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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννί

νων εκδίδεται με την έναρξη κάθε ακαδημα·ίκού έτους και α-

πευθύνεται κυρίως στους νέους φοιτητές. Περιγράφει τον 

τρόπο λειτουργίας του Τμήματος, περιέχει πληροφο-

ρίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (μα-

θήματα, ύλη, διδάσκοντες, πρόγραμμα διδασκαλίας), 

τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις ερευνητικές δρα-

στηριότητες που αναπτύσσονται στο Τμήμα, αλλά 

και για ορισμένα πρακτικά θέματα που σχετίζονται 

με την καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου . 

Το περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών επιμελήθη

καν ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Αριστείδης Μπαρ

τζώκας ο Επίκουρος ΚαθηγηtΊiς κ . Ιωάννης Ρίζος 

και ο Λέκτορας κ. Νικόλαος Χατζηαναστα-

σίου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του 

Τμήματος Φυσικής Αναπληρωτή Κα

θηγητή κ. Αγησίλαο Μπολοβίνο . 

Ο Οδηγός Σπουδών είναι διαθέ

σιμος και μέσω του Διαδικτύου στη 

διεύθυνση: 

http:/ /www.physics. uoi. gr/odsp/os. html 



Α. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

1. Τι είναι η Φυσική 

υσική είναι η επιστήμη που μελε

τά όλα τα φαινόμενα της Φύσης. 

Σύμφωνο με αυτό τον ορισμό είναι και 

το παλαιότερο όνομα "Φυσική Φιλοσο

φία" που ήταν σε χρήση μέχρι τον δέκατο 

όγδοο αιώνα. Η Φυσική σκοπό έχει τη με

λέτη των συνιστωσών της ύλης και των αλ

ληλεπιδράσεών τους. Η μελέτη αυτή γίνε

ται με τις παρατηρήσεις των αντιστοίχων 

φαινομένων και με την επανάληψη τους 

σε κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή με πει

ράματα. 

Παρατήρηση είναι η προσεκτική και 

κριτική εξέταση ενός φαινομένου κατά 

την οποία εντοπίζονται και αναλύονται οι 

διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συμβαί
νουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα πα

ρουσιάζουν τεράστια ποικιλία. Υπάρχουν 

φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται σε πο

λύ ειδικές συνθήκες και των οποίων η πα

ρατήρηση και η ανάλυση αποτελεί μια πο

λύ δύσκολη διαδικασία. Για αυτούς τους 

λόγους το πείραμα είναι απαραίτητο. 

Πείραμα είναι η ποσοτική παρατήρηση 

ενός φαινομένου κάτω από ελεγχόμενες 

συνθήκες . Ο επιστήμονας ρυθμίζει τις 

συνθήκες αυτές στο εργαστήριο aποτιμώ

ντας πώς αυτές επηρεάζουν το υπό μελέτη 

φαινόμενο. 

Το πείραμα δεν είναι το μόνο εργαλείο 

του φυσικού. Βασιζόμενος σε γνωστές 

σχέσεις και στην επαγωγή ο φυσικός μπο

ρεί να διατυπώσει στη γλώσσα των Μαθη

ματικών μια περιγραφή (μοντέλο) των φυ

σικών φαινομένων. Το μοντέλο αυτό μπο

ρεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη ενός νέου 

φαινομένου ή στην εύρεση σχέσεων μετα

ξύ διαφόρων γνωστών διαδικασιών. Η 

γνώση αυτή αποκτάται με τη θεωρητική έ

ρευνα. Χρησιμοποιείται στη συνέχεια α

πό άλλους επιστήμονες για καινούργια 

πειράματα τα οποία επαληθεύουν ή δια

ψεύδουν τα προτεινόμενα μοντέλα πλή

ρως ή εν μέρει. Ο θεωρητικός ερευνητής 

δύναται να αναθεωρήσει το μοντέλο έτσι 

ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με τις 

πειραματικές πληροφορίες ή , αν αυτό δε 

γίνεται, να το απορρίψει. Η σύγχρονη φυ

σική επιστήμη προχωράει με τη συνεργα

σία και την αλληλεξάρτηση θεωρίας και 

πειράματος. Επί πλέον, θα πρέπει να ση

μειωθεί ότι η πρόοδος στη Φυσική ε ίναι 

κατά κανόνα αποτέλεσμα ομαδικής εργα

σίας. Τα προβληματα είναι τόσο σύνθετα 
ώστε για την επίλυση τους να απαιτούνται 

οι κοινές προσπάθειες πολλών θεωρητι

κών και πειραματικών φυσικών. Οι συ

νεργασίες των φυσικών δεν απαιτούν πά

ντοτε τη συνεχή παρουσία στον ίδιο τόπο. 

Υπάρχουν σήμερα πολλά ερευνητικά 

προγράμματα στα οποία συμμετέχουν φυ

σικοί από πολλές διαφορετικές χώρες. 

Η Φυσική κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ 

των Θετικών Επιστημών όχι μόνο για ιστο

ρικούς λόγους αλλά κυρίως για το γεγονός 

ότι παρέχει το εννοιολογικό και θεωρητικό 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζονται οι άλ

λες επιστήμες. Παράλληλα, από καθαρά 

πρακτική σκοπιά, δεν υπάρχει σχεδόν καμιά 

επιστήμη που να μη χρησιμοποιεί τεχνικές 

της Φυσικής. Ας σημειωθεί ότι η σκέψη και 

η μεθοδολογία του φυσικού επιστήμονα συ

νεχίζει να αποτελεί μοντέλο οργάνωσης για 

κάθε ορθολογιστική λειτουργία του σύγχρο

νου ανθρώπου. 

Ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά 

του ανθρώπινου είδους είναι η περιέργεια 

με την οποία ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον 



φυσικό του περίγυρο καθώς και η συνεχής 

προσπάθειά του να κατανοήσει τα φυσικά 

φαινόμενα, δηλαδή να τα ταξινομήσει και 

να τα αναγάγει σε ένα σύνολο αρχών. Οι 

πληροφορίες που φθάνουν στον εγκέφαλο 

του ανθρώπου αποτελούν αντικείμενο επε

ξεργασίας στην οποία υπεισέρχονται ως 

κατηγορίες οι διάφορες "φυσικές έννοιες", 

όπως η κίνηση, η θερμότητα, το φως κλπ. Η 

αρχική ταξινόμηση των φαινομένων σύμ

φωνα με τις ανθρώπινες αισθήσεις με τις ο

ποίες σχετίζονται άμεσα, όπως Οπτική , 

Θερμότητα, Κινηματική, Ακουστική κλπ., 

είναι καθαρά συμβατική. Παρόλο που οι 

παραδοσιακοί αυτοί κλάδοι στο παρελθόν 

διδάχθηκαν ως χωριστές επιστήμες, με κοι

νή φυσικά μεθοδολογία, δεν είναι παρά 

τμήματα της Φυσικής που διέπονται από 

κοινές αρχές. Στους παραδοσιακούς κλά

δους της Κλασικής Φυσικής, δηλαδή τη Μη

χανική, Οπτική , Ηλεκτρομαγνητισμό και 

Θερμοδυναμική, στον αιώνα μας προστέθη

καν και καινούργια φαινόμενα του μικρό

κοσμου τα οποία ονομάζονται με το γενικό 

όνομα "Σύγχρονη Φυσική" . Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα επι

τεύγματα της εποχής μας είναι η ενοποιημέ

νη θεώρηση της Φυσικής που καθιερώθηκε 

μετά από την κατανόηση της φυσικής του 

μικρόκοσμου και των φαινομένων του Ηλε

κτρομαγνητισμού. Η κλασική διαίρεση εί

ναι καθαρά συμβατική, δεν υπάρχουν στε

γανά και όλοι οι κλάδοι διέπονται από τις ί

διες γενικές αρχές. Επί πλέον, η σύγχρονη 

Φυσική είναι κάτι το οποίο συνεχώς ανανε

ώνεται και εμπλουτίζεται με νέα φαινόμενα 

και νέες ιδέες. Τόσο η κλασική όσο και η 

σύγχρονη Φυσική θα πρέπει πάντα να επα

ναορίζονται, να επανερμηνεύονται και να 

επαναπιστοποιούνται συνεχώς. Η Φυσική 

είναι ενιαία και η θεώρησή της θα πρέπει 

να διέπεται από λογική και συνέπεια. Σκο

πός της έρευνας είναι να βρούμε μια απλή 

σειρά βασικών αρχών με τις οποίες να γίνο

νται κατανοητά όλα τα γνωστά φαινόμενα. 

2. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

π 
ως δημιουργήθηκε ο Κόσμος; Υ

πά~χει τάξη ~αι απλότητα κάτω 
__ απο την επιφανεια του περίπλο
κου και πολυποίκιλου Κόσμου που μας 

περιβάλλει; 

Αυτά τα ερωτήματα απασχόλησαν τους 

Έλληνες φιλοσόφους του έκτου και πέμπτου 

αιώνα π.Χ. Η περίοδος αυτή αποτελεί την 

απαρχή της προ"ίστορίας της Φυσικής που 

κράτησε μέχρι τον δέκατο έβδομο αιώνα. 

