχεία τανυστικής ανόλυσης. 

Ε Τ Ο Σ Γ' 

ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχρεωτικό 

251 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 211 
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Κινητική και Δυναμική των υλικ~ν σημείων και 9τερεών σωματίων. Μέθοδοι 

του Newton, Lagrange και Hamilton. Παραλλακτικές (νariational) αρχές του 

Hamilton. 

252 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝ~ΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 211 ή 221. 

Θεωρία προκβαντικης περιόδου. Μέλαν σ~μα. Οπτικό φόσματα. Φαινόμενα μι

κρόκοσμου. Θεωρία Bohr . Κυματική φύση των σωμότων. Αρχή αβεβαιότητας. Βασι

κές έννοιες για τη θεμελίωση της Κβαντομηχανικής. Τελεστές. Κυματική εξίσωση 

του Schroedinger. Ιδιοσυναρτήσεις, κυματοσυναρτήσεις. Συμβολισμοί Dirac . Μο

ναδιόστατα προβλήματα δυναμικού. Πόριτη. 

253 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 221 

Ανόλυση κυκλωμότων. Γραμμικό κυκλώματα. Μη γραμμικό κυκλώματα. Εκθετικές και 

περιοδικές κυματομορφές. Σύνθετη αντίσταση, διαγρόμματα ωάσης. Λυχνίες κενού. 

Ενισχυτές τόξης Α, ΑΒ, Β, C, push-pull, διαφορικοί τελεστικοί. Ψηφιακό κυ

κλώματα. Βciσική θεωρία ημιαγωγών. Διατόξεις Στερεού Σ~ματος: Κ~υσταλλοδίοδοι, 

κρυσταλλοτρίοδοι, FET's, φωτοδιατόξεις, δίοδοι tunnel, SCR's και εφαρμογές 

τους. 

254 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 234 ή 244 

Λογισμός υπολοίπων. Θεωρία αναλυτικ~ν συναρτήσεων. Χώροι Hiebert (Ορι

σμός, γενικές ιδιότητες). Σειρές Fourier. Τελεστές (ιδοτιμές, ιδιονύσματα, 

φασματικό θε~ρημα). Θεωρία αναπαραστόσεων. Ειδικοί πίνακες. Μετασχηματισμοί 
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ομοιότητας. Πληρότητα. Κλασικό πολυώνυμα. Στοιχεία από τη θεωρία ομόδων. Α

ναπαραστόσε ι ς ομόδων. Ε(f)(]ρμογές στι c συμμετρίες. 

Με επιλογή από τα οποία ένα υποχρεωτικό 

255 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ Ι (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 265. 

Θερμοδυναμική του ξηρού και του υγρού αέρα. Υδροστατική και κατακόρυφη 

ισορροπία. Εξισωτικές κινήσεις και εφαρμογές σε ειδικούς τύπουcροής. Κυκλο

φορία και στροβιλισμός. Κυκλογένεση. 

256 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ (3,2,0). 

Συμμετρία κρυστόλλων και στοιχεία συμμετρίας αυτών. Κρυσταλλικό πλέγμα 

και κρυσταλλικό επίπεδα, μετασχηματισμοί αξόνων και δεικτών M~ller. Κρυσταλ

λοδομή, στερεογραφική προβολή. Ακτίνες Χ και ιδιότητες αυτών. Κινητική θεω

ρία σκεδόσεως, περίθλαση. Bragg, αντίστροφο πλέγμα, προσδιορισμός δομής με 

Fourier και συνόρτηση Patherson, συμμετρία χώρου. 

257 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (3,1 ,0) 

Το περιεχόμενο καθορίζεται στην αρχή του ακαδημαϊκού χρόνου από τον δι

δόσκοντα. 

258 ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 

Θα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην οικεία θέση για το μόθημα αυτό. 

ΕΚΤΟ ΕΞ ΑΜΗ ΝΟ 

Υποχρεωτικό 

261 ΚΛΑΣΙΚΗ ~1ΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (3, 1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΠΟΥt•1ΕΝΑ 211. 

Κανονικοί μετασχηματισμοί. Θεωρία Hamilton-Jacobi. Σχετικιστική Μηχανι

κή. Μηχανική του συνεχούς μέσου και του πεδίου. Εφαρμογές. Ειδικό θέματα. 
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262 ΕΙLΑΓΩΓΗ LTH ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (3,1,0). ηΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 211 ή 221. 

Θεωρία διαταραχ~ν. Lτροφορμή. Υδρογονοειδή άτομα. Κανόνες επιλογής. Φαι

νόμενο Zeeman. Lπιν. Λεπτή και υπερλεπτή υφή του φάσματος. Ταυτό σωμάτια. 

Αρχ ή του Pauli. 

263 ΕΡΓΑΗΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗL ΦYLIKHL ( 1 ,0,3). 

Θεωρητική ανάλυση και πειραματική μελέτη κυκλωμάτων ανόρθωσης με κρυσταλ

λοδιόδους, ενίσχυσης με κρυσταλλοτριόδους και FET's, ταλαντ~σεων με διόδους 

tunnel, ελέγχου παροχής ισχύος με SCR's, ιηωτοελέγχου και θερμοελέγχου κλπ. 

"Πειραματική μελέτη αντιστοίχων διατάξεων". Ενισχυτές ισχύος, ακουστικών 

συχνοτήτων απλού σχεδιασμού. 

264 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕL ΜΕΘΟΔΟΙ ΦYLIKHL ΙΙ (4,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 234 ή 244. 

(Fourier, Laplace) . Γραμμικές διαφορικές εξισ~σεις. Ειδικές συναρτήσεις. 

Διαφορικές εξισ~σεις με μερικές παραγ~γους. Μέθοδος μεταβολ~ν. Προβλήματα ο

ριακ~ν τιμ~ν και εφαρμογές. Lυναρτήσεις Green, εφαρμογές. Ολοκληρωτικές εξι

σ~σεις. 

Με επιλογή από τα οποία ένα υποχρεωτικό 

265 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (3,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 255. 

Θεωρία αναταράξεως και διαχύσεις θερμότητας υδρατμ~ν μιασμάτων. Δυναμι

κή πρόγνωση του καιρού. Γενική κυκλοrnορία της ατμόσφαιρας. Δυναμική κυματι
κ~ν κινήσεων στην ατμόσφαιρα. 

266 ILTOPIA ΦΥ~ΙΚΩΝ ΕΠΙLΤΗΜΩΝ (3,1 ,0). 

Μέρος Α: Προελληνική εμπειρία λα~ν εγγύς Ανατολής. Ιωνική χαραυγή της ε

πιστήμης. Έλληνες φυσι~οί φιλόσοφοι, μαθηματικοί και αστρονόμοι, Αλεξανδρι

νή και Ελληνορωμαϊκή εποχή. 

Μέρος Β: Ιστορία της Φυσικής μετά τον Μεσαίωνα παρουσιάζοντας τους μεγά

λους ερευνητές και τις σημαντικότερες εξελίξεις στα διάφορα πεδία. Τμήμα της 

όλης ύλης γίνεται φροντιστηριακό βάσει ανακοιν~σεως του διδάσκοντος στην αρ

χή του εξαμήνου. 

4 
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267 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (3,1 ,0). 

Η έννοια της πιθανότητας και νόμοι αυτής. Τυχαίες μεταβλητές. Ειδικά 

μοντέλα πιθανοτήτων μονοδιάστατα και πολυδιάστατα. Ροπές. Εισαγωγή στη στα

τιστική συμπεpασματολογία (εκτιμητική και έλεγχος υποθέσεων-θεωpία αποφάσε

ων). Διαστήματα . εμπιστοσύνης. Στατιστικές μέθοδοι αναλύσεως δεδομένων. Παpα

μετpικά και μή παpαμετpικά τέστ. Απλή παλινδpόμηση - Απλή Ανάλυση της Δια

κυμάνσεως. 

268 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ (4,1 ,0). 

Θεωpία σφαλμάτων, υπολογισμός της τιμής πολυωνύμου και των παpαγwγωντου 

σε γνωστό σημείο με το σχήμα Hormer. Πεπεpασμένες διαφοpές, τελεστές. Αpιθμη

τική ολοκλήpωση. Αpιθμητική επίλυση εξισώσεων. Εξισώσεις διαφοpών. Αpιθμητι

κή επίλυση συνήθων διαφοpικών εξbσώσεων. Αpιθμητική επίλυση γpαμμικών συστη

μάτων. Επαναληπτικές μέθοδοι για την εύpεση ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων. 

Εισαγωγή στη θεωpία της πpοσεγγίσεως. 

Ε Τ Ο Σ Δ ' 

ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Υποχpεωτικά 

271 ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 231 ή 241 

Ανύσματα, ηλεκτpοστατικά πε~ία'στο κενό, ηλεκτpοστατικά πεδία και διη

λεκτpικά. Γενικές μέθοδοι λύσεως των εξισώσεων Lampace και Poisson. Βασικές 

εννοιες σχετικότητας στην ηλεκτpοδυναμική. 11αγνητικά πεδία μέσα στην ύλη. 

272 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (2,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 232 ή 242. 

Εισαγωγή (δυναμική και θεpμοδυναμική πεpιγpαφή φαινομένου). Στατιστική 

πεpιγpα~ή φαινομένων (έννοια της στατιστικής συλλογής). Απομονωμένο σύστημα 

(μικpοκανονική συλλογή). Σύστημα σε λουτpό θεpμότητας (κανονική συλλογή). 

Τέλειο κλασικό αέpιο. 
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Με επιλογή από τα οποία τρία υποχρεωτικό 

273 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (1 ,0,3). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 233 ή 243. 

Θεμελιώδη πειρόματα και τεχνικές από την Ατομική και Μοριακή Φυσική,την 

Πυρηνική Φυσική και τη Φυσική Στερεός Καταστόσεως. Πείραμα Stern-Gerluch. Ο

πτική φασματοσκοπία ατόμων και μορίων. Φασματοσκοπία μάζης. Φασματοσκοπία 

ακτίνων Χ. Φασματοσκοπία Mosbauer. Πυρηνική ωασιιατοσκοπία. 

274. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 256 

Μηχανικές ιδιότητες των στερεών: Ελαστικές ιδιότητες. Γενίκευση Νόμου 

του Hooke . Διάδοση κυμάτων στο πλέγμα. Σχέσεις διασποράς και τρόποι ταλαντώ

σεων τ'ων πλεγμότων- Θερμικές ιδιότητες των στερεών: Υπολογισμός ειδικής θερ

μότητας. Μοντέλα Einstein και Debye. Ενέργεια μηδενικού σημείου. Φωτόνια. 