Οι Έλληνες διανοητές απαλλαγμένοι από 

προκαταλήψεις ξεκίνησαν από την παρα

τήρηση του Φυσικού Κόσμου και με τη 

διαδικασία του πνεύματος που ονομάζε

ται αφαίρεση κατέληξαν στη διατύπωση 

Τα τέσσερα Στοιχεία και οι Τέσσερις Ποιότητες 

του Εμπεδοκλή 

των παραπάνω ερωτημάτων στα πλαίσια 

του Ορθού Λόγου . Ανεξάρτητα από την 

πληρότητα των ερωτημάτων ή των απα

ντήσεων στις οποίες κατέληξαν, το μεγά

λο τους επίτευγμα ήταν ότι για πρώτη φο

ρά στην ιστορία του ανθρωπίνου είδους ε

πεχείρησαν την κατανόηση του Φυσικού 

Κόσμου βασισμένοι στη Λογική. Μέχρι 

τότε η εξήγηση των φυσικών φαινομένων 

είχε ενταχθεί στη σφαίρα των εξ αποκα

λύψεως αληθειών. 



Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν 

τους Αρχαίους ήταν η σύσταση της ύλης . 

Οι φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας και της 

Μεγάλης Ελλάδος (Θαλής, Αναξίμαν

δρος, Αναξιμένης, Εμπεδοκλής και άλλοι) 

κατέθεσαν διάφορες προτάσεις σχετικά 

με τα θεμελιώδη συστατικά της ύλης (ύ

δωρ, αήρ κλπ. ). Ξεχωριστή θέση κατέχουν 

ο Ηράκλειτος και ο Πυθαγόρας που πρό

τειναν ως κύριο στοιχείο του Κόσμου, ο 

μεν πρώτος μια διεργασία, την πάλη των 

αντιθέτων, ο δε δεύτερος την έννοια του 

αριθμού . Σημαντικό σταθμό αποτελεί η 

διατύπωση της Ατομικής Θεωρίας από το 

Λεύκιππο και το Δημόκριτο, και αργότε

ρα από τον Επίκουρο . Σύμφωνα με την α

τομική υπόθεση η ύλη αποτελείται από α

διαίρετα και άφθαρτα σωμάτια, τα άτομα. 

Τα άτομα συνδυαζόμενα κατά διαφορετι

κούς τρόπους μεταξύ τους παράγουν την 

τεράστια ποικιλία του αισθητού Κόσμου . 

Χρειάσθηκε να περάσουν δύο χιλιετίες 

ώστε να επαληθευθεί από το πείραμα η 

Ατομική Υπόθεση , η οποία είναι κατά βά

ση σωστή και σήμερα. Ένα σπουδαίο 

στοιχείο το οποίο εισήγαγαν οι Ατομιστές 

στη φυσική σκέψη ήταν ότι η απλότητα 

στη δομή του Φυσικού Κόσμου θα πρέπει 

να αναζητηθεί στο μικροσκοπικό επίπεδο. 

Ένα δεύτερο θέμα το οποίο απασχόλη

σε τους aρχαίους, ίσως και περισσότερο 

από το πρώτο, υπήρξαν τα αστρονομικά 

φαινόμενα. Μεγάλες μορφές, όπως ο Α

ρίσταρχος ο Σάμιος, ο Ίππαρχος, ο Ερα

τοσθένης και άλλοι, χωρίς να έχουν στη 

διάθεσή τους το σπουδαιότερο όργανο 

της νεώτερης Αστρονομίας, το τηλεσκό 

πιο, έκαναν τεράστια βήματα στην ποσο

τική διερεύνηση των διαφόρων φαινομέ

νων που σχετίζονται με τη Γη και τα ου

ράνια σώματα. Τον δεύτερο μ.Χ. αιώνα ο 

Κλαύδιος Πτολεμαίος, αφού συγκέντρω
σε όλα τα υπάρχοντα παρατηρησιακά δε

δομένα, διατύπωσε το ομώνυμο γεωκε

ντρικό σύστημα για την κίνηση του Ηλίου 

και των πλανητών που φέρει το όνομα του 

και το οποίο έμελλε να κυριαρχήσει στην 

aστρονομική σκέψη για τα επόμενα 1400 
χρόνια. Μια μεγάλη μορφή της αρχαίας ε 

πιστήμης υπήρξε ο Αρχιμήδης η μεγαλο

φυ"tα του οποίου οδήγησε στην επίλυση 

δεκάδων προβλημάτων μηχανικής μεταξύ 

των οποίων ξεχωριστή θέση έχουν οι νό

μοι της Στατικής και Υδροστατικής (αρχή 

της aνώσεως). 

Ο Αριστοτέλης, ένας από τους μέγιστους 

φιλοσόφους της αρχαιότητας και θεμε

λιωτής πολλών επιστημών, ασχολήθηκε με 

το πρόβλημα της κίνησης των σωμάτων . 

Το νοητικό πλαίσιο των διερευνήσεων 

του Αριστοτέλη , σε αντίθεση με το νοητι

κό πλαίσιο των παλαιοτέρων φυσικών φι

λοσόφων, περιείχε και ορισμένες πρόσθε

τες καθαρά φιλοσοφικές έννοιες, όπως 

π. χ. η εντελέχεια και η έννοια της φυσικής 

κίνησης, οι οποίες έκαναν την αρχαία φυ 

σική σκέψη να παρεκκλίνει από το τρί

πτυχο παρατήρηση-αφαίρεση-λογική και 

να οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπερά

σματα. Η Φυσική του Αριστοτέλη κυριάρ

χησε δύο χιλιετίες περίπου μέχρις ότου ο 

Γαλιλαίος να την ανατρέψει και να σημα

τοδοτήσει το τέλος της περιόδου της 

Προ·ίστορίας της Φυσικής. 

Η ιστορική περίοδος της Φυσικής αρχί

ζει με το Νικόλαο Κοπέρνικο ο οποίος το 

1543 δημοσίευσε το περίφημο ηλιοκεντρι
κό μοντέλο του. Η ύπαρξη δύο αντικρουό

μενων μοντέλων, του γεωκεντρικού Πτο

λεμa·ίκού αφενός, και του επαναστατικού 

ηλιοκεντρικού αφετέρου , οδήγησαν τον 

Tycho Brahe να συλλέξει aστρονομικές 
παρατηρήσεις μεγάλης για την εποχή του 

ακρίβειας. Στη συνέχεια , ο Kepler αφού 
τις ανέλυσε λεπτομερώς διατύπωσε τους 

περίφημους τρεις νόμους που φέρουν το 

όνομά του και οι οποίοι ποσοτικοποιούν 

το ηλιοκεντρικό πρότυπο. 

Η απαρχή της Φυσικής όπως ακριβώς 

την εννοούμε σήμερα έγινε με το Γαλι-



λαίο. Ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που ει

σήγαγε συστηματικά την πειραματική με

θοδολογία στην επιστημονική έρευνα. Οι 

νόμοι της ελεύθερης πτώσης, οι νόμοι της 

βολής υπό γωνία, η χρήση του εκκρεμούς 

για τη μέτρηση του χρόνου, η παρατήρηση 

και μελέτη του Ηλίου, της Σελήνης και εν 

γένει του ουρανού με το τηλεσκόπιο, η α

νακάλυψη των ηλιακών κηλίδων, η ανα

κάλυψη των δορυφόρων του Δία, και πολ

λά άλλα είναι τα πρώτα ανεκτίμητα δώρα 

της νέας επιστημονικής μεθόδου και του 

εισηγητή της προς την ανθρωπότητα. Η ο

ριστική συμπλήρωση του μεθοδολογικού 

οπλοστασίου της Φυσικής όμως συντελέ

σθηκε από τον Νεύτωνα ο οποίος αναβίω

σε την αρχαία μαθηματική τέχνη του Αρ

χιμήδη στη διατύπωση και περιγραφή των 

φυσικών νόμων. 

Ο Ισαάκ Νεύτων στο μνημειώδες έργο του 

Principia διατύπωσε τους θεμελιώδεις νό
μους της κίνησης επιγείων και ουρανίων 

σωμάτων (νόμοι του Νεύτωνα, νόμος της 

παγκόσμιας έλξης). Η Φυσική αποκτά την ι

κανότητα ακριβούς ποσοτικής πρόβλεψης 

της κίνησης κάθε κινουμένου σώματος. Οι 

ελλειπτικές τροχιές των νόμων του Kepler 
αποτελούν τώρα μαθηματική πρόβλεψη των 

εξισώσεων κίνησης του Νεύτωνα. Ο Νεύ

των ασχολήθηκε επίσης με το φαινόμενο 

του φωτός. Απέδειξε πειραματικά ότι το 

λευκό φως είναι μίγμα διαφορετικών χρω

μάτων και μελέτησε τα φαινόμενα της συμ

βολής . Τις μελέτες του δημοσίευσε στο έργο 

Opticks. Σε αντίθεση όμως με τις μελέτες 
του για την κίνηση των σωμάτων και την πα

γκόσμια έλξη, που ουσιαστικά θεμελίωσαν 

τον κλάδο της Μηχανικής, οι μελέτες του 

για το φως δεν οδήγησαν τον αντίστοιχο 

κλάδο, την Οπτική, σε ανάλογο στάδιο ωρι

μότητας. Η Μηχανική συμπληρώθηκε με 

την επέκταση του πεδίου των εφαρμογών 

της σε μια ποικιλία από συστήματα σωματι

δίων, στερεών σωμάτων και ρευστών, και έ

φθασε σε υψηλό επίπεδο αυστηρότητας με 

την επαναδιατύπωση των βασικών της νό

μων στα πλαίσια των φορμαλισμών La
grange και Hamilton. Η Οπτική παρουσία
σε πρόοδο κυρίως με την εισαγωγή της κυ

ματικής θεώρησης του φωτός από τον Huy
gens και άλλους. Παρόλο που τα φαινόμενα 
του στατικού Ηλεκτρισμού και Μαγνητι

σμού είχαν παρατηρηθεί από την αρχαιότη

τα, μόνο τον δέκατο όγδοο αιώνα άρχισε η 

συστηματική τους πειραματική μελέτη. Η έ

ρευνα των Ηλεκτρικών και Μαγνητικών 

φαινομένων προχώρησε με επιταχυνόμενο 

ρυθμό καθόλη τη διάρκεια του δεκάτου-ε

νάτου αιώνα. Οι πειραματικές έρευνες του 

Faraday και οι μαθηματικές εξισώσεις του 
Maxwell απέδειξαν την αλληλεξάρτηση των 
δύο φαινομένων αλλά και την ηλεκτρομα

γνητική φύση του φωτός. Έτσι κατά το δεύ

τερο ήμισυ του δεκάτου ενάτου αιώνα ο Η

λεκτρομαγνητισμός είχε φθάσει σε επίπεδο 

πληρότητας και αυτοσυνέπειας ανάλογο με 

το επίπεδο της Μηχανικής. Ένα πλήθος α

πό φαινομενικά ασύνδετα φυσικά φαινόμε

να τελικά ερμηνεύθηκαν ως απορρέοντα α

πό τους θεμελιώδεις νόμους του Ηλεκτρο

μαγνητισμού (εξισώσεις Maxwell). Ειδικό
τερα, η Οπτική έπαψε να θεωρείται ανε

ξάρτητος κλάδος, μια και απεδείχθη ότι δεν 

είναι παρά τμήμα των ηλεκτρομαγνητικών 

φαινομένων. 

Κατά τη διάρκεια του δεκάτου ενάτου 

αιώνα τόσο στη Φυσική όσο και στη Χη

μεία αναβίωσε η λησμονημένη για τόσους 

αιώνες Ατομική Υπόθεση. Η υπόθεση της 

ύπαρξης μικροσκοπικών ατόμων έδωσε 

την δυνατότητα στους επιστήμονες να α

ναγάγουν μια πληθώρα από πολύπλοκα 

φαινόμενα του μακρόκοσμου στο πρόβλη

μα των κινήσεων και της αλληλεπίδρασης 

των ατόμων. Η επιστήμη της Θερμοδυνα

μικής με άντικείμενο τα θερμικά φαινόμε

να της ύλης είχε ήδη φθάσει σε ένα προ

χωρημένο στάδιο πληρότητας με ένα τε

ράστιο εύρος εφαρμογών από τον προη

γούμενο αιώνα. Ο Boltzmann, αλλά και 



άλλοι, υιοθετώντας τον θεσμό των ατόμων 

κατόρθωσαν να ερμηνεύσουν όλα τα θερ

μοδυναμικά φαινόμενα ανάγοντας τα σε 

κινητικά φαινόμενα μεγάλου πλήθους α

τόμων. Έτσι, η Θερμοδυναμική ενοποιή 

θηκε με το υπόλοιπο σώμα της Φυσικής 

ως η μηχανική μεγάλου αριθμού σωματι

δίων , ή , όπως ονομάσθηκε, Στατιστική 

Μηχανική. Προς τα τέλη του δεκάτου ε

νάτου αιώνα σχεδόν όλα τα τότε γνωστά 

φαινόμενα ερμηνεύονταν στα πλαίσια της 

(Κλασικής) Μηχανικής, του Ηλεκτρομα

γνητισμού και της Στατιστικής Μηχανι

κής. Η εικόνα αυτή ήταν απατηλή και δεν 

άργησε να ανατραπεί σε λίγα χρόνια. 

Στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα πλή

θος από νέα πειραματικά δεδομένα άρχι

σαν να συσσωρεύονται τα οποία δεν ήταν 

δυνατό να ερμηνευθούν με το καθιερωμένο 

τότε πλαίσιο νόμων της Μηχανικής και του 

Ηλεκτρομαγνητισμού. Το περίφημο πείρα

μα των Michelson και Morley έδειξε ότι η 
ταχύτητα του φωτός δεν εξαρτάται από την 

κίνηση του παρατηρητή και της πηγής, 

πράγμα ασυμβίβαστο με τους κανόνες της 

Μηχανικής. Γενικότερα, διαπιστώθηκε η α

συμβατότητα Νευτώνιας Μηχανικής και Η

λεκτρομαγνητισμού η οποία τελικά οδήγη-

σε τον Einstein να διατυπώσει την Ειδική 
Θεωρία της Σχετικότητας. Η επικράτηση 

των νόμων της Ειδικής Θεωρίας της Σχετι

κότητας έδειξε ότι η Νευτώνια Μηχανική 

περιγράφει την κίνηση των σωμάτων κατά 

προσέγγιση , όταν οι ταχύτητες είναι πολύ 

μικρότερες από την ταχύτητα του φωτός η 

οποία είναι μια παγκόσμια σταθερά. Αντι

θέτως, ο Ηλεκτρομαγνητισμός απεδείχθη α

πόλυτα συμβατός με τη Σχετικότητα. Το νέο 

στοιχείο το οποίο εισήγαγε η Σχετικότητα 

στη Φυσική είναι η απόρριψη της έννοιας 

του απόλυτου χρόνου . Ο χρόνος είναι στην 

πραγματικότητα σχετικός, όπως και ο χώ

ρος, και τα φυσικά γεγονότα συμβαίνουν σε 

ένα μαθηματικά ενοποιημένο χωροχρονικό 

συνεχές. Παρόλο που η σχετικότητα του 

χρόνου οδήγησε σε μια πληθώρα από "πα

ράδοξα" τα οποία έρχονταν σε αντίθεση με 

τη συμβατική λογική και τα οποία μαγνήτι

σαν τη φαντασία του κοινού, η Σχετικιστική 

Μηχανική είναι εννοιολογικά τόσο συνα

φής με τη Νευτώνια Μηχανική ώστε να 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση της ή , 

ορθότερα, να θεωρηθεί η δεύτερη ως μια 

προσέγγιση της πρώτης. Η Σχετικιστική 

Μηχανική και ο Ηλεκτρομαγνητισμός συ

ναποτελούν την Κλασική Φυσική. 

Η ανακάλυψη νέων φυσικών φαινομέ

νων , όπως της Ραδιενέργειας, των ακτί

νων Rδntgen, και άλλων, προετοίμασε 

τους φυσικούς για την αποκάλυψη της ε

σωτερικής δομής των ατόμων . Πριν από 

το τέλος του αιώνα παρατηρήθηκε πειρα

ματικά το ελαφρότερο συστατικό των ατό

μων, το ηλεκτρόνιο. Τεράστιο ρόλο για 

την αποκάλυψη των νέων φυσικών νόμων 

του μικροκόσμου έπαιξαν τα πειράματα 

απορρόφησης της ακτινοβολίας από την 

ύλη και ειδικότερα η ακτινοβολία του μέ

λανος σώματος και το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο. Το πρώτο θέμα οδήγησε τον 

Planck στη Θεωρία των quanta κατά την 
οποία το φως απορροφάται και εκπέμπε

ται από την ύλη σε διακριτές ποσότητες 



και όχι συνεχώς, όπως θα απαιτούσε ο 

Κλασικός Ηλεκτρομαγνητισμός. Το φω

τοηλεκτρικό φαινόμενο υποχρέωσε τους 

φυσικούς να εισαγάγουν την έννοια του 

φωτονίου και να προσδώσουν σωματιδια

κές ιδιότητες στο φως πράγμα τουλάχι

στον εκ πρώτης όψεως σε πλήρη αντίθεση 

με την κυματική φύση της ηλεκτρομαγνη

τικής ακτινοβολίας στον Κλασικό Ηλε

κτρομαγνητισμό. Παράλληλα, τα πειρά

ματα του Rutherford οριστικοποίησαν το 
πλανητικό μοντέλο του ατόμου με ένα ε

ντοπισμένο πυρήνα και ένα αριθμό από 

περιφερόμενα ηλεκτρόνια. Η ευστάθεια 

του ατόμου του Rutherford, κλασικά ανε
ξήγητη ( αφού κάθε επιταχυνόμενο φορτίο 
θα έπρεπε να ακτινοβολεί), επέτεινε πε

ρισσότερο το αδιέξοδο και οδήγησε του 

φυσικούς να αναζητήσουν εξηγήσεις στην 

κατεύθυνση της θεωρίας των quanta. Από 
τον de Broglie και άλλους, αλλά κυρίως α
πό τον Bohr προτάθηκαν ιδέες και μοντέ
λα του ατόμου με κύριο χαρακτηριστικό 

την θεσμοθετημένη συνύπαρξη σωματιδια

κών και κυματικών ιδιοτήτων στο ίδιο α

ντικείμενο. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1920 
έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η διατύπωση 

της θεωρίας της Γενικής Σχετικότητας από 

τον Α Einstein, που γίνεται ευρέως αποδε
κτή ως η κλασική περιγραφή της βαρυτι

κής αλληλεπίδρασης. Πριν από το τέλος 

της ίδιας δεκαετίας, η νέα Μηχανική του 

μικρόκοσμου, η Κβαντομηχανική , είχε 

φθάσει σε ένα υψηλό επίπεδο πληρότητας 

ώστε να δίνει ικανοποιητικές απαντήσεις 

σχεδόν σε όλα τα υπάρχοντα πειραματικά 

δεδομένα. Η Κβαντομηχανική, κυρίως έρ

γο των Heisenberg, Schrδdinger, Born και 
Pauli, συνιστά μια ριζική απομάκρυνση α
πό τις καθιερωμένες ιδέες της Κλασικής 