Θερμική αγωγιμότητα. Θερμική διαστολή- Ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες 

των μετόλλων: Κλασική θεωρία των ελεύθερων ηλεκτρονίων στα μέταλλα. Κβαντο

μηχανική περιγραφή ενός αερίου ελεύθερων ηλεκτρονίων. Κβαντική στατιστική 

και εφαρμογές αυτής στις ιδιότητες των μετόλλων. 

275 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 252 ή 262. 

Εισαγωγικές έννοιες (γένεση της Κβαντικής Μηχανικής, Μαθηματικοί χώροι, 

Τελεστές). Γενικός φορμαλισμός της κβαντικής θεωρίας (συμβολισμός, Dirac, 

εικόνες Schrodinger και Heisenberg). Κεντρικό δυναμικό (γενική θεώρηση). Πρό

βλημα δύο σωματίων διαχωρισμός της κίνησης του κέντρου μάζης. Σκέδαση. Εφαρ

μογές του aρμονικού ταλαντωνού, τελεστές δημιουργίας και καταστροφής. Στρο

φορμή (ιδιοσυναρτήσεις και ιδιοτιμές, τροχιακή στροφορμή και σφαιρικές αρμο

νικές, στροφορμή και στροφές, σπίν, πρόσθεση στροφορμών). 

276 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (3, 1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΠΟΥΜΕΝΑ 252 ή 262. 

Πολυηλεκτρονικό ότομα. θεωρία Hartree. Ηλεκτρονιακή δομή.Περιοδικό σύ
στημα. L-S και J-J σύζευξη. Λεπτή και υπέρλεπτη υφή. Ατομικές καταστόσεις 

και ενέργειες. Ισοτοπική μετατόπιση. Το ότομο σε εξωτερικό πεδία (φαινόμενο 

Stark- Zeeman και Pasrchen-Back). 
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277 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 252 ~ 262 . 

Γενικές ιδιότητες του ατομικού πυρ~να. Πυρηνικ~ σταθερότητα. Πυρηνικ~ 

αστάθεια και νόμοι αποδιεγέρσεως. Αποδιέγερση α, β και γ. Αλληλεπίδραση δύο 

νουκλεονίων. 

278 ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ (3,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 254 ~ 264. 

Στοιχεία αωηρημένων ομάδων πεπερασμένης τάξης. Ομάδες μετασχηματισμ~ν 

συμμετρίας. Συζυγείς κλάσεις. Η συμμετρικ~ ομάδα. Αναπαραστάσεις. Μη αναγω

γίσιμες αναπαραστάσεις. Λ~μματα του Schur. Αγωγ~ αναπαραστάσεων. Συνεχείς 

ομάδες και αναπαραστάσεις τους. Ομάδες και άλγεβρες Lie. Οι ομάδες Ο (2), 

0(3), SLJ(2), SLJ(3), SU(n), O(n), Sp(n). Άλγεβρες, Lie (Ae, Ce, De). Τελε

στές Casimir. Εωαρμογές. 

279 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (3,1 ,Ό). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 212 ~ 222. 

Χημικ~ Θερμοδυναμικ~. Χ ημικ~ ισορροπία. Σταθερά Χημικ~ς ισορροπίας. Δυ

ναμικά συστ~ματα πλ~ρως μιγνυομένων υγρ~ν. Απόσταξη. Κρυοσκοπία. Ζεσοκοπία. 

Οσμωτικ~ πίεση. Νόμος των φάσεων, διαγράμματα φάσεων. Θερμικ~ ανάλυση. Ηλε

κτρολύτες. Αναγωγιμότητα. Γαλβανικά στοι χεία. Μεταλλικά ηλεκτρόδια. Πόλωση 

ηλε κτροδίων. 

2710 ΑΠΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΡΟΦΥΣ Ι ΚΗ Ι ( 3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΠΟΥΜΕΝΑ 211 ~ 221 

Γενικ~ εισαγωγ~. Αστρονομικά όργανα. Αστέρες. Μεταβλητοί και ιδιότυποι 

aστέρες. Διπλοί aστέρες και συστ~ματα αστέρων. Κινηματικ~ και δυναμικ~ του 

Γαλαξία. Μεσοαστρικ~ ύλη και ακτινοβολία. 

2711 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (3,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 267. 

Πολλαπλ~ παλινδρόμηση και ανάλυση συσχετίσεως: μέθοδοι-προγράμματα. Σχε

δίαση και ανάλυση πειραμάτων. Ανάλυση της διακυμάνσεως: μέθοδοι-προγράμματα. 

Εφηρμοσμένες στοχαστικές διαδικασίες: Θεωρία-εφαρμογές, προγράμματα. 



2712 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 233 ή 243 . 

Τεχνικές Κενού και Χαμηλών Θεpμοκpασιών. Κατασκευή Λεπτών Υμένων. 

Μαννητικές Μετpήσεις. Θεpμικές μετοήσεις. ΑλληλεπLδpαση Ακτινοβολιών με την 

Ύλη. ΠεpLθλαση νετpονLων. Ανιχνευτές Πυpηνικών Ακτινοβολιών. Σεμινάpια πάνω 

σε σύγχpονεc εξειδικευμένες τεχνικές. 

ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΙ>1ΗΝΟ 

Υποχpεωτι κά 

281 ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ (3,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 231 ή 241 
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Εξισώσεις Maxwel l. Διάδοση ηλεκτpομαγνητικών κυμάτων. Ανάκλαση και διά

θλαση ηλεκτpομαγνητικών κυμάτων. Οδηγούμενα κύματα. ΑκτινοβολLα ηλεκτpομα

γνητικών κυμάτων . 

282 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (2,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 232 ή 242 . 

Συστήματα μεταβλητού αpιθμού σωματιδLων (μεγαλοκανονική συλλογή). τέλειο 

κβαντικό αέpιο. τέλειο αέpιο μποζονL~Jν. τέλειο αέpιο φεpμιονLων. Εφαpμογές: 

1. ΚpLσιμα φαινόμενα μποζονίων. 2. Ακτινοβολία μέλανος σώματος. 3. Φωτόνια. 

4. Εκφυλισμένο ηλεκτpονικό αέpιο. 

Με επιλογή από τα οποία τpία υποχpεωτικά 

283 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ (1,0,3) . ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 233 ή 243. 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του 2- 7.3 

284 ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΙ (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 256 . 

Θεωpία Ζωνών των Μετάλλων: Πεpιοδικές οpιακές συνθήκες. Μοντέλο σχεδόν 

ελεύθεpου ηλεκτpονίου. Θεώpημα του Bloch. Ενεpγός μάζα. Ζώνεc Brillouin και 

επιφάνεια Fermi . Υπεpαγωγιμότητα και Υπεpευστότητα. 

Θεωpία Ζωνών Μονωτών και Ημιαγωγών: Μονωτές, Ενδογενείς και Εξωγενείς Ημια

γωγοί. Φαινόμενο Ηall.Ημιαγωγοί ενώσεων. Ενεpγειακές επιcnάνειες ημιαγωγών. 
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Υπέρυθρη απορρόφηση σε ημιαγωγο~ς. Ατέλει ες των Στερε~ν: Ταξινόμηση ατε

λει~ν. Κενό, οπές, ηλεκτρόνια. Εξαρθρ~σεις και η ~παρξη της στερεός κατάστό

σης. Γενικό περί ηλεκτρικ~ν και μαγνητικ~ν ιδιοτήτων των Στερε~ν (εάν υπόρ· 

χει χρόνος). 

285 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (3,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 252 ή 262 . 

Ταυτό σ~ματα. Αρχή του Paυli. Εφαρμογές. Εισαγωγή στην Κβαντική Θεωρία 

Πεδίων, Δε~τερη κβάντωση. Θεωρία διαταραχ~ν. Εισαγωγή στην σχετιστική κβαν

τομηχανική. Εξίσωση Dirac. 

286 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΝΕΝΑ 252 ή 262. 

Μόρια, Προσέγγιση Born-Oppenheiner. Ηλεκτρονιακές καταστάσεις. Μέθοδος 

LCAO. Η συμμετρία στα Μόρια. Μέθοδος SCF-MO και ASMO. Προχωρημένη SCF μέθο
δος. Μοριακές ταλαντ~σεις. Περιστροr?ική κίνηση των μορίων. Μοριακές καταστά

σεις και ενέργειες. Ισοτοπική μετατόπιση. Επίδραση εξωτερικ~ν πεδίων. 

287 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3,Τ,Ο). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 252 ή 262. 

Πυρηνική δομή και πυρηνικά πρότυπα. Ανεξάρτητη κίνηση νουκλεονίων. Συλ

λογική κίνηση νουκλεονίων. Πειραματικές μέθοδοι στην Πυρηνική Φυσική. Πυρηνι

κές αντιδράσεις. Σχάση και σ~ντηξη. 

288 ΣΤΟΙΧΕΙΏΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ (3,1 ,0). 

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες (Ιστορική αναδρομή, μποζόνια και φερμιόνια, 

βαριόνια, λεπτόνια και φωτόνια, μεσόνια και αδρόνια είδη αλληλεπιδράσεων, 

μονάδες κλπ.). Βασικές πειραματικές μέθοδοι. Συμμετρίες και νόμοι διατήρησης 

των σωμάτων και αντισωματίων, ισοσπίν, συζυγισμός φορτίου, G-πάριτη αναστρο

φή του χρόνου, CPT θε~ρημα). Ασθενείς αλληλεπ~δράσεις. Ηλεκτρομαγνητικές 
αλληλεπιδράσεις. Ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Μοναδιακή συμμετρία και μοντέλο 

των quarks. Μερικά δυναμικά μοντέλα. 
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289 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (3,1,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 212 ή 222 

Προσρόφηση. Κολλοειδή διαλύματα . Χημική κινητική. Χημική φασματοσκοπία. 

Προσδιορισμός μοριακής δομής. 

2810 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ- ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (3,1 ,0). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 211 ή 221 

Ηλιακό σύστημα . Γαλαξίες . Διπλοί γαλαξίες, συστήματα και σμήνη γαλαξιών. 

Ραδιογαλαξίες. Ημιαστέρες . Κοσμολογία. 

2811 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΚΛΩΜΑΤΑ (1 ,0,3). ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 253. 

Θεωρητική ανάλυση και πειραματική μελέτη: Ενισχυτικών κυκλωμάτων, ενι

σχυτές πολλών βαθμίδων, push-pull, τελεστικοί κλπ. Ταλαντωτών και πολυδονη

τών διαφόρων περιοχών συχνοτήτων. Σταθεροποιητών τάσης και ρεύματος. Φίλτρων 

παθητικών και ενεργητικών. Μετατροπέων DC-AC. Mosfetis. Βασικές αρχές ολοκλη

ρωμένων κυκλωμάτων. Αρχές τηλεπικοινωνίας · διαμόρφωση - αποδιαμόρφωση AM-FM . 