Φυσικής, σύμφωνα με τις οποίες η τροχιά 

και η ταχύτητα ενός σωματιδίου μπορούν 

να γίνουν ταυτόχρονα γνωστές με απεριό

ριστη ακρίβε ια. Η Κβαντομηχανική θεσμο-

Ο Pauli και σ Bohr απέναντι 

στο πρόβλημα της στρσφσρμής 

θετεί την aπροσδιοριστία ως εγγενές χα

ρακτηριστικό της Φύσης . Η μαθηματική 

της γλώσσα είναι η γλώσσα των πιθανοτή

των. Παρά το γεγονός ότι η Κβαντομηχανι

κή συνάντησε σοβαρή αντίσταση για να γί

νει αποδεκτή , κυρίως γ ια φιλοσοφικούς 

λόγους, είναι σήμερα πλήρως επιτυχημένη 

και δικαιωμένη από το πείραμα αλλά και 

Τροχιές στοιχειωδών σωματιδίων 



από τις πολυάριθμες τεχνολογικές εφαρ

μογές που στηρίζονται σε κβαντικά φαινό

μενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενοποιη

μένη θεωρία των μικροσκοπικών ηλεκτρο

μαγνητικών φαινομένων, η Κβαντική Ηλε

κτροδυναμική, έργο των Dirac, Schwinger, 
Feynman και άλλων, είναι μια από τις α

κριβέστερες θεωρίες της Φυσικής. Εν τού

τοις, παρά την κολοσσιαία προσπάθεια 

στις επόμενες δεκαετίες δεν κατέστη δυνα

τό να συμπεριληφθεί και η βαρύτητα σε 

αυτό το θεωρητικό πλαίσιο. 

3. Η Φυαική Σήμερα 

Μ 
ια συνοπτική απαρίθμηση των 

σύγχρονων κλάδων της Φυσικής 

μπορεί να γίνει κατά μια αύξου

σα κλίμακα μήκους, η ισοδύναμα κατά 

μια φθίνουσα κλίμακα ενέργειας, ξεκινώ

ντας από τα πιο μικροσκοπικά συστατικά 

της ύλης και καταλήγοντας στο Σύμπαν. 

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή Φυσι

κή Υψηλών Ενεργειών: Αυτός είναι ο κλά

δος που έχει ως αντικείμενο τα aπειροε 

λάχιστα σωματίδια της ύλης. Τα ταξινομεί 

ανάλογα με τις ιδιότητες τους , δηλαδή μά

ζα, φορτίο, σπιν, κλπ. και τις αλληλεπι

δράσεις τις οποίες έχουν . Στοιχειώδη θε

ωρούνται σήμερα το ηλεκτρόνιο, το νετρί

νο, το φωτόνιο, τα quarks και άλλα. Ειδι
κά τα quarks αποτελούν τα συστατικά του 
πρωτονίου και του νετρονίου από τα ο

ποία οικοδομούνται οι πυρήνες των δια

φόρων στοιχείων και τα οποία μέχρι πρό

τινος εθεωρούντο στοιχειώδη. Πειραματι

κά έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 37 στοιχει
ωδών σωματιδίων. Ο κλάδος της Φυσικής 

των στοιχειωδών σωματιδίων αποτελεί το 

μεγαλύτερο μέτωπο της έρευνας του μι

κροκόσμου. Θεωρητικό εργαλείο του 

κλάδου αποτελούν η Σχετικότητα και η 

Κβαντομηχανική. Τα πειράματα της Φυ

σικής Υψηλών Ενεργειών γίνονται σε τε

ράστιους επιταχυντές και αποτελούν συ -

Αναπαράσταση του "Φαινομένου Σήραγyας " 

νήθως συλλογικές προσπάθειες πολλών ε 

ρευνητικών ομάδων από πολλές χώρες. 

Ένα σχετικά πρόσφατο επίτευγμα της 

Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων είναι η 

ενοποιημένη θεωρία ηλεκτρομαγνητικών 

και ασθενών πυρηνικών δυνάμεων. 

Πυρηνική Φυσική: Μεγάλο μέρος της έ

ρευνας στην Πυρηνική Φυσική σήμερα ε

στιάζεται σε θέματα ραδιενεργών εξωτι

κών πυρήνων και σταθερών πυρήνων σε υ

ψηλές ενέργειες και στροφορμές. Σκοπός 

είναι η μελέτη νέων μορφών πυρηνικής ύ

λης, η σύνθεση υπερβαρέων συστημάτων 

και η μελέτη της προέλευσης των στοιχείων 

και της παραγωγής ενέργειας στα αστέρια. 

Σημαντικό μέρος της έρευνας αναλώνεται 

στην κατανόηση της πυρηνικής δύναμης 

στο πλαίσιο ενός προβλήματος πολλών σω

ματίων - νουκλεονίων και αδρονίων και της 
μελέτης της συμμετοχής του πυρήνα στις η

λεκτρασθενείς αλληλεπιδράσεις . Επίσης 

διενεργείται εφαρμοσμένη έρευνα που α

φορά άλλους κλάδους όπως η Ιατρική και η 

Ραδιοοικολογία. 

Ατομική και Μοριακή Φυσική: Είναι οι 

κλάδοι της Φυσικής που μελετούν τη δομή 

και τις ιδιότητες των ατόμων και των μο

ρίων. Η σύγχρονη έρευνα εδώ κυριαρχεί

ται από το laser (λέηζερ), δηλαδή διατά
ξεις βασισμένες στο φαινόμενο της ενίσχυ

σης του φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή 

ακτινοβολίας (Light Amplification by Stirn
ulated Emission of Radiation). Άτομα και 
μόρια υπό την επίδραση των ισχυρών ηλε

κτρομαγνητικών πεδίων του laser εμφανί-



ζουν νέες πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες. 

Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης: Ο κλά

δος αυτός μελετά τις διάφορες ιδιότητες 

στερεών ή υγρών που σχηματίζονται από 

μεγάλο πλήθος ατόμων ή πυρήνων και ηλε

κτρονίων σε κρυσταλλική διάταξη ή σε ά

μορφη κατάσταση. Έχει μια τεράστια γκά

μα από πρακτικές εφαρμογές με πολύ ση

μαντικές συνέπειες στην τεχνολογική πλευ

ρά της καθημερινής ζωής, όπως π.χ. οι η

μιαγωγοί. Ας σημειωθεί όμως ότι η έρευνα 

στη Φυσική της συμπυκνωμένης ύλης έχει 

οδηγήσει και στην ανακάλυψη νέων θεμε 

λιωδών φυσικών φαινομένων οφειλομένων 

στη συλλογική δράση μεγάλου αριθμού σω

ματιδίων, όπως η υπεραγωγιμότητα. 

. Γεωφυσική και Φυσική της Ατμόσφαιρας: 

Αντικείμενο αυτού του κλάδου αποτελούν οι 

κινήσεις του στερεού φλοιού της Γης (Σει

σμολογία), η μελέτη του μαγνητικού πεδίου 

της Γης, η μελέτη της γήινης ατμόσφαιρας 

και των μεταβολών της (Μετεωρολογία-Κλι

ματολογία) και πολλά άλλα σχετικά θέματα. 

Ο κλάδος αυτός έχει αποκτήσει μεγάλη ση

μασία σήμερα λόγω του αυξημένου ενδια

φέροντος της κοινωνίας για τις μεταβολές 

του κλίματος και τις επιδράσεις διαφόρων 

παραγόντων στο περιβάλλον. 

Αστροφυσική: Ο κλάδος αυτός αφορά τη 

μελέτη όλων των ουράνιων αντικειμένων, 

δηλαδή του Ηλίου , των πλανητών, των α

στέρων, των γαλαξιών αλλά και του σύ

μπαντος (Κοσμολογία). Τελευταία, έχει 

παρουσιάσει ιδιαίτερη ανάπτυξη, αφενός 

λόγω της χρήσεως νέων υπερσύγχρονων 

πειραματικών και παρατηρησιακών διατά

ξεων υψηλής τεχνολογίας, και αφετέρου 

λόγω της στενής συνεργασίας με άλλους 

κλάδους της σύγχρονης Φυσικής, όπως η 

Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων, η 

Πυρηνική Φυσική κλπ. Στο θεωρητικό επί

πεδο, η μελέτη της εξέλιξης του Σύμπαντος 

αποτελεί κοινό αντικείμενο της Κοσμολο

γίας και της Θεωρητικής Φυσικής Στοιχει

ωδών Σωματιδίων. 

Το νεφέλωμα NGC 6543 
(φωτογραφία διαστ:ημικού τηλεσκοπίου HUBBLE) 

Βαρύτητα και Κοσμολογία: Είναι ένας 

βασικός κλάδος που συχνά διαμόρφωσε 

την πορεία της Φυσικής από τις καταβο

λές του στην νευτώνια βαρύτητα και στην 

θεωρία της Γενικής Σχετικότητας (γένεση 

της σύγχρονης θεωρίας βαρύτητας) μέχρι 

σήμερα. Η παραδοσιακή βάση κοσμολο

γικών δεδομένων ήδη επαναδιαμορφώνε

ται με πρωτοποριακές μετρήσεις υψηλής 

ακριβείας. Το αντικείμενο μελέτης επικε

ντρώνεται στην ελάχιστη κλίμακα μήκους 

που κυριαρχεί τις πρώτες στιγμές της Με

γάλης Έκρηξης, αλλά επεκτείνεται και 

μέχρι την μέγιστη δυνατή κλίμακα μήκους 

στο παρόν Σύμπαν. Ήδη φαίνεται ότι α

παραίτητη προϋπόθεση για την κατανόη

ση της Δημιουργίας είναι η ενιαία κβαντι

κή περιγραφή της βαρυτικής με τις λοιπές 

αλληλεπιδράσεις, καθώς και η αποκάλυ

ψη των μηχανισμών γένεσης του χώρου 

και του χρόνου . 