Στοιχεία ψηmιακής λογικής, λογικές πύλες και εφαρμογές τους. 

2812 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (3,1 ,0) . ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 231 ή 241 . 

Μέρος Α: Περιληπτικά περί aρμονικού ταλαντωτού και του συντονισμού του 

από εξωτερική διεγείρουσα δύναμη. Φορμαλισμός Lagrange σε σύστημα πολλών 

ταλαντωτών και εύρεση των συχνοτήτων των κανονικών τρόπων ταλαντώσεων. Εισα

γωγή στην ανάλυση Fourier περιοδικών και aπεριοδικών συναρτήσεων και εφαρ
μογή της μεθόδου αυτής για την εύρεση της aποκρίσεως aρμονικού ταλαντωτού 

σε τυχούσα διεγείρουσα δύναμη . 

Μέρος Β: Παρουσίαση της βασικής αρχής και των εφαρμογών διαφόρων φασμα

τοσκοπιών συντονισμού όπως: Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός (NMR), Ηλεκτρο

νικός Παραμαγνητικός Συντονισμός (EPR), Φάσματα υπερύθρου ορατού και υπεριώ

δους, Πυρηνικός Τετραπολικός Συντονισμός (NQR), Πυρηνικός Συντονισμός Moess

bauer κ.α. 

2813 ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (3,1 ,1 ). 

Περιγραφή της ατμόσφαιρας. Στοιχεία Χημείας της ατμόσφαιρας . Ακτινοβο

λία. Ατμοσφαιρική Θερμοδυναμική ευστάθεια. Φυσική των νεφών. Ατμοσφαιρικός 

ηλεκτρισμός. Ατμοσφαιρική οπτική. 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1983- 84 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΗΣ 

1 ο Εξάι.ί ην ο 

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά 

2- 11 Γενική ~υσική 

Ι Ομάδα 

ΙΙ Ομάδα 

ΙΙΙ Ομάδα 

2-12 Διαφορικός & Ολοκληρωτικός 
Λογισμός Ι 

2-13 Αλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία 

Κατ'επιλογή (1 υποχρεωτικό) 

2-14 Εισαγωγή στις Μεθόδους Η.Υ. 

2~15 Γενική Χημεία 

Δ.Μηλιώτης 
Γ.Ευαγγελάκης 

[ Ν.Παπανικολάου] Κ.Κώτσης 
Γ.Μπουλάκης 

[
Θ. Μπάκας 
Κ.Σκορδούλης 
Δ. Κατσάνος ] 

[
Σ.Φούλιας ] 
Δ.rbπαδημητρίου 
Μ.Καμαράτος 

Θ.Βιδάλης 

Χρ.Μπαϊκούσης 

!.Λαγαρής 

Ν.Χατζηλιάδης 

Ω Ρ Ε Σ 
Διδ. Φροντ. Εργ. 

4 

2 

2 

2 

4 2 ο 

3 ο 

2 ο 2 

3 ο 2 
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Μ Α Θ Η Μ Α τ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΗΣ Ω Ρ Ε Σ 
Διδ. Φpοντ. Εpγ. 

3ο Εξάμηνο 

γ π ο χ D ε w τ ι κ ά 

2-31 Κυμάνσεις Ι ( Πpοαπ. 211 ή 221) Α.Νουκαpίκα 3 2 ο 

2-32 Θεpμότητα και Κινητική ιi>.Τpιάντης 2 ο 
Θεωρία Ι (Πpοαπ. 211) 

2-33 Εργαστήρια Φυσικής Ι Ι α Π.,Α.σημακόπουλος ο 
(ΠροαπΑ 221) (συντονιστής) 

Ομάδα [Π.Ασημακόπουλος l ' 3 
Κ. Ιιuανν ίδης J 

Ι Ι Ομάδο Γ Ι.~ίλης . l 
LA. Ιwαννίδου-Φίλη_ 3 

ΙΙΙ Ομάδα [Α.Μπολοβίνο<; l. 3 Κ . Κοσμίδης 
.J 

2-34 Αν~τεpα Μαθηματικά Ι γ Χ.Φίλος 3 ο 
(Προαπ. 214 ή 224) 

2-35 Αν~τεpα Μαθηματικά ΙΙγ Θ. Κουφογ ι~pγος 2 ο 
(Προαπ. 215 ή 225) 
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΗΣ Ω Ρ Ε Σ 
Διδ. Φpοντ. Εpγ. 

2 ο Εξόμηνο 

γ π ο χ Ρ ε ω τ ι κ ό 

2- 21 Γενική Φυσική Ι Ι Δ.Μηλιώτης 4 

Ι Ομόδα [ Σ.Φούλιας] 2 Σ.Κέννου 

ΙΙ Ομόδα [Σ .Λαδός J 2 Κ.Σκοpδούλης 

ΙΙΙ Ομόδα [ Α.~1ουκαpίκα] 2 Μ.Λαμπpόκη 

2-22 Διαφορικός & Ολοκληpωτικόc Θ.Βιδόλης 4 2 ο 
Λογισμός Ι Ι 

' 2-23 Εαναστήpια Φυσ ικ ής Α.Χpιστοδουλ ίδης ο ο 3 
(Συντονιστής) 

Ο μόδα 3 

[ Α.Πά<σο ] 
Ι Ι Ο μόδα Ι.Ευαγγέλου 3 

Ν.Μόνθος 

Ι Ι Ι Ομόδα 3 

2-24 Διανυσματική Ανόλυση Λ'!σ6ιπι~α> 3 ο 
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΗΣ Ω Ρ Ε Σ 
Διδ. Φροντ. Εργ, 

4ο Εξάμηνο 

γ π ο χ Ρ ε ω τ ι κ ά 

2- 41 Κυμάνσεις ΙΙ & Εργαστήρια 
( Προαπ. 211 ή 221 ) 

Ν.Παπανικολάου 2 

Δ.Παπαδημητρίου 
Ομάδα (Συντονιστής) 2 

τ. Αλεξανδροπούλο 
Ι Ι Ομάδα 

Ε.Θεοδωρίδου 
2 

Ι Ι Ι Ομάδα Γ.Μπουλάκης 2 

2-42 Θερμότητα & Κ ινητική Θεωρία ΙΙ Φ.Τριάντης 2 ο 
( Προαπ. 211 ) 

2-43 Εργαστήρια Φυσικής ΙΙβ Π.Ασημακόπουλος ο 
( Πpοαπ. 21 2) (Συντονιστής) 

Ομάδα [Π. Ασημακόπουλος] 
Κ. Ιwαννίδης 3 

Ι Ι Ομάδα [Ι.~ίλης J 
Α Ιωαννίδου-Φίλ 3 

ΙΙΙ Ομάδα [Α.Μπολοβίνος l 3 Κ.Κοσμίδης J 

2-44 Ανώτεpα Μαθηματικά Ι δ 
(Πpοαπ. 214 ή 224) 

Π . Παλαμίδης 3 2 ο 

2-45 Ανώτερα Μαθηματικά ΙΙδ Χp.Μπαϊκούσης 2 ο 
( Πpοαπ. 225) . 
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Μ Α θ Η Μ Α Τ Α 

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά 

2-51 Κλασική Μηχανική 
( Προαπ . 211 ) 

2-52 Εισαγωγή στη Κβαντική 
θεωρία Ι (Προαπ. 211 ή 221) 

2-53 Ηλεκτρονική Φυσική 
(Προαπ. 221) 

Κατ· ε π ί.λογή ( 1 υποχρι::ωτι . κn \ 

- ' 2-55 Δυναμική Μετεωρολογία Ι 

2-56 Κρυσταλλοδομή 

2- 57 Πιθα νότ ητε ς & Στατιστ ική 

ι ι 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΗΣ 

Γ.Τζιβανίδηc 

Γ .Ανδρ ι τσόπουλοc 

Γ.Γιακουμάκηc 

Δ. Μεταξάς
Ε.Τζίμαc 
Α.Μπαρτζώκαc 

Σ.Λάδαc 

Ω Ρ Ε Σ 
Διδ. Φροντ. Εργ. 

3 ο 

3 ο 

3 ο 

3 ο 

3 2 ο 

3 ο 



Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α 

Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό 

2- 61 Κλασική Μηχανική ΙΙ 
( Προαπ. 211 ) 

2-62 Εισαγωγή στη Κβαντική Θεωρία ΙΙ 
(Προαπ. 221 ή 211) 

2-63 Εργαστήρια Ηλεκτρονικής αιυσικής 
( Προαπ. 221) 

Ομάδα 

ΙΙ Ομάδα 

2-64 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ 
(Προαπ . 234 ή 244) 

Κατ·επιλογή (1 υποχρεωτικό) 

2-65 Δυναμική Μετεωρολογία ΙΙ 

2-66 Ιστορία Φυσικών Επιστημών 

2-67 Πιθανότητες & Στατιστική ΙΙ 

2-68 Μέθοδοι Αριθμητικής Ανάλυσης 

, 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η
λεκτρονικών Υπολογιστών 

ΔΙΔΑ:ΣΚΟΝΗΣ 

Γ.Τζιβανίδης 

Γ.Ανδριτσόπουλος 

Γ .Γιακουμόκης 

ΓΓ. Γ ιακουμόκης] 

ι
( Συντονιστής) 

Δ.Κατσόνος 

Κ.Ταμβόκης 

Γ .. Θρουμουλόπουλος 

Δ.r~εταξός 

Α.Μπαρτζώκας 

δεν δίνεται 

Σ.Γαλόνης 

!.Λαγαρής 

Γ.Ευαγγελάκης 

Ω Ρ Ε Σ 
Διδ . Φροντ. Εργ. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

ο 

ο 

ο 

ο 

3 

3 

ο 

ο 

ο 

ο 

2 
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Μ Α θ Η Μ Α Τ Α ΔΙΔΑΣΚΟΝΗΣ Ω Ρ Ε Σ 
Διδ. Φpοντ. Εpγ . 

Ίο Εξάιiηνο 

Υ π ο χ p ε ω τ ι κ ά 

2- 71 Κλασική Ηλεκτροδυναμική 

(Πpοαπ. 231 ή 241) 

2-72 Στατιστική Μηχανική 
(Πpοαπ. 232 ή 242) 

Κατ'επιλογή (3 υποχρεωτικό) 

2-73 Εργαστήρια Νεώτερης ~υσικής 
(Πpοαπ. 252 ή 262) 

2-74 ~υσική Στερεός Κατόστασης Ι 
( Πpοαπ. 256) 

2-75 Κβαντική Θεωρία Ι 
(Πpοαπ . 252 ή 262) 

2-76 Ατομική & Μοριακή ~υσική 
(Πpοαπ. 252 ή 262) 

2-77 Πυρηνική mυσική Ι 
(Πpοαπ . 252 ή 262) 

2-78 Θεωρία Ομόδων 
(Πpοαπ. 254 ή 264) 

2-79 Φυσικοχημεία Ι 
(Πpοαπ. 212 ή 222) 

2-710 Αστροφυσική Ι (Πpοαπ. 211 ή 221) 
Ι Τμήμα 

ΙΙ Τμήμα 

2-711 Στατιστική Ανάλυση Αριθμητικών 
Δεδομένων 

2-712 Πειραματικές Μέθοδοι αιυσικής 
(Πpοαπ. 252 ή 262) 

Ν. ~1πατόκη ς 

Ε.Μάνεσης 

ΓΓ. Αν δ ρ ι τσόπουλοςl 

l
Ι.Φίλης 
Α.Μπολοβίνος 
Κ.Κοσμίδης Α.Ιωαννίδου-Φίλη j 

3 

2 

Χ . Παπανεωpγόπουλος 3 

Σ . Κένου 

Κ.Ταμβόκης 3 

Α.Μπολοβίνος 3 

Α.Πάκου 3 

Η. Τ p ιανταφυλλόπουλος 3 

Κ.Πολυδωpόπουλος 

Γ.Τσαπαpλής 

Β.Τσικούδη 

Β .Τσικούδη 

Π.Παπαϊωάννου 
Σ.Παπαχpήστου 

1 

2 

3 

3 

2 
2 

3 

ο 

1 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

3 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 



Μ Α θ Η Μ Α Τ Α 

Υ π ο χ p - ε ω τ ι κ ό 

2-81 Κλασική Ηλεκτpοδυναμική Ι Ι 
(Πpοαπ. 232 ή 241) 

2-82 Σiατιστική Μηχανική ΙΙ 
(Πpοαπ. 232 ή 242) 

Κατ· επιλογή ( 3 υποχpεωτικά) 

2-83 Εpγαστήpια Νεώτεpης ~υσικής ΙΙ 
(Πpοαπ. 233 ή 243) 

2-84 Φυσική Στεpεάς Κατάστασης ΙΙ 
( Πpοαπ. 256) 

2-85 Κβαντική Θεωpία ΙΙ 
(Πpοαπ. 252 ή 262) 

2-86 Ατομική & Μοpιακή Φυσική ΙΙ 
(Πpοαπ. 252 ή 262) 

2-87 Πυpηνική Φυσική ΙΙ 
(Πpοαπ. 252 ή 262) 

2-88 Στοιχειώδη Σώμότια 

2-89 Φυσικοχημεία ΙΙ 
(Πpοαπ. 212 ή 222) 

2-810 Αστpονομία-Αστpοφυσική 11 
(Πpοαπ. 211 ή 221) 

Ι Τμήμα 

ΙΙ Τμήμα 

2-811 Ηλεκτρονικό Κυκλώματα 
( Γ'ροαπ. 253) 

2-812 Φαιvόμενα ΣυντονισμοΟ 
(Πpοαπ. 231 ή 241) 

2-813 ~υσική Ατμόσφαιpας 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΗ.Σ 

Ν.Μπατόκης 

Ε .Μάνεσης 

ΓΓ. Ανδp ι τσόπουλος 1 
I Ι.Φίλης j 
ιΑ. Μπολ ο β ί ν ο ς Κ.Κοσμίδης 

~Παπανεωpγόπουλος 
Σ. Κένου 

Κ.Ταμβόκης 

Ι .~ίλης 

Α.Πόκου 

Ω Ρ Ε Σ 

Διδ. Φpοντ. Epy, 

3 ο 

2 ο 

ο 3 

3 ο 

3 ο 

3 ο 

3 ο 

Η. Τ p ιανταφυλλόπουλος 3 ο 

ο Κ. Πολυδωpόπουλος
Γ.Τσαπαpλής 

Φ.ΚpομμΟδας 

ι11.Κpομμ0δας 

Γ.Γιακουμόκης 

Θ.Μπάκας 

Ε.Τζίμας 

1 
2 

3 

3 

2 

3 

3 

ο 

ο 

ο 

ο 

2 

ο 
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Π ΑΝΕΠΙΣτΙ-ΙλΙΙΑΚΟ ΓΥ:ΊΙΝΑΣΤΗΡΙΟ 

Επόπτης : ΕlΆΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ , χχθηγητ-ής Φιλοσοφιχ-ής Σχολ-ής. 

Διεuθuν-:·ής : ΚΩΝ~ΤΛ;>ΠΙ.\'ΟΣ ΤΣΙΑl\ΤΑΣ, χαθηγητ-ής Σωματιχ-ής Αγωγ-ής, 2ος βαθ. 

ΓΕΩΡΓΙΟ~ ΚΟ.\'ΤΟΣ , χλάδος Σ.Ε., 8ος βαθμός . . 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΓΙΙΣτΙ-1\ΙΙΑΚΟ ΓΥ!Ί1ΝΑΣτΙ-ΙΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 

ΤΑ ΕΞΗΣ ΤΜΗ~ΙΑΊΆ: 

·1. Γuμναστιχ·ής 

2. Κλ'Χσιχοu άθλη-: ισμο•) (στ ίβ!J•;) 

3. 'Αθλοπαιδιών ( πε-:όσφαφα , χαλαθόσφαιρα, ποδόσφαιρο). 

4. Σχοποβολ-ής 

5. Επιτραπέζιας άντισφαίρισης (πlγκ-πόγχ) 

6. Ζατριχ[οu (σχάχι) 

? . Α ντισφαlpισης (τένις) 

8. Ενόργανης Γuμνασ-:ιχ-ής 

9. Βαρών 

10. Κωπηλασίας 

11. Κολόμβησης- ύδατοσφαίρ ισης (πόλο) 

12. Χιονοδρομιών 

13. Χορεuτιχών σuγχροτημάτων (Ηπειρωτιχό - Ποντιαχ6 - Κuπριαχό - Κρ·~τιχό) 

14. Εκδρομών 

Οι πρωτοετείς χαι δεuτεροετε[ς φοιτητές uποχρεο•)νται σε 20 παpοuσίες για ένα πανε

πιστημιακό έτος (απόφαση Υποuργείοu Παιδείας Φ. 142.8 I 28918 I 16-2-76, χαι Σuγχ
λ-ήτοu 29•1 I ?6 ). Η άσχηση των φοιτητών γίνεται στο κλειστό Γuμναστ-ήριο τοu Πανεπι
στημίοu βάσει προγράμματος, της χολόμβησης - uδατοσφαίρισης στο χλειστό χολuμβητ-ή

ριο της Φοιτητιχ-ής Εστίας . 
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V. Φ ΟΙτΗΤΙΚΟΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗt1ΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Υπόρχει και λ ειτο υ pνει στη Σχ~λ~ Θετικ~ν Επιστημ~ν . ο Σ~λλογος Φοιτη

τών τ ο υ Τμήμαιος Φυσικής. 

Η δ ροστ~pι6τητα το υ Συλλόγου δι έπ εται από το Καταστατικό του Συλλόγου 

που έχε ι ενκp ιθ ε ι από το αρμόδ ιο Π pωτοδικειο. 

Δημ οσι ~ύο ίιμε παρα κότω στο φετεινό Οδηγό Σπουδών το Καταστατικό του Συλ

λόγου Φο ιτητ~ν του Τμ~ματος Φυσικής. 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟ!ΤΗΤ ΩΝ 

ΦΥΣ ! ΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 

!ΔΡΠ Η 

·· Αμθpο 1 

· !δpύεται σω~ατείο ~έ όνΟιJΟ '' Σύ λλογοι; Φο ιτητών Φυ οι κοϋ Τ~ήιJατοc; Παν ε 

π ιστ η ιJ ίου · Ι ωαννίνων". 

ΕΔΡΑ 

" Apθpo 2 

Ό Σύλλογος έχει (δpα τό Γιάννενα . 

ΗΟΠΟΙ - ΜΠΑ 

· Apθpo 3 

Σκο ποί κα ί ι.J έσα τοϋ Συλλόγου ε ί να ι : 

1 ) Άνάληψη άπ'τό σύλλογ ο δpαστηp ι ότηταc; γ ιό τήν i π ι τυχία τών δυνατών 

με γαλ υτέpων δpων καί συνθηκών δ ιαβ ίωσ η ς κα ί σπουδών καί τ ή ν έξασψόλ ι ση της 

πληpέστ εpηc; δ υνατ η ς ί κανοποί ησ ης των έπιστη μ ον ι κών, πνευματ ι κών , μοpψωτικών, 

έκ π ολιτιστ ι κώ ν κα ί ψ υ χαγωγ ι κών άναγκών τών σπουδαστών τηc; Σχολης. 

2) Ή συνεpγα σ ία κα ί έπ ι κοινwνία τοϋ συλλ ό γου ι.J έ σπουδαστ ι κό , έπ ι στ ημον ι 

κό, π νε υματ ι κά , έpγατικό, ό γpοτ ι κό σωι.Jατεία καί γενικότεpα μ έ τ ί c; πpοοδευτ ι -

5 
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κέc δυνόμειc πού έχουν κοινούc η παpεμφεpείc ακοπούc καί ή άνάληψη δpαστ ηpιό 

τηταc γιά τή ν πpοώθηαη καί έ πιτυχία τώ ν κοινών σ κοπών . 

. Η πλατειά δ ι αφώτισ η καί συνει δ ητ οποίηση τήc άpxnc πώc καμμιά διαφοpά 

δέ ν ύπόpχει άνάμεαα στήν πνευματική καί χειpωνακτική έpγασία παpάλληλα μέ 

τή πλατειά δ ιαμ ό pφωσ η καί συνειδ η το ποίηση τ nc άπαpάδε κτη c νοοτpοπίαc τήc άν

ταγωνιστικήc πα ι δείαc μέ τή πpοαγωγή τώ ν έπιδ ιώζεων καί τή κα τοχύΡωσ η τών 

συ μφεpό ντων τών φο ι τ η τών σάν νέων έpγα(ομένων δια ν οαυ μ ένων , πού αέ καμμιά 

π εpίπτωα η δέ θά έ πι δ ιώκ ε ται πp ο νομιακά, πpοκαλών ταc κοινωνικέc διαιpέαειc. 

ΠΟΡΟ! 

Άpθpο 4 

Πόpοι τού συλλόγου είνα ι : 

1) α) Τό δικαίωμα έγγpαφήc τώ ν μελών. 

β) Ο ί τακτικέc αυνδpομέc καί έκτακτεc είσφοpέc τών μ ελών. 

γ) Δωpεέc. 

δ) Έπ ι χοpηγήαε ιc. 

ε) Κάθε έσοδο πού πpαγματοποιείται άπό τίc δ ιάφοpεc έκδηλώαειc τού 

συλλόγου. 