4. Εκπαίδευση και Απασχόλη
ση των Φvσικών 

Η 
εκπαίδευση των Φυσικών στο

χεύει αφενός να εξοπλίσει τους 

αποδέκτες της με τη γνώση των 

βασικών ενοτήτων από φυσικά φαινόμενα 

(Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Σύγ 

χρονη Φυσική κλπ.) στο θεωρητικό αλλά 

και στο εργαστηριακό επίπεδο, και αφε -



τέρου να τους διδάξει τη μεθοδολογία της 

Φυσικής για την επίλυση παλαιών και νέ

ων προβλημάτων. Στο ισχύον προπτυχια

κό πρόγραμμα σπουδών συνυπάρχουν μα

θήματα δομής, στα οποία δίνεται περισ

σότερο έμφαση στη μεθοδολογία, και μα

θήματα ύλης στα οποία δίνεται περισσό

τερο έμφαση στις νέες γνώσεις και στις ε

φαρμογές. Παράλληλα, υπάρχουν και μα

θήματα στα οποία διδάσκονται τεχνικές ή 

τεχνολογίες απαραίτητες στη Φυσική, ό

πως Υπολογιστές, Μαθηματικά και Εργα

στηριακές μέθοδοι. 

Η Μέση Εκπαίδευση συνεχίζει να απορ

ροφά ένα μεγάλο μέρος από τους πτυχι

ούχους του Τμήματος Φυσικής. Το λει

τούργημα του εκπαιδευτικού εκτός από 

την αφοσίωση την οποία απαιτεί, για να 

στεφθεί από επιτυχία απαιτεί κυρίως 

γνώση του αντικειμένου το οποίο ο εκπαι

δευτικός θέλει να μεταδώσει στους μαθη

τές . Ο καθηγητής της Φυσικής έχει τη με 

γάλη ευθύνη να διδάξει τη μεθοδολογία 

της Φυσικής Επιστήμης και όχι μόνο να 

μεταφέρει κάποιες γνώσεις Φυσικής. 

Άλλες διεξόδους για τους πτυχιούχους 

Φυσικούς αποτελούν οι διάφοροι εφαρ

μοσμένοι κλάδοι Φυσικής, είτε στα πλαί

σια της Βιομηχανίας είτε στα πλαίσια με

γάλων κρατικών (ή μη) οργανισμών όπως 

ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η Μετεωρολογική Υπηρε

σία κλπ. Τέτοιοι κλάδοι είναι η Ραδιοηλε 

κτρολογία, οι Τηλεπικοινωνίες και Οπτι

κές Επικοινωνίες, η Ηλεκτρονική και Μι

κροηλεκτρονική, η Μετεωρολογία και 

Κλιματολογία, η Ιατρική Φυσική κλπ. Οι 

περισσότεροι από αυτούς τους κλάδους α

παιτούν και ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης. Το Τμήμα μας προσφέρει με 

ταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης στους 

βασικότερους από αυτούς τους κλάδους, 

όπως στη Φωτονική, στα Νέα Υλικά, στις 

σύγχρονες, Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 

και στη Μετεωρολογία-Κλιματολογία. 

Το Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

του Τμήματος οδηγεί και στην α

μή Διδακτορικού Διπλώματος στη 

Κων/νος Καραθεοδωρής, 

θεμελιωτής της Θερμοδυναμικής 

Φυσική μετά από σειρά βασικών μεταπτυ

χιακών μαθημάτων και την εκπόνηση 

πρωτότυπης διατριβής πάνω σε ένα επί

καιρο ερευνητικό θέμα. Στην πλειοψηφία 

τους οι Διδάκτορες προορίζονται να ακο

λουθήσουν ακαδημα·ίκή σταδιοδρομία 

στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέ

ντρα της χώρας ή του εξωτερικού. Έργο 

τους δεν θα είναι μόνο η διδασκαλία ή α

πλώς η εφαρμογή κεκτημένης γνώσης αλ

λά η παραγωγή νέας γνώσης μέσω της ε

πιστημονικής έρευνας. 

Η πρόοδος στη Φυσική, σχεδόν κατά κα

νόνα, είναι αποτέλεσμα επίπονης και μα

κροχρόνιας εργασίας πολλών ατόμων. Α

νεξάρτητα από τον τρόπο προσέγγισης ε 

κάστου στα προβλήματα και τον τρόπο 

δουλειάς, κοινό χαρακτηριστικό των Φυ

σικών είναι η ειλικρίνεια και η εντιμότητα 

με την οποία αντιμετωπίζουν τα φυσικά 

δεδομένα . Χρέος του Φυσικού δεν είναι 

μόνο να προωθήσει τη γνώση μας για τον 

Φυσικό Κόσμο με τη βοήθεια της επιστη 

μονικής μεθοδολογίας, αλλά και να καλ

λιεργήσει το επιστημονικό ήθος και να 

διαδώσει την επιστημονική μέθοδο. Σε έ

να ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο στον 

οποίο η Τεχνολογία αποκτά όλο και με 

γαλύτερη ισχύ , στον οποίο η Πληροφορία 

αυξάνει εκθετικά και η εξειδίκευση είναι 

αμείλικτη, ο Φυσικός παραμένει θεματο

φύλακας της επιστημονικής μεθόδου. 

Σκοπός του εξακολουθεί να είναι η κατα

νόηση του κόσμου , όπως τον καιρό των 

φιλοσόφων της Ιωνίας, και μέθοδος του 

είναι η Παρατήρηση και η Λογική. 



Β. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΎΙΚΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ Ι 
Διευθύντρια 

Αvαιιλ Καθ. Βασιλικl) Τοικουό·• 

14 
ΚΑΟΙΙΠΠΓΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΡvτΑΝΗΣ 
Καθηγητής 

Χρήστος Μασσαλός 

ΤΜΗΜΑ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 111 
Διεuθuντης 

Καθ. Φpιξος Τpιάvιης 

17 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

TOMEAΣIV 
Διεuθuντης 

Καθ. Βασίλειος Παπαεuθυμιου 

14 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΠΣ ΚΑΘΗΓΗΠΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

11 
ΛΕΚΤΟΡΕΣ 

Στελεχώνεται επ!σης από 1 Διδάσκοντα Π .Δ. 407/80, 1 Βοηθό, 1 μέλος Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού, 15 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και 9 Διοικητικούς Υπαλλήλους 

Στο Τμήμα Φυσικής φοιτούν περ!που 1 000 προπτυχιακο( και 61 μεταπτυχιακο( φοιτητές . 
Οι φοιτητές συμμετέχουν στα όργανα διο!κησης του Τμήματος και των Τομέων μέσω εκπροσώπων, 

που ορ(ζονται από το Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων τους . ----

•••• 



1. Τομέας Αστρογεωφυσικής (Ι) 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

ΚΑ ΤΣΟΥ ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής 

ΑΛ ΥΣΣΑΝΔΡ ΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΤΣΙΚ ΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

Καθηγητής 

(Ευρωβουλευτής) 

Αναπλ. Καθηγήτρια 

Διευθ. Τομέα 

Επίκ. Καθηγητής 

ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑ Υ ΛΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Λέκτορας 

ΠΝΕΥΜΑτΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λέκτορας 

ΝΙΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λέκτορας 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Λέκτορας 

Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΗ 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνικός 

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Ηλεκτρονικός 

τΣΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Τεχνικός 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Διοικητικός 

Εργαστήρια 

Εργαστήριο Αστρονομίας 

Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Μετεωρολογία, Κλιματολογία 

και Φυσική του Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος 

Φυσική του Ηλίου 

και του Διαστήματος 

Αστροφυσική -Γαλαξίες 

και Μεταβλητοί Αστέρες 

Μετεωρολογία και 

Κλιματολογία 

Φυσική του Ατμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος 

Ραδιογαλαξίες, Κοσμολογία, 

Διδακτική της Φυσικής 

Μετεωρολογία 

Φυσική του Ηλίου και του 

Διαστήματος 

Μετεωρολογία και 

Κλιματολογία 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου Αστρονομίας συμπερι

λαμβάνουν τη μελέτη αστέρων με χρωμοσφαιρική δραστηριότητα και αστέρων ε

κλάμψεων. Οι παρατηρήσεις γίνονται με το διαστημικό τηλεσκόπιο ROSAT στο 
βαθύ υπεριώδες (60- 200Α). Μελετάται, επίσης, η Φυσική του Ηλίου και του Δια-



στήματος καθώς και η αλληλεπίδραση Ηλίου- Γης. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Εργαστηρίου 

Μετεωρολογίας συμπεριλαμβάνουν όλα σχεδόν τα φαινόμε

να τα σχετιζόμενα με Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Φυσική 

της Ατμόσφαιρας και του Περιβάλλοντος, και τη συμπεριφο

ρά τους στο χώρο και το χρόνο. Έμφαση δίδεται στις κλιμα

τικές μεταβολές του ελληνικού και του ευρύτερου χώρου αλ

λά και του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Μελετάται επίσης 

η μακρά μεταφορά και το ισοζύγιο των θειικών και αζωτού

χων ενώσεων και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στη ΝΑ Ευ

ρώπη, τη Μεσόγειο και τον ελληνικό χώρο. Τέλος, μελετώ

νται η υδατική οικονομία, ο υδρολογικός κύκλος, η ολική υ

πέρυθρη και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία καθώς και βιομετεωρολογικά θέματα. 