2) Δωpεέc καί έπιχοp ηγήαειc ύπό opoυc γίνονται δεκτέc μόνο μέ τήν έγκpι

α η τnc Γ.Σ. 

3) Τό ϋΨοc τήc τακτικήc αυνδpομήc καί τού δικαιώματcc έγγpαφήc καθοpί

(εται άπό τή Γ .Σ . 

Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο 2 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Άpθpο 

1. Τά μέλη τού συλλόγου δ ι ακpίνονται σέ Ταχτικά καί "Επ ίτιμα . 

2. Ταχτικά μέλη μποpούν νά είναι ολοι ο ί φο ιτητ έc τnc Σχολήc άπό τήν 

έγγpαφ ή τουc ατά μητpώα τού συλλ όγο υ μέ χp ι τή λήψη τού πτ υχίου τουc . 

3. "Α π οκλε ί οντα ι άπό τά μ έλ η τ ο ύ συ λλόγου: 

α) ·· οσοι μέ ό πο ιονδήπο τε τpόπο συνε pγόστηκαν μέ rή δικτατοpία τnc 21-4-67. 

β ) Τά μέλη τών Qααιcτ ικώv όpγανώσεων καί δσο ι πpόακεινται ίδεολογ ικά a·αύτέc 

τίc όαγ ανώαειc. 

v) - οσοι έχουν άατυνομική ί διόrητα. 

4. Γιά νά γpαφrεί κάποι ο c μέλ ο c τ ού συλλ όγου παέπει νά ύπο3άλει αίτηση 
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έγγpo (!J n C στό Δ.Σ. μ έ τήν όπ ο ίο ζ η τό ε ι τ ήν έγγ οοφ ή τ ο υ ατό μη τpώο ι ών μ ι λιJ ν 

κοί νό δηλώνr ι ό τι όποδ έχrτοι όνεπιψύλοκιο τ ίc δ ιοτό ~ε ιc τού κο ι οcποτικού 

κοί τίc όποφόσειc τn c Γ.Σ. κοί τού Δ.Σ . σ υ γχpό νωc bt νό κοτο Rόλ λ ει ι ό ΙJικοί

ωμο έγγpοφης. 

" Αν τό Δ.Σ . όποpp ίψη τήν αίτηση μποpε ί ό οίι ών νό π ροσφύγε ι σ τ ήν πpώτη 

τακτική η έκτακτη Γ. Σ. π ού ό ποψοσ ίζει γιό τήν έγγpοφή του η άχι ατό σύλλο γ ο. 

5. Έγγpοφέ ς τών μ ελών γίν οντα ι ot ολ η τή δι ό c- κε ιο τ ού χr>όνοu . 

5. Έπίτι μο μ έλ η μποpούν νό έγγpοφούν 6σο ι πp69φεpον έξο ι pε τικ έ c ύ π η 

pεσίεc ατό σύλλογο κατόπιν όπόφοσης τnc Γ. Σ. 

"Apθpo 2 

Δ ι καιώματα κο ί ύπ οχ p εώσε ι c μελών . 

Τό ταχτικό μ έλη tχουν ίσο δ ικοιώμοιο κοί ύ ποχpεώσε ι c . 

1. Δικαιούνται: 

ο) Νό συμμ ε τέχουν στίc Γ.Σ. κοί νό έκφpόζουν δ ιατυπών ουν κοί όνοπιύσουν 

έλεύθεpο οΌύτέc τί c ό πόΨειc κοί τίc πpο τόσε ι c τ ο υς. 

β) Νό έκλέγουν τό όpγονο τού συλλόγου κοί νό έκλέγοντοι οΌύτό. 

Ο ί έ πί πτυχ ί ω φοιτητές καθώς κοί οί πτυ χ ι ούχο ι άλλων Σχολών δέν έχουν 

τό δικαίωμα νό έκλέγοντοι . 

2. Πpοϋ πόθε ση τn c όσκησ η c όπ ό τό μ έλοc τών δ ικα ιωμάτων τού δ ικοιώμοτ όc 

τ ο υ ε ίναι ή κανονι κ ή έκπλήpωσ η τ ών ύποχpεώσεών του πp ό c τό Σύλ λ ο γ ο εί δ ικό γιό 

νό έ χο υν τό δικαίωμα νό έκλέγοντοι πpέπει νό είναι ταμειακό έντόξει . 
• 3. Τό έπιτιμο μέλη δέν δικαιούνται ψ ήφου , μποpού ν νό μετέχουν στίc Γ .Σ . 

σόν ποpοτηpητέc . 

4 . Τό ταχτικό μ έλη ύποχpεο ύνιοι : 

ο ) Νό καταβάλουν τήν ταχτι κή τpίμηνη συ νδpομή το υc. 

β) Νό καταβάλουν τίc έκτοκτεc είσφοpέ ς πού όpίζει τ ό Δ.Σ . 

γ ) Νά συμμορφώνονται μέ τίc διοτό ξε ιc τ ού καταστατικού κοί τίc όποφόσειc τών 

όpγάνων τού συλλόγου κοί 

δ) Νά μή ένεpγούν μεμονομένο πpόc τίc όpχ έc πpόc τ ήν ύποστήpιξη τών σκοπών 

τού συλλόγου . 

5. Τό έπίτιμο μέλη δέ ν ύπο χ pεούντοι νό καταβάλουν συνδpομέc η όλλεc 

έ κ τα κτες είσφοpές. 

"Apθpo 3 

Διογpοφέc Μελών . 

1. " Ενο μέλος τού συλλόγου διογpόφετοι ~ 
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α) Έάν χάσ η τήν ίδιότηω τσϋ σπσυδαστοϋ (άποφοίτηση). 

β ) Έά ν έκ προθ έσεως καί άποδεδειγμένα ένεργεί κατά τρόπο άντίθετο πρός το~ς 

σκοπο~ς τοϋ συλλόγου. 

γ ) 'Ύστερα όπά αϊτηση γ ιό διαγραφή ή Γ .Σ. διαγράψε ι μέλη πο~ δέν συμμορψοϋ

νται πρός τίς διατάξεις 2 καί 4. 

2 . Ή δ ιαγραφή γίνεται μέ αίτιολογημ ένη άπόψοση τf]ς Γ.Σ. η τοϋ Δ.Σ. 

λαμβανομένης στή δε~τερη περίπτωση μέ πλειοψηφία 3/4 τwν μελών του . Ό δια

γραφόμενος άπό τό Δ.Σ. δικαιούται νά προσψ~γ ε ι στήν πρώτr, μετά τή διαγραφή 

του ταχτική η έκτακτη Γ.Σ. ή όποία καί άποψασ ίζε ι ό ριστικά. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 

ΟΡΓΑΝΑ Τ Ο Υ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

"Αρθρο 

"Οργανα τοϋ συλλόγου είναι: 

α) Ή Γενική Συνέλευση 

β) Τό Διοικητικό Συμβο~λιο 

γ) Ή 'Εξελεγκτική 'Επιτροπή 

Ή Γενική Συνέλευση . 

" Αρθρο 2 

1. Ή Γ.Σ. είναι τό άνώτατο όργανο τοϋ συλλόγου καί άποφοσίζει νιά κά

θ ε ~πόθεσή του. Άσκε i τ ή ν έπο π τ ε ία κ α ί τόν f.λεγχο στά όλλσ όργανα. 

α) Κρίνει τόν άπολογισμ ό τοϋ άπεpχομένου Δ.Σ. 

β) Έκλέγει τά μέλη της ΈΨ. καί Έξ. Έπιτσο πf]ς. 

γ) 'Αποφασίζει γιά τήν έγκριση rοϋ ποοϋπολογισμο ϋ καί rοϋ ίσολονισμ οϋ καί 

κρίνε. ι γιά τήν άπαλλαγή ii όχ ι τοϋ Δ . Σ. άπό κάθε ε~θ~νη μέ 3όση τήν έκθεση 

rf]ς Έξ . Έπιτροπ ης. 

δ) 'Αποφασίζει τελικά γ ιά τ ήν διαγραφ~ rών μελών. 

ε) 'Αποφασ ίζει μέ αίτιολογημένη άπόψαοή της rήν άνόκληcη ΙJέλ ουc: τοG Δ.ί. γιά 

βαριά παράβαση καθήκοντος καθώς καί rήν άνάκληcη όλου τού Δ.Σ. 

cτ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κάθ ε τροποποίηση τοϋ καταστατικο ύ. 

ζ) · .aποφασίζε ι γιό rή διάλυση rοϋ συλλόγου . 

2. Ταχτική Γ.Σ. συγκαλείται έντός τού ~Οέ ΙJβρη άπό τό Δ . Σ. πού προκηρύσ

σεται 15 μέρες πρίν τή διεξαγωγή της καί μέ θέ ΙJατα ήΙJεοήσιας διάταξης το~λό

χιστσν rά έUις: 

α) Κρ ί ση πεποαγμένων όπερχσμένου Δ.Σ. 



β) "Εκλογή "Εφοpευτικflc "Enιτpoπflc 

γ) " Εκλογή νέας "Εξελεκτικflc "Επιτpοπf]c 

δ) Πpοκήpυξη έκλογών μέσα σέ 15 μέpες. 

3. Ταχτικές Γεν. Συνελεύσεις συγκαλούνται κά θ ε 40 μέpεc τό πολύ άΠό τή 

μέpα τών έκλογών. 

4. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται γιά θ έ ματα τού συλλόγου μέ άπόφαση 3 

τουλάχιστον μελών τοϋ Δ.Σ. η μέ (γγpαφη Αίτηση τοϋ 1/ 10 τών μελών τοϋ συλλό

γου η μέ αίτηση τflc "Εξ. "Επιτpοπf]c. 

"Αν λόγω όνωτέpαc βιαc "Εκτακτη Γ.Σ. άδ υvατεi νά συγ κ ληθεi άπό τό Δ.Σ. 

ή "Εξ."Επιτpοπή μποpεί νά συγκαλέσει όπ" ε ύe είαc. 

5. Οί Τ.Γ.Σ. πpοκηpύσσονται 7 μέpεc πpίν τή διεξαγωγή τouc καί οί "Εκ

τακτεc 2 μέpες πpιν. 

6. Οί Γ.Σ. θεωpοϋνται σέ άπαpτια μέ τή rαpουσια τού 1/ 2+1 τών ταμεια

κώς έντάξει μελών. 

7. Σέ πεpιπτωση πού δέν ύπάpχει άπαpτία οί Τ .Γ.Σ. συγκαλούνται 5 μέpες 

όpγότεpσ οί δέ έκτακτες 2 μέpεc άpγότεpα καί διεξάγονται άνεξόpτητα άπό τήν 

άπαpτία έκτός άν πpόκειται γιά τpοποποιήσειc τών διατάξεων τοϋ Καταστατικού 

η διόλυση τοϋ συλλόγου όπότε σΌύτέc τις πεpιπτώσειc έφαpμόζονται τά πpοβλε

πόμενα όπό τά άpθpα 2 και 3 τών Γεν. Διατάξεων. 

8. Μέ τήν πpοκήpυξη Γ.Σ. άνακοινώνονται καί τό θέματα. Πpοσθήκη στήν 

ήμεpήσια διάταξη γινεται άν τό ζητήσουν τό 1/10 τών παpόντων μελών. 

9. Στή Τ.Γ.Σ. μποpοϋν νά συμμετέχουν τά ταμειακά έvτάξει μέλη, ένώ ατή 

Ε.Γ .Σ. μποpοϋν ν& σι•μ•ιrτέχουν δλα τά μέλη τοϋ συλλόγου . 

10. Οί άνακοινώσειc γιά τή σύγκλιση Γ.Σ. ύπογpάφονται άπό τόν πpόεδpο 

. και τό γεν. γpαμματέα τοϋ Δ.Σ. η άπό 2 τουλάχιστον μέλη τflc Έξ. Έnιτpoπiic, 

όναpτώνται είc έμφανii σημεία τiic Σχολf]ς και δημοσιεύονται οέ 2 τουλάχιστον 

έφημεpιδες τών Ίwaννινων και τών Άθηνών. Οί άνακοινώσειc πpέπει νό καθοpι

ζουν τόν τpόπο και τό χΡόνο και τά θέματα τflc Συνέλευσης. 

11. Μέ τήν έναpξη τiic Γ.Σ. έκλέγεται πpόεδpος, άντιπpόεδpος, γpαμματέαc 

και ψηφιζεται έσωτεpικός κανονισμός. οι άποφάσειc παιpνονται μέ άπλf] πλειο

ψηφία των παpόντων πλήν τών πεpιπτώσεων πού όpιζεται pητά άλλη πλειοψηφία. 

ΔΙΟ!ΚΗΤJΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

"Apθpo 3 

1. Ό σύλλογος διοικείται άπό 9μελέc Δ.Σ. πού έκλέγεται κατά τά σχετι

κά άpθpα. 

2. Ή θητεία τοϋ Δ.Σ. είναι έτήσια. Τό νεοεκλεγόμενο Δ.Σ . έντός τpιών 
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ήμ εpώ ν τώ ν έκ λ ογών συν έοχεται ύποχοεωτικό άπό τήν πpοεδpία έκείνου πού πf]pε 

τούς πεpισσό τ εpους ψήφους καί έκλέγει μέ μυστ ικ ή ψηφοωοpία μ εταξύ Lών μελών 

του τό ν ποόεδpο , τόν όντιπpόεδpο, τ ό γεν. γpαμματέα, τόν είδ . γpαμματέα καί 

τόν ταμία. 

Αύτός πού πf]pε τούς πεοισσότεpους ψήφους στίς έκλογές καλεί στήν ίδια 

συνεδpίαση καί τό άπεpχόμενο Δ.Σ. νό παοαδόση ατό νέο ποοεδpείο τό κλειδιά, 

τίς σφpαγίδες , τό άοχ είο και τήν πεpιουσία τοϋ συλλόγ ο υ μ έ πpωτόκολλο παpα

λαβης πού ύπογpάφεται άπό τά δύο πpοεδpεία. 

Τό έκλ_ογικό ύλικό φυλάγεται ατό γpαφεία τοϋ συλλόγου μέ τήν εύθύ νη της 

Έφ. Έπ ι τpοπης καί το ϋ πpοεδpείου γιό 15 μέpες διάστημα όπου μποpε ί νό ύπο

βληθεί ένστασ η ατό άpμόδιο δικαστήpιο . 

3. Τό Δ.Σ. συνεδp ιάζει τακτικά μία φοpό τήν έβδομόδα σέ μέpα καί wpα 

πο ύ καθοp ί ζεται άπό τήν πpοηγούμενη συνεδpίαση. 

4. Τό Δ.Σ. συ ν εδοιόζει έκτακτα όσες φοpές τό συγκαλέσε ι ό ποόεδpος η 

3 τουλάχιστον μ έλ η του . 

5. Γιό συν εδpίασ η άπαι τε ί ται άπαοrία 5 μ ελών . Σ έ πεpίπτωση μή άπαpτίας 

συγκαλεί :αι μ ετά τp ιήμ εpο γιά κάθε τακτική καί τήν έπομένη γιά κάθε έκτακτ η 

καί άοκ εί ή παpουσία 4 μ ελών ι ου . 

6. Οί συνεδpιάσε ις τ ο ϋ Δ.Σ. γίνονται ά νοιχτές άλλά μποpοϋ ν νά γίνουν 

καί κ λ ειστές έόν τό ζ ητήσουν 3/4 τών παοόντων μελώ ν. Τίς άνοιχτές συνεδpιό 

σεις έχ ε ι τό δικαίωμα νό τίς παpακολουθεί καί νό συμμετέχει όποιοδήπο τε μέλος 

ιοϋ συλλόγου χωοίc: δ ικαίωμα ψήφου . 

7. 'Αποβάλλονται τό μέλη πού παοακολύουν τ ή διαδικασία μέ όπόλυτη πλει

οψηφία τών παpόντων μελών τ οϋ Δ .Σ. Οί άποφόσεις παίpνονται μέ άπλή πλειοψ η

φία μέ φονεpές ψηφοφοpίες έκτός άπό πpοσωπικά θέ ματα γ ι ό τά όποία μποpεί νά 

ζητηθεί μ υστ ική άπό τό 1/3 ιών παpόντων μ ελών το ϋ Δ.Σ. Σέ πεοίπτωση ί σοψ η

φίας ή ψηφος ιοϋ παοtδοου μετοιέται διπλή. 

8 . Άποφόοε ις τοϋ Δ.Σ. πού παίpνονται μέ μία πλειοψηφία άναθεωοοϋνται 

μ έ μ εγαλύrεpη . 'Αποφά σε ις πού παίpνονω ι πuμψηφεί όναθ εωpοϋ νται μέ πλειοι.(ιη

φία τών μ ελών ιοϋ Δ . Σ. 'Αποφάσεις τοϋ Δ.Σ. άναθεωpοϋντα ι μέ άποφόσεις της Γ.Σ. 

9. Μέλος τοϋ Δ.Σ . πού όπουσιόζει όδικαιολόγηrα άπό 5 συνεχείς ιακτικές 

συνεδ pιόσει~ η όπό 10 ιακτικές η έκτακτες άνεξάpιη rα σειpός θεωpείιαι παpα ι

τηθέν. 

10. Σέ πεpίπιωση άποχ~pησης, όνόκλησης, η διαγpαφης μ έλους ιοϋ Δ.Σ . άνα 

πληp~νετα ι όπό ιόν πpώ ιο άναπληpωματ ικό ι[]ς παοόταξής ιου. 

11. Τό Δ.Σ. έξακολουθεί νό λειωυpγ εί μέ κενές 2 θέσεις του . Έάν οί 

κενές θέσεις αύξηθοϋν ι όιε συγκαλείιαι Γ.Σ. γιό άοχαιοεσίες Δ.Σ. 

12. Γό Δ .'5.. πα ύεω ι π οό ιή ς λήξ εως r ής θηrείας rου υέ όπόφα σ η Γ . Σ. πού 



π οi ο νεται μ έ ό nό λυτ η πλ ε ι ο~ ι ηφ ία τ ~ ν μ ε λ~ν τ οΟ ου ~ Λ ό γ ο υ. l i δι κό o Ό ~rh ιhν 

π εο ίnτ wο η ό π ο τ ιιεi τ αι όπο οτίο 1/ 2 o~v 1 μελ~ ν τ ο Ο σ υ λλ ό γου. Ή Γ.~. ιι ο~ ό ν ο

κολεi τ ό Δ.~. όοίζει Γ.~. ό οχα ι οε ο ι ~ν ένCι τό τε χ νικό θέ μα τα ό ν ο λ αμ βό ν ε ι h 

tιελ ε γκτικh έ π ι ι οο πή. 

13. Ό nοό ε δ pο ς , όντιποόεδοο c, γpαμμοτtαc, είδ. γpαμ μ ατέοc καί ταμίας 

όπο ι ε λ ο Ον τό Πο ο εδ ο ε ίο τοϋ Δ.~. 

14. Μέλος το Ο π pοε δ pε ί ο υ ε ίc βόpο ς τ ο Ο ό π ο ί ο υ ψ ηφ ίστηκε μέ όπ όλυτη πλει

οψ ηφ ία πpόταοη μ ο μφ ~ c ό πό τό μ έ λη τοΟ Δ.Σ. έ κ πί π τ ε ι τ ο ϋ όι ι~μ ο τ οc ~c μ έ λος 

τ οϋ n οοε δ p ε ί ου . 

15. Ό nοόι δ ρο ς διευ θ ~ v ε ι τίc τα κ τ ικ έ ς κοί tκ τ α κ τεc ο υνεδρ ιό ο ειc τ οϋ 

Δ .Σ. ό ν τ ι nοο οwπ ε ~ε ι τ ό ο ~ λ λ ογο οέ κό θ ε Άρ χ ή καί γ εν ικ ότ ε ρα φροντίζε ι γιό τήν 

έ κ πλήpwοη τΟν οκ ο π~ν τ ο ϋ σ υ λλόγο υ κ οί τό συντονισμ ό ι~c δpό ο ης τ ου. Ύπογpό

φε ι ι h ν ό λ ληλογροφ ί α κ ο ί κάθε άλλ ο t γ γpαφο π ο ~ έ χε ι σχέση μ έ τ ό ο~λλογο . 

16. Ό ό ντ ι πpό ε δο ο ςά ναπληρ~νε ι τόν πρόεδpο ό ταν έμποδίζεται 6 τ ε λευταί

ος όπά κό π οι ο λ ό γο ~ ά π ο υ οιό ζ ει, οέ όλα το υ τά κα θ ήκο ντα κα ί συνεργάζεται μ · 

αύτόν οτήν έ κτέ λε ο η τwν άποφά οεw ν το ϋ συ λ λόγ ο υ. 

17. Ό γραμματ έας ένημ ερ~νει τό μέλη τ ο ϋ Δ.Σ. γιά τό θέματα τ~c ήμερή

σια c διό τα ιη c , κ οα τ όει τό πpο τ κικά τwν σ υ νεδpιόσεwν πο~ ύποχοεοϋνται νό ύπο

γ p ά~ουν ιό παρόντ α μέλη τ ο ϋ Δ . Σ . Προεδρε ύει τοϋ Δ.Σ . όταν λ ε ί πε ι ό πpόεδpος 

καί ό ό ντ ιn οόεδpο ς, ύ π ο γ pόφε ι τ ά δ ι άφορο tγγpαφα μαζί μ έ τόν πpόεδpο, έχει 

τhν ε ύ ~ύ νη τwν β ι βλ ίων τοϋ συλλόγο υ πλήν τοϋ Ταμείου, καθ~c έ πί σ η ς φυλάει τή 

σφραν iδα τοϋ Σ υ λ λ ό γ ο υ . 