2. Τομέας Θεωρητικής Φυσικής (11) 
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

ΒΕΡΓ ΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής 

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΕΥ ΆΓΓΕΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΜΑΝΕΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ 

ΚΟΛΑΣΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΗΛΙΑΣ 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Διευθ. Τομέα 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Λέκτορας 

Στοιχειώδη Σωματίδια
Θεωρητική Πυρηνική Φυσική 

Θεωρητική Φυσική 

Στοιχειωδών Σωματιδίων 
Θεωρητική Φυσική 

Συμπυκνωμένης Ύλης 

Κοσμολογικές Θεωρίες 

Ενοποίησης 

Στοιχειώδη Σωματίδια

Κοσμολογία 
Θεωρητική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 
Στοιχειώδη Σωμάτια 
Θεωρητική Πυρηνική Φυσική

Πυρηνικές αντιδράσεις
Πυρηνική ενέργεια-

Φυσική Πλάσματος 

Θεωρητική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Θεωρητική Φυσική

Κοσμολογία 

Βαρύτητα-

Γενική Θεωρία Σχετικότητας 
Θεωρητική Πυρηνική Φυσική 

Θεωρητική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Φυσική Πλάσματος 

Στοιχειώδη Σωμάτια .,. 



Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

ΛΙΟΥΤΑ- ΠΑΠΑΦΩτΙΚΑ Διοικητικός 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΦΟΥΖΑΦΩΦΩ Διοικητικός 

Εργαστήρια 

Α' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής 

Β' Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής καλύ

πτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η Θεωρητική Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων 

αποτελεί κύριο ενδιαφέρον πολλών μελών του Τομέα. Ειδικότερα, αντικείμενο μελέ

της αποτελούν οι σύγχρονες Θεωρίες Βαθμίδας, η Υπερσυμμετρία, οι Θεωρίες Υπερ

χορδών και η ενοποίηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχειωδών σω

ματιδίων. Η φαινομενολογική ανάλυση των μοντέλων που απορρέουν απο τις θεωρίες 

αυτές οδηγεί σε προβλέψεις συγκρίσιμες με τα πειραματικά δεδομένα. Οι κοσμολογι

κές συνέπειες των μοντέλων για τα στοιχειώδη σωματίδια, αλλά και η Κοσμολογία αυ

τή καθεαυτή αποτελεί επίσης ερευνητικό αντικείμενο του Τομέα (Μελανές Οπές, 

Πληθωριστικό Σύμπαν κλπ.). 

Στα ερευνητικά θέματα του Τομέα συμπεριλαμβάνεται η Θεωρητική Φυσική της Συ

μπυκνωμένης ' Υλης. Η αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή αφορά την 

ηλεκτρονική δομή ατόμων, μορίων και στερεών, τη μελέτη κρυσταλλικών και άμορφων 

υλικών, θέματα θεωρίας εντοπισμού σε μη περιοδικά συστήματα, θέματα μαγνητισμού 

και μη γραμμικής δυναμικής. 

Μέλη του Τομέα αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα στη Θεωρητική Πυρηνική 

Φυσική. Ειδικότερα, μελε

τώνται οι πυρηνικές δυνά

μεις μεταξύ νουκλεονίων 

μέσω των αλληλεπιδράσε

ων των κουάρκς, η αποδιέ

γερση-ββ και άλλα θέματα. 

Τέλος, στα ενδιαφέροντα 

του Τομέα συμπεριλαμβά

νεται και η Φυσική Πλά

σματος στα πλαίσια της ο 

ποίας μελετάται η ισορρο 

πία και η σταθερότητα του 

πλάσματος σύντηξης, ο ε

φησυχασμός του πλάσματος 

στο μοντέλο της μαγνητο-υ

δροδυναμικής, κλπ . 

••• 



3. Τομiας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και 
Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (111) 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ Καθηγητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΡΙΑΝτΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΙΔΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

τΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΠΑΚΟΥΑΘΗΝΑ 

ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ 

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 

ΞΕΝΟΦΩΝ 

Λ ΥΡ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ 

ΚΟΕΝΣΑΜΟΥΗΛ 

ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΠΑ Υ ΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΦΙΛΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

Βοηθοί 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

Καθηγητής 

Διευθ. Τομέα 

Αναπλ. Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Α ναπλ. Καθηγητής 

Α ναπλ. Καθηγήτρια 

Αναπλ. Καθηγητής 

Πρόεδρ. Τμήματος 

Αναπλ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Λέκτορας 

Λέκτορας 

Λέκτορας 

Πυρηνική Φυσική 

Ραδιοοικολογία 

Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Εφαρμογές 

Μοριακή Φασματοσκοπία και 

αντιδράσεις χαμηλής ενέργειας 
ηλεκτρονίων με μόρια 

Μοριακή Φυσική 

Φασματοσκοπία 

Ατομική και Μοριακή Φυσική 

Πυρηνική ΦυσιΚή 
Ραδιοοικολογία 

Ατομική και Μοριακή Φυσική 

Μοριακή Φυσική 

Πυρηνική Φυσική 

Πειραματική Πυρηνική Φυσική 

Ατομική και Μοριακή Φυσική 

Πυρηνική Φυσική 

Μηχανισμοί Πυρηνικών 

Αντιδράσεων Βαρέων Ιόντων 

Πειραματική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Πειραματική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Πειραματική Φυσική 

Υψηλών Ενεργειών 

Πειραματική Ατομική και 

Μοριακή Φασματοσκοπία Laser 
Ηλεκτρονικός Παραμαγνητικός 

Συντονισμός 

Πειραματική Μοριακή Φυσική 

Πειραματική Φυσική Υψηλών 

Ενεργειών-Μικροηλεκτρονικά 
Κυκλώματα 

MFE 



Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

ΑΛΕΞΙΟΥ-ΡΑΠτΗ ΡΟΖΠΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑ ΥΓΗ 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΟΥ ΧΡΙΣτΙΝΑ 

ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΤΑΜΟΥ ΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΤΑτΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Εργαστήρια 

Διοικητικός 

Διοικητικός 

Διοικητικός 

Διοικητικός 

Ηλεκτρονικός 

Διοικητικός 

Ηλεκτρονικός 

Γ' Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής και Μοριακής Φυσικής) 

Σ! Εργαστήριο Φυσικής (Πυρηνικής Φυσικής) 

Β' Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργειών) 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστη

ρίου Ατομικής και Μοριακής Φυσικής συμπε

ριλαμβάνουν τη μελέτη της δομής και της δυ

ναμικής των μορίων με διάφορες φασματο

σκοπίες λέηζερ (πολυφωτονικός ιονισμός, φα

σματομετρία μαζών, φωτοδιάσπαση κλπ.) και 

με φασματοσκοπία απορρόφησης στο υπεριώ

δες. Περιλαμβάνουν επιπλέον, τη μελέτη αυ

το·ίονιζόμενων ατομικών καταστάσεων με φασματοσκοπία λέηζερ σε ατομική δέσμη 

και σε θερμοστήλη, την aποδόμηση και το χαρακτηρισμό των μηχανισμών αλληλεπί

δρασης υλικών με την ακτινοβολία λέηζερ και την οπτική συζηγία φάσης σε αέρια. Τέ

λος, μέλη του εργαστηρίου ασχολούνται με θεωρητικούς υπολογισμούς της αλληλεπί

δρασης ατόμων με ισχυρά πεδία λέηζερ . 

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στη μελέ

τη της πυρηνικής δομής, των μηχανισμών πυρηνικών αντιδράσεων και της πυρηνοσύν

θεσης, με πειράματα στο Εργαστήριο Επιταχυντών του Ε.Κ.Ε.Φ .Ε. "Δημόκριτος", κα

θώς και σε άλλα ευρωπα·ίκά εργαστήρια που διαθέτουν επιταχυντικές διατάξεις. Με

ταξύ των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου είναι και θέματα Εφαρμοσμέ

νης Πυρηνικής Φυσικής, όπως η πυρηνική μικροανάλυση και η ακτινο-οικολογία (με
λέτη των μηχανισμών διακίνηση> ραδιενερών 

ρύπων στο περιβάλλον). 

Το Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών 

(ΦΥΕ) συμμετέχει στην προετοιμασία του 

πειράματος CMS στο Ευρωπα·ίκό Κέντρο 

Σωματιδιακής Φυσικής CERN, το οποίο θα 

μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις pp σε ενέρ

Ύεια κέντρου μάζας 14TeV. Ειδικότερα, το 

Εργαστήριο ΦΥΕ συμμετέχει στο σχεδιασμό, 

την ανάπτυξη και την κατασκευή aνιχνευτι

κών συστημάτων πυριτίου και ηλεκτρονικών-
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μικροηλεκτρονικών συστημάτων για πειράματα ΦΥΕ, και συγκεκριμένα για τον ανιχνευ

τή preshower καθώς και για το σύστημα trigger του CMS. 

4. Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών 
και Επιφανειών (JV) 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Καθηγητής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Διευθ. Τομέα 

ΚΩΣΤΑΡ ΑΚΗΣ Καθηγητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΦΛΟΥ ΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΕΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΟΥΚΑΡΙΚΑ ΑΛΙΚΗ 

Αναπλ. Καθηγητής 

Αν. Πρόεδρ. Τμήματος 

Αναπλ. Κaθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Αvαπλ. Καθηγήτρια . 

ΦΟΥ ΛΙΑΣ ΣτΎ ΛΙΑΝΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Επίκ. Καθηγητής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΔΗΜΑ Λέκτορας 

ΕΙΡΉΝΗ 

ΕΥ ΆΓΓΕΛΟΥ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Λέκτορας 

ΚΑτΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗτrΙΟΣ Λέκτορας 

Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ Επίκ. Καθηγητής 

Φυσική Υλικών, Φασμαιοσκοπία 

Mδssbauer, Μαγνητισμός 

Ηλεκτρονική και 

Μικροηλεκτρονική 

Φυσική Υλικών, 

Φασματοσκοπία Mδssbauer, 

Μαγνητισμός 

Πειραματική Φυσική 

Στερεάς Κατάστασης 

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

. Μέθοδοι Προσομοίωσης
Ηλεκτρονική Δομή 

Τεχνικές και Θεωρία Προσομοίωσης 

Φuσικών Συστημάτων 
Φασματοσκοπία Mδssbauer. 

Μαγνητικές και ηλεκτρικές 

ιδιότητες υλικών 

Φυσική Επιφανειών 

Φυσική Επιφανειών 

Συμπυκνωμένης Ύλης 

Φυσική Ημιαγωγών- Ακτίνες Χ 

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Φασματοσκοπία ακτίνων γ 

Φυσική Ημιαγωγών 

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης 

Ηλεκτρονικά, 

Ασύρματες Επικοινωνίες 

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

ΚΑΠΕΡΔΑ-ΧΡΥΣΟΒΙτΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΛΑΜΠΡ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ 

τΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΦΡΕΣΤΑ-ΧΡΥΣΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Διοικητικός 

Φυσικός 

Ηλεκτρονικός 

Ηλεκτρονικός 

Διοικητικός 



Εργαστήρια 

Α' Εργαστήριο Φυσικής (Φασματοσκοπίας Mδssbauer και Φυσικής Υλικών) 

Δ' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών) 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνικών και Εφαρμογών 
Ε' Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης των Υλικών) 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Το Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Mossbauer και Φυσι
κής Υλικών ασχολείται με Φασματοσκοπία Mδssbauer, 

μαγνητικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες της ύλης, χαρα

κτηρισμό υλικών με φασματοσκοπία Mδssbauer, EPR 
και περίθλαση ακτίνων Χ, παρασκευή και μελέτη μα

γνητικών υλικών, λεπτών υμενίων, νανοσωματιδίων, πη

λών, φυλλόμορφων υλικών, μοριακών συνθετικών συ

μπλόκων και καταλυτών. 

Στο Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών γίνεται μελέτη 

των ιδιοτήτων των επιφανειών και διεπιφανειών της συ

μπυκνωμένης ύλης, καθώς και μελέτη των αλληλεπιδρά

σεων των επιφανειών με αποθέτες κλάσματος του μονο

στρώματος μέχρι λεπτά φιλμ σε συνθήκες υπερυψηλού 

κενού (10-11 tοπ). Οι μελέτες αφορούν κρυσταλλικές και 
άμορφες επιφάνειες και γίνονται με τις βασικές τεχνικές μελέτης επιφανειακών φαινο

μένων χρησιμοποιώντας περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (LEED), φασματο
σκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES), φασματοσκοπία απωλειών ενέργειας (EELS), φα
σματοσκοπία μάζας (QMS) και μετρήσεων έργου εξόδου (WF). 
Στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών γίνεται μελέτη 

φθοριζόντων υλικών και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων, ημιαγωγικών υλι

κών και διατάξεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι τεχνικές: Φασματοσκο

πία βαθέων παγίδων (DLTS) σύνθετης αγωγής καθώς και μετρήσεις χαρακτηριστικών 
ηλεκτρικών μεγεθών (1-V, C-V). Επίσης γίνεται μελέτη της ηλεκτρον~κής δομής ελα

φρών στοιχείων με ακτίνες Χ, χρησιμοποιώντας ένα συγκρότημα ακτίνων Χ με συμβα

τικές λυχνίες και λυχνίες περιστρεφόμενης ανόδου. Γίνεται επίσης μελέτη υλικών με 



προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής και Monte-Carlo, βασισμένες είτε σε ημιεμπειρι
κά δυναμικά αλληλεπίδρασης, είτε σε δυναμικά που κατασκευάζονται από πρώτες αρ

χές στα πλαίσια της θεωρίας Ισχυρού Δεσμού (τight-Binding) και του επαυξημένου ε

πίπεδου κύματος (APW). 
Το Εργαστήριο Συμπυκνωμένης 'Υλης και Επιστήμης των Υλικών ασχολείται με: 1. 

Τη μελέτη της δομής και της δυναμικής υλικών γνωστών σαν «μαλακή» ύλη ( συνθετι

κών και βιολογικών μακρομορίων, κολλοειδών, υγρών κρυστάλλων) με χρήση α) Σκέ-

δασης ακτίνων Χ, β) Διηλεκτρικής Φασματο- -l 
σκοπίας, γ) Ρεολογίας. 2. Με υπολογισμούς" 
ηλεκτρονικής δομής στερεών από πρώτες 

αρχές ( ab-initio ), δομικές και δυναμικές ι

διότητες στερεών και επιφανειών με μεθό- cι. 

δους προσομοίωσης. 3. Με τη Φυσική Συ
μπυκνωμένης ύλης, τη Φασματοσκοπία ακτί

νων γ, Χ και την Ηλεκτρονική δομή συστη

μάτων μετάλλου-υδρογόνου. 
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5. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων που διδάσκουν στο Τμήμα Φυσικής 

Τμήματος Μαθηματικών 

ΜΠΑΪΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Τμήματος Χημείας 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Τμήματος Ιατρικής 

ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑ ΤΖΩΝ 

ΡΗΓ ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Λέκτορας 

Επίκ. Καθηγητής 

Αναπλ. Καθηγητής 

Επίκ. Καθηγητής 

Λέκτορας 

6. Επιτροπές του Τμήματος Φυσικής 

Α) Επιτροπές που ορι'ζονται από τον Πρόεδρο ή τη Γ.Σ. του Τμήματος 

1) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (Πρόεδρος) 

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΣΤΑΡ ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣ 

Λ ΥΡ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

4 εκπρόσωποι φοιτητών (1 από κάθε έτος) 
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Στην ανωτέρω Επιτροπή μπορεί να μετέχει και ο κ. Αγησίλαος Μπολοβίνος ως Πρόε

δρος του Τμήματος 

2) Επιτροπή Σεμιναρίων 
ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος) 

ΦΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΝΙΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

3) Επιτροπή Βιβλιοθήκης 
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ (Πρόεδρος) 

Λ ΥΡ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑ Υ ΛΟΣ 

4) Επιτροπή Οδηγού Σπουδών 
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Πρόεδρος) 

ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5) Επιτροπή Κατάρτισης Προγράμματος Διδασκαλίας και Εξετάσεων 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος) 

ΘΡΟΥΜΟΥ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Εκπρόσωπος των φοιτητών 

6) Επιτροπή Κτιρίων και Ασφάλειας 
ΕΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος) 

ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥΞΕΝΟΦΩΝ 

ΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

7) Επιτροπή σύνταξης φύλλου αξιολόγησης του διδακτικού έργου μελών ΔΕΠ 
ΒΕΡΓ ΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος) 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

τΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

Εκπρόσωπος φοιτητών 

8) Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική 
ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Διευθυντής) 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΗΣ 

ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ 

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΦΛΟΥ ΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΙΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Στην ανωτέρω Επιτροπή μπορεί να μετέχει και ο κ. Αγησίλαος Μπολοβίνος ως Πρόε

δρος του Τμήματος 

9) Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μετεωρολογία, Κλιματολο
γία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος 

ΚΑτΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Διευθυντής) 

τΣΙΚΟΥ ΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

;:gι 



ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ ΠΑ Υ ΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΝΕΥΜΑτΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10) Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές 
Τεχνολογίες 

ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Διευθυντής) 

ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΊ'ΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΦΟΥ ΛΙΑΣ ΣΤΥ ΛΙΑΝΟΣ 

Β. Επιτροπές που ορίζονται από την Πρυτανεία 

1) Εκπρόσωποι του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών 
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ, (τακτικός) 

ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ (αναπληρωματικός) 

2) Εκπρόσωποι του Τμήματος στη Σύγκλητο 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (τακτικός) 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (αναπληρωματικός) 

3) Επιτροπή παραλαβής αγοραζομένων ειδών, οργάνων κ.λ.π. 
Τακτικά Μέλη 

Λ ΥΡ ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΑΜΑΡ ΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 

llASUUΩANNOYXPYΣAYΓH 
Ανα:iτληρωματικά Μέλη 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΚΑΛΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών 

ΠΑΠΠΑΣ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΚΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΤΗ ΜΠΡΙΓΚΠΕ 

(Αγγλικά) 

(Γαλλικά) 

(Γερμανικά) 

8. Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές για κάθε γραμματειακή διαδικασία και παρο

χή πληροφοριών καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους . Βρίσκεται στο κτίριο Διοίκη

σης και λειτουργεί για τους φοιτητές τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και 

τις ώρες 11:00-13:00. Σε έκτακτες όμως περιπτώσεις, η Γραμματεία εξυπηρετεί κάθε 
μέρα και καθ ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου (7:00-14:30). Στις περιόδους των εγγρα
φών, των δηλώσεων μαθημάτων ή άλλων διαδικασιών που απαιτεί η εφαρμογή του 

προγράμματος σπουδών, ισχύει διαφορετικό ωράριο, το οποίο ορίζεται από τη Γραμ

ματεία ανάλογα με τις ανάγκες. 