18 . Ό ταμίας tχει τήν εύ ~ ύνη τοΟ Ταμ ε ίου τοϋ Σ υλ λό γ ου καί έλέ γ χεται 

όπό τήν Έ ιελεγκτι κ ή Έπιτοο πh γ ι ό τή ν καλή διαχε ί ρηοη τ~ς π ερ ι ουσίας τοϋ 

συλλόγου. 

19. Ό Είδ. Γραμματέας ό ναπληp~νει τό γραμματέα, όταν ό τ ε λ ευτ αϊοc έμπο

δίζεται όπό κά ποιο λόγ ο η λείπει καί βο ηθάει στό κρότημα τwv πρακτικών τwν 

σ υ νεδριάσεων . 

Η ΕΞΕΛ ΕΓΚΤ! ΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ 

"Αρθρο 4 

Ή "Εξ ελεγκτ ική Έπι τροπ ή όποτελεϊται άπό 3 ταχτικά καί 2 όναπληρωμα

τικά μ έλ η. 

"Ε κλέγεται στή Τ.Γ.Σ. τ οϋ Νοέμβpη γιό έτήσια θητεία μ έ καθ~κον τήν 

άσκηση ταμειακού καί διαχειpιστικοϋ έλέγχου τοϋ Δ.Σ. καί ύποβολή διαχειριστι· 

κ~ς έκθεσης στή Τ.Γ.Σ. τοϋ Νοέμβρη η σέ άλλη τα χτική η έκτακτη άν τό κρίνει 

όπαραίτητο η ζητηθεί όπά τή Γ.Σ. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

·Αρθρο 

Γραφεία δραστηριότητaς·τοϋ συλλόγου είναι όργανωμένοι τομείς δράσης 

του μέ σαφώς καθορισμένες άρμοδιότητες. 

·Αρθρο 2 

Τό Δ.Σ. μέσα σέ 20 μέρες άπό τότε πού καταρτίζεται σέ σώμα έκλέγει τούς 

ύπεύθυνους τwν γραφείων δραστηριότητας. 

·Αρθρο 3 

Τά Γραφεία είναι: 

α) Τό γραφείο Μορφωτικών έ κδηλώσεων. 

β) Τό γραφείο Τύπου καί έκδόσεων. 

γ) Τό γpαφεϊο μελέτης συνθηκών, διαβίωσης καί σπουδών καθώς καί δσα άλλα τό 

Δ.Σ. η ή Γ.Σ. κpίνουν σκόπιμα νά ίδρύσουν γιά τή καλύτερη διάpθρωση καί λει

τουpγ ία τοϋ συλλόγου. · 

·Αρθρο 4 

1. Μέλη τwν γραφείων είναι δσα μέλη τοϋ συλλόγου θέλουν νά συμβάλλουν 

στίς δραστηριότητές τους. Συμμετέχουν ατή λήψη άποφάσεων έφ"δσον άνταποκρίνο 

νται στίς ύποχρεώσεις τους, δπως όρίζει 6 έσωτερικός κανονισμός κάθε γραφεί

ου πού καταρτίζεται όπ"αύτό καί έγκρίνεται άπό τ6 Δ.Σ. 

2. Τά γραφέϊα δραστηριότητας συνεδριάζουν σέ ταχτικά χρονικά διαστήμά

τα παίρνουν άποφόσεις σχετικές μέ τή δράση τους καί τίς έφαρμόζουν.•Ο ύπεύθυ · 

νος τοϋ γραφείου έχει δικαίωμα όρνησικυρίαc όσον άφορά τίς ένέργειες τοϋ 

γραφείου. 

· Αρθρο 5 

Τό Δ.Σ. μπορεί νό όναστείλει, νά ματαιώσει η νά διακόψει άπόφαση γρα

φείου δραστ. άν είναι όντίθετη μέ τήν άκολουθούμενη γενική κατεύθυνση καί 

ταχτική του. "Επίσης τό Δ.Σ. έπιλαμβόνεται καί άποφαLνεται έπί πόσης περιπτώ 

σεως δυσαρμονίας η όδυναμίας συνεργασίας ύπευθύνου καί μελών καθώς καί έπί 

περιπτώσεων όνικανότητος, όκαταλληλότητος η συστηματικης όπουσίαc ύπευθύνου. 



Οί ύπεύθυνοι τών γpοψείwν διαχειρίζονται τό οίκονομικά κοί ι ήν άλληλ ο 

γpοψίο τ~ν γpοψείwν κοί εlνοι ύπ οχnεwμένοι νά ένημεp~νουν τό Δ.Σ. γιά bσα 

έχει κάνει τό γpοψεΙο τακτικό μέν κατά μ~να, έκτακτο δt bτον τό ζη~ήσει τ ό 

Δ.Σ. Κοτό τό ίδιο διάστημα πρέπει νό ένημεpώνεται κοί ό ταμίας γιά τά οίκο

νομικό τοϋ γpοψείου. 

"Η κανονική θητεία τών γpοψείwν εlνοι έτήσιο. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

-Apθpo 
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"Η Γ .Σ. άpχοιpεσιών διεξάγεται μέ τή ψpοντίδο 5μελοϋς Έψ. " Επ . μ έ 3 

pνοπληpwμοτικό μέλη πού έκλέγετοι στήν Τ.Γ.Σ. τοϋ Νοέμβρη κοί τ~ς όποίας προ

εδρεύει έκλεγμένος άπό τό μέλη πpόεδpcς. Τά μέλη τ~ς έψ. έπ. δέν μποpοϋν νά 

θέσουν ύποψηψιότητο γιό τό Δ.Σ. 

-Apθpo 2 

"Η Γ .Σ. άpχοιpεσιών διεξάγεται μέσο ατό διάστημα 15 ήμεpών άπό τήν Τ.Γ. 

Σ. τοϋ Νοέμβρη άψοϋ προκηρυχθεί 5 τουλάχιστον μέρες πpίν τή διεξάγwγή της . 

-Apθp o 3 

"Η : Εψ. "Επ. 3 μέρες πpίν τή διεξαγωγή τών έκλογών άνοκοινώνει τόν έκλογικό 

κατάλογο πού περιλαμβάνει τή μέχΡι κοί τ~ς προτεραίος τοκτοποιηθέντο ταμεια

κό μέλη. Καθώς κοί τούς καταλόγους τών ύποψηψίwν πού έχουν ύποβάλλει αίτηση 

ύποψηψιότητος μέχρι κοί προτεραίος. 

-Apθpo 4 

"Η "Εψ. "Επ. ψpοντίζει γιά τήν έκδοση έπαpκών ψηψοδελτίwν, τήν προμή

θεια κατάλληλης κάλπης κοί γιό κάθε σχετικό μέ τίς άpχοιpεσίες. 

-Apθpo 5 

Αίτηση ύποψηφιότητος γιό τό Δ.Σ. μποpοϋν νό ύποβάλλουν τά ταμειακό 
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έντόξει ταχτικό μέλη πλήν τwν μελwν της έφ. έπ. καί έξ, έπ. καθώς καί τwν 

έπί πτυχίω μελwν καί τwν πτυχιούχων άλλων σχολwν. 

"Apθpo 6 

Ή Έφ. Έπ. έλέγχει τήν κάλπη άν είναι άδεια τήν σφpαγίζει καί στήν 

συνέχΕLα ό πpόεδpόc της κηpύσσει τήν έναpξη της ψηφοφοpίαc στίc 7 π .μ. Ή 

ψηφοφοpία δωpκεϊ άπό τίc 8 π.μ. Κόθε σχηματισμός έκπpοσwπεϊται άπό ενα του 

άντιπpόσωπο πού παpευpίσκεται στήν ψηφbφοpία. 

Μετά τή λήξη της ψηφοφοpίαc ή Έφ. Έπ. διενεpγεϊ τή διαλογή τwν ψήφων 

καί άνακοινώνει τό όποτελέσματα. 

Ή διαλογή γίνεται μπpοστό σΌσουc φοιτητές θέλουν νά παpακολουθοϋν τή 

δ ω δ ι κασ ία . 

"Apθpo 

Ένστάσειc ύποβόλλονται σΊ~λη τή διόοκεω της ψηφοφοpίαc. Ή Έφοpευη

κή Έπιτpοπή συνεδpιάζει άμέσωc: μ ετά άπό κάθε ένσταση κα ί έκδίδει άπόφαση 

πού άνακοινώνεται άμέσωc;. 

"Apθpo 8 

Τό έκλογικό ύλικό μετά τό τέλος της ψηφοφοp ίαc παίον ει ή έφοpευτική 

έπιτpοπή ή όποία τό φυλάσσει κατά τό πpοβλεπόμενα άπό τό Κεφάλαιο 3, "Apθpo 3. 

· Αοθοο 9 

ΕΚΛΟΓ!ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. Στίc έκλογέc συμμετέχουν ώ c; ύποψήφιο ι οί δ ικαι ούμενοι , σέ σχηματι-

σμούς πού πεpιλαμβόνουν όπό 1 εωc: 11 ύποψηφί ο υc. 

2. Κάθε σχηματισμός άναγpάφεται σέ ξεχωοιστό ψηφοδέλτιο. 

3. Έκλογικό σύστημα όpίζεται ή ά πλΓi όναλογική. 

4. Κάθε ψηφοιpόpος p ίχ ν ε ι στ ή ν κάλπη τό ψηφοδέλ τι ο t νόc; μόνο σ χ η ματ ωμοϋ, 
έπί τοϋ όποιου έχει σημειώσει μέ σταυpούc: πpοτιμήσεωc άπό 1 μέχοι 11 ύποψη

φίουc;. 

5. Ή ψηφοφοpία είναι μυστι~<.ι\ 

• Apθpo 1 Ο 

1. Ή καωνομή τwν θέσεων Δ.Σ. μεταξύ τwν δ ωφόpων σχηματισμών γίνεται 

ώc έξΓic : 



ο ) Τ ό όr.i. οοι ο μ(pο ς τ οί: π η λικ ιJυ ( σ ύνολο έvκ ύrιu v Φη ·pο :. c λι ί ων ο χ ημοι ισμ ού ) 

έπί ( σύ νο λ ο θ έ σεων Δ.Σ . ) δ ι ό ( σύνο λυ (γκύ οwν ~ι rμpο δελτίw ν ) ποιJ tχει ιή ν ποώ ιη 

κοιονομή τών θίοcwν μ cτσίύ τών σχηματισμώ ν. 