Προσωπικό της Γραμματείας 

ΓΚΟΡΤΖΗ ΟΥΡ ΑΝΙΑ 

ΚΑΝΔΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΥΦΑΝτΗΑΝΝΑ 

ΣΙΑΡ ΑΒΑ ΕΛΕΝΗ 

9. Βιβλιοθήκη 

Π.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού, Γρaμματέας 
Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού 

Δ.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού 

Δ.Ε. Δακτυλογράφων 

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής ευρίσκεται στον 3° όροφο του κτιρίου Φ2. Λει
τουργεί Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 19:00 και το Σάββατο από τις 
10:00 έως τις 14:00 και στελεχώνεται από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου και μεταπτυ
χιακούς φοιτητές του Τμήματος. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει περί τις 15000 τίτλους βιβλίων και μία συλλογή από 80 τίτλους 
επιστημονικών περιοδικών . Έχει οργανωθεί δανειστική συλλογή διδακτικών βιβλίων 

προσαρμοσμένη στις βιβλιογραφικές ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος σπου

δών. Επίσης συλλογή βιβλίων εκλα"tκευσης της επιστήμης καθώς και βιβλίων σχετικών 

με την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη διδακτική των θετικών επιστημών. Από τις συλλο

γές αυτές οι φοιτητές μπορούν να δανειστούν μέχρι δύο βιβλία για διάστημα δύο εβδο

μάδων με δυνατότητα ανανέωσης. 

Η βιβλιοθήκη διαθέτει μικρό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση από τους 

φοιτητές με δυνατότητα πρόσβασης (μέσω του Διαδικτύου) σε βάσεις δεδομένων, στην 

ηλεκτρονική μορφή διαφόρων εντύπων κλπ. Είναι επίσης διασυνδεδεμένη με το Εθνι

κό Δίκτυο Βιβλιοθηκών μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα εκτεταμένων βιβλιο

γραφικών αναζητήσεων και παραγγελιών αντιτύπων. 

Προσωπικό της Βιβλιοθήκης 

ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, Ε.Τ.Ε.Π. 

ΛΙΟΛΙΟΠΟΥ ΛΟΥ ΖΩΗ, Διοικητικός Τ.Ε . 

ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Διοικητικός Π.Ε. 

ΖΗΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Διοικητικός Τ.Ε. 

1 Ο. Επίτιμα Μέλη 

Ομότιμοι Καθηγητές 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΗΡ ΑΚΛΗΣ Γ ΑΓΓ ΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΠΣΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΝΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

'1i' ΧΡΗΣτΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥ ΛΟΣ 

Επίτιμος Διδάκτορας 

ΚΑΙΣΑΡ ΑΛΕΞΟΠΟΥ ΛΟΣ 



Γ. ΠΡΟΙΙΊΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Th1HMA ΦΥΣΙΚΗΣ 

1. Γενικοί Κανονισμοί 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα 

Φυσικής διαρκούν οκτώ εξάμηνα και οδη

γούν στη λήψη πτυχίου Φυσικής. 

Εγγραφή 

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την 

εγγραφή του στο Τμήμα και, πλην περι

πτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτη-
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Αριθμός αποφοίτων ανά ακαδημαϊκό έτος 

σηςl ή πειθαρχικής ποινής, αποβάλλεται 

κανονικά με τη λήψη του πτυχίου. 

Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμέ

νης προθεσμίας (συνήθως 15 ημερών) με
τά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Γε

νικών Εξετάσεων. Ανανέωση εγγραφής 

κάθε χρόνο δεν απαιτείται. Είναι απαραί

τητο όμως στην αρχή κάθε εξαμήνου ο 

φοιτητής να δηλώνει στη Γραμματεία του 

Τμήματος τα μαθήματα που θα παρακο

λουθήσει. Αφού γίνει η εγγραφή ο φοιτη

τής παίρνει από τη Γραμματεία : Την Πα
νεπιστημιακή Ταυτότητα (δελτίο αναγνώ

ρισης του φοιτητή), το Δελτίο Ειδικού Ει

σιτηρίου2 και το Βιβλιάριο Υγειονομικής 

Περίθαλψης ( εφόσον επιλέγει την περί
θαλψη που παρέχει το Πανεπιστήμιο). 

Πέραν του αριθμού των εισαγομένων 

με τις Γενικές Εξετάσεις, εγγράφονται 

στα ΑΕΙ (σε ποσοστό που ορίζει ο νό

μος) , μετά από ειδικές εξετάσεις και όσοι 

ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Έλ

ληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υ

παλλήλων στο εξωτερικό, Κύπριοι, αλλο

γενείς - αλλοδαποί, ομογενείς υπότροφοι, 

άτομα με ειδικές ανάγκες και ορισμένες 

κατηγορίες αθλητών. 

Φοίτηση 

Το ακαδημα·ίκό έτος αρχίζει την lη Σε

πτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου 

του επομένου έτους. 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημα·ί

κού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ε

ξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Κάθε εξάμη

νο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις 
εβδομάδες για διδασκαλία και 2-3 εβδο
μάδες για εξετάσεις. Το χειμερινό εξάμη

νο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 

Σεπτεμβρίου και το εαρινό εξάμηνο λήγει 

το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες λήξεως του χει

μερινού εξαμήνου και ενάρξεως του θερι

νού καθορίζονται από τη Σύγκλητο του 

Πανεπιστημίου έτσι ώστε να συμπληρώνε

ται ο αναγκαίος αριθμός εβδομάδων. Για 

τον ίδιο λόγο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

με πρόταση της Συγκλήτου και απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας, ρυθμίζεται η έ

ναρξη και η λήξη των δύο εξαμήνων εκτός 

των ανωτέρω ημερομηνιών. 

1 Με αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς το 
Τμήμα και μετά από έγκριση του Διοικητικού Συ

βουλίου, είναι δυνατή η αναστολή της φοιτητικής ι

διότητας, η οποία μπορεί να επανακτηθεί με την ί

δια διαδικασία. 

2 Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου Ειδικού Ει
σιτηρίου, ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει αμέσως 

σχετική δήλωση στη Γραμματεία. Η έκδοση νέου 

δελτίου στην περίπτωση αυτή γίνεται δύο μήνες με

τά τη δήλωση απώλειας. 

•• 



Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 

συμμετέχει κατά τη διάρκεια των σπου

δών του στην εκπαιδευτική διαδικασία, ό

πως αυτή ορίζεται από το νόμο και τις α

ποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημί

ου και του Τμήματος. 

Από το ακαδημα·ίκό έτος 1998-99 θεσπί
στηκε στο Τμήμα Φυσικής ο θεσμός του 

Συμβούλου Σπουδών. Ως Σύμβουλοι Σπου

δών ορίστηκαν οι κ.κ. Β. Τσικούδη, Ν. Πα

πανικολάου και Η. Τριανταφυλλόπουλος, 

οι οποίοι θα είναι στη διάθεση των φοιτη

τών για παροχή συμβουλών και πληροφο

ριών σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών. 

Πρόγραμμα Σπουδών (γενικά) 

Από την ίδρυση του το 1971 μέχρι και 
σήμερα το Τμήμα Φυσικής κατάφερε να 

έχει ένα σύγχρονο και ευέλικτο Προπτυ

χιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Κατά και

ρούς, στα πλαίσια της θεσμοθετημένης α

πό τον Νόμο-Πλαίσιο ετήσιας αναθεώρη

σης του ΠΠΣ, έχουν γίνει διορθωτικές 

παρεμβάσεις χωρίς όμως να αλλοιώνεται 

η βασική φιλοσοφία του. Το ισχύον Προ

πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) 

περιλαμβάνει ένα κορμό υποχρεωτικών 

μαθημάτων (μαθήματα δομής) , τα οποία 

στοχεύουν στην μετάδοση γενικών και 

στέρεων γνώσεων των βασικών ενοτήτων 

της Φυσικής, των μαθηματικών της εργα

λείων και της μεθοδολογία της . Περιλαμ

βάνει επίσης, μια σειρά μαθημάτων επι-. .,. 

λογής (μαθήματα ύλης) στα οποία δίνεται 

έμφαση στις νέες γνώσεις σε ειδικότερες 

επιστημονικές περιοχές καθώς και σε 

διάφορες εφαρμογές. Η τελευταία παρέμ

βαση στο ΠΠΣ έγινε το 1998 στα πλαίσια 
σχετικής εγκεκριμένης πρότασης του Ε

ΠΕΑΕΚ Ι. Η υλοποίηση της πρότασης αυ

τής, αν και περιορισμένης έκτασης, έδωσε 

την ευκαιρία να γίνουν διορθωτικές πα

ρεμβάσεις που αφορούσαν κυρίως στη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβη

σε από την υλοποίηση της πρότασης αυτής 

γίνονται όλο και περισσότερο εμφανείς οι 

συντελούμενες