β) Συμπληpwμένου τ ού ό p ι θ μού ιών μ ελών τού Δ.Σ . έκ τής πpώτης κατανομής 

χwοε ί δε υ τ έpο κοτονομ ή ό νολόγwς τών ύπολο ί π ων t κόστου συνδυασμ ού όπ ό τ ο ύ έκλ ο 

γι κού μέτ οου κοί μ ( τή συμμετοχή ιών συvδυοομών ή μεμονομtνων ύποψ ηφίων π ού 

συγκέντρωσαν κατά τήν κατανομή όπό τού 0,8 κοί ό νω τ ο ύ έκλσγικού μέτοου, 

γ) Σt πεοίπτwση ί σ οψ ηφί ο ς διεν εpγείιοι κλήοωση κοί ό όποκλειόμενο ς όπα

τελε ί τόν πρώτο όνοπληpωμο τ ικό τού Δ.Σ. 

δ) Τίς θ έ σε ι ς πυύ έλαβε κά θ ε σχ ηματισμός έπσνδpώνει μ έ τό μέλη του κατά 

πpοτεροιότητο π ού κοθοpίζεται όπ 'τό σύνολο τών στουοών τού κάθ ε μέλους. 

Σέ π εο ίπ τωση ί σ οστουοίος όπ οφσοίζειο ι όπά τό ύπόλοι πο μ έλη τ ο ύ σχημα

τισμού . 

ε) Τό μή έκλεγέντο μ έλη τ ο ύ σ χ ηματ ι σμ ού όπο τε λούν μέ τήν (δια πpοτεοοιό

τητσ τούς όνοπληpωμο τικσύς τ ου . 

Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο 6 

ΓΕΝ!ΚΕΣ ΔΙΑΤΑ Ξ ΕΙΣ 

· Αρθ pο 

Ό σύλλογο ς γί ν εται μέλ ο ς φοιτητι κή ς όμ οσπονδ ίος ή όλλη ς φο ιτητικής 

ενωσης έφ'Οσσν ό ποφοσ ίζει γιΌύτό ή Γ .Σ. Ό σύλλογος ά κό μσ μr.οοεϊ νό συνεργα 

στεί μέ όλλο σωματείο μ ετ ~ άπό άπόφοση τ ής Γ.Σ. 

· Αοθοο 2 

Τοοποποί ηση τού κα ταστατ ικού γίνεται σέ είδικό π οό c τούτο συ γ κο λούμ ε νη 

Γ .Σ. Ή συνέ λευση αύτή θεwοείτοι έ ν όποοτίο έόν ποοευοίσκο ντοι τό 2/ 3 του λά 

χ ιστ ο ν τών με λών τού συλλ όγο υ. Σέ πεοίπτωση μή άποοτ ίος συγκα λεί ται μ ετ ά 

έπτοήμεpο όπότε θεωοείτοι έν όπαpτίο μέ τό 1/3 τ ουλάχιστον τών με λών . Οί όπ α 

φά σε ι ς λομβόνοντοι μέ άπόλυτη πλειοψ ηφία στήν πρώτη πεοίπτwσ η κο ί π λε ι οψ ηφ ία 

3/ 5 τώ ν παρό ντων ατή δεύτερη. 

"Αοθοο 3 

Ό σύλλογος μπορ εί νό δι αλυθ εί μέ όπόφοση τής Γ.Σ. που πο ί ονετοι μ έ 

πλειοψ ηφία 4/ 5 τών παρόντω ν μελώ ν . 'Απαρτία στήν πεοίπτωοη αύτή έ χουμε μ έ πο

οοuσίο τών 2/3 τών μελών το ύ συλλόγου . 

Σέ ποοίπτωση δ ι άλυσης ή π εο ιο υσίο μ ετ α β ιβά ζετα ι στή βιβλιοθήκη τ ού Φυσι 

κού Τμήματος τοϋ Πανεπιστημίου "Ιωαννίνων . 

7 1 
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Οι Φοιτητικές εκλογές του 1983 ανέδειξαν το εξ~ς Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου του Τμήματος Φυσικ~ς. 

Λιόλιος Κων/νος 

Καραμόνου Κων/να 

Πριστης ~1ιλτος 

Χατζ~ς Γεώργιος 

Νιτσας Γεώργιος 

Πανιδης Απόστολος 

Μπέκος Νικόλαος 

Σγούρος Αναστόσιος 

~1αραβέλης Ιωόννης 

(Πρόεδρος) 

(Γραμματέας) 

{ταμίας) 

(~1έλος) 

( 11 ) 

11 ) 

( 11 

( 11 

( 11 
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VI. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Γ ραφε ι ο Πρύτανη ..................................... . Τηλ. 25.915 

Γραφειο Προπρύτανη-Αντιπρύτανη ...................... . 11 21 .801 

Γραφειο Νομικού Συμβούλου ........................... . 21 .801 

Γραφειο Δημοσιων Σχέσεων ............................ . 11 30.637 

ΓραμματεLα Συγκλnτου ................................ . 21 • 801 

Διεύθυνση διοικητικού ............................... . 21.806, 30.639 

Τμήμα Διεκπεραιώσεως και Αρχειου .................... . 21 .809 

Τμήμα Δημοσιευμάτων ................................. . 21.801 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών · ..................... . 21.807 

Τμ~μα Λ ον ιστηρ ι ου ................................... . 21 .807 

Τμ~μα Ταμειου ....................................... . 21 .803 

Διεύθυνση Γραμματειας Φιλοσοφικnς Σχολής ............ . 21.804 

Διεύθυνση Γραμματειας Σχολnς Θετικών Επιστημών ...... . 11 21.805 

Διεύθυνση Γραμματειας Ιατρικnς Σχολnς ............... . 11 21 .802 

Διεύθυνση Τεχνικnς Υπηρεσιας ........................ . 21.808, 28.093 

Γραφειο προμηθειών και κτηματολονιου ................ . 33.136 

Κεν τ ρ ι κ~ Β ι βλ ιοθ~κη ................................. . 33.441 

Υνειονομ ική Υπηρεσια ................................ . 25.911 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο .......................... . 25.913 

Φοιτητικό Εστιατόριο ................................ . 29.228 

Τηλεφwν ι κό Κέντρο-Θυρωρε ι ο .......................... . 27.900 
11 20.303 

20.305 

Τηλεφωνικό Κέντρο-Θυρωρειο Δουρούτης ................ . 91.234 

91 .169 
11 91 .288 

91 . 950-54 
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VII. ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κ ΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

1. Πληροφοριες Τηλεφωνικών Καταλόγων, τηλ. 131. 

2. Ο.Τ.Ε., Οδός 28ης Οκτωβριου. 

3. ΤΑΧΥ ΔΡΟ~1Ε ΙΟ, Διασταύρωση 28ης Οκτωβρ ι ου και t1πότσαρη, τηλ. 28698, 25498 

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, Μέγαρο Κουρτίου, τηλ. 23120 και 26518 . 

Αεροδρόμιο 26218 . 

5. Κ.Τ .Ε.Λ. 

α) Λεωφορεια Νοτίων γραμμών (Πρέβεζα, Άρτα, Αγρινιο κλπ.). Μπιζανίου 28, 
τηλ. 25014 . 

β) Λεωφορεία Βορεινών Γραμμών, Οδό ς Ζωσιμαδών, τηλ. Θεσσαλονικη -Μέτσοβο 

27442, Ηγουμενιτσα, 26213, Κόνιτσα -Πωγώνι - Ζαγόρι, 26211 

γ) Λεωφορεια Αθηνών, Οδός Ζωσιμαδών, τηλ. 26286. 

6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, τηλ. 25673 

7. Α~1ΕΣΗ ΔΡΑΣΗ, τηλ. 100 

8. ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΩτΙΚΏΝ ~1ΕΛΠΩΝ (ΕΗΜ), Παρασκευοπούλου 4, τηλ. 25497. 

9. Ε.Ο.Τ., τηλ. 25086 

10. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Γενικό Κρατικό, τηλ. 33461-33467, Στρατιωτικό, τηλ. 25640, 
Ερυθρός Σταυρός, τηλ. 26581. 



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΑΚΡΟΠΟΛ Βασ. Γεωpγίου 3 Τηλ. 25560 

ΑΛΕΞΙΟΣ Πουκεβίλ 14 32069 

ΑΠΟΡΙΑ Παpασκευοπούλου 2 20755, 25438 

ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΣ Κεντpική Πλατεία 29830 

ΒΡΠΑΝΙΑ Κεντpική Πλατεία 16 26380 

ΒΥΖΑΝτΙΟ τέpμα Δωδώνης 23898 , 284 53 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ Πλατεία Πύppol} 1 ο 25056 

ΔΙΩΝΗ Τσιpιγώτη 10 27864 

ΕΓΝΑτΙΑ Δαγκλή και Αpαβαντινού 2 25667 

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ Τσιpιγώτη 8 30726 - 28 

ΕΡ~1ΗΣ Σίνα 2 25686 

Π ΠΕΡ ΙΛ Καπλόνη 3 27682 

ΙΛΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ Κεντpική Πλατεία 26517 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ κ. Κpυστόλλη 2 25507 

ΞΕΝΙΑ Λ. Βασ. Γ εωpγ ίου Β ' 33 25087, 25088 

ΟΛΥΜΠΙΚ Γ. ~1ελαν ίδη 2 22233, 25888 

ΠΑΛΛΑΔΙΟ Σκουμποupδή 25856 

ΠΑΡ ΙΣ Τσιpιγώτη 6 20541 

ΤΟΥΡΙ:Π Κωλέττη 18 26443 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩ ΡΟΙ 

Εθνικό Στόδιο Ιωαννίνων 

Εθνικό Κέντpο Κωπηλασίας 

Κλειστό Γυμναστήpιο 

Π . Α.Σ. Γιόννενα 

Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων 

Όμιλος Αντισφαιpήσεως Ιωαννίνων 

Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος 

Γυμναστική Ένωση Ιωαννίνων 

Ελληνικός Οpειβατικός Σύνδεσμος 

Αεpολέσχη Ιωαννίνων 

τηλ. 25008 
VΙΙΙης Μεpαpχίας τηλ. 32708 

VΙΙΙης Μεpαpχίας τηλ. 32708 

Πουτέτση 23 τηλ. 27478 

Κανόpη 10 τηλ . 25265 

Πόpκο Πυpσινέλλα τηλ. 30738 

Εθνικό Στόδιο τηλ . 23414 

Εθνικό Στόδιο τηλ. 32707 

Μου λαrμίδου 5 τηλ . 22138 

Έναντι Σταδίου τηλ . 216ε8 
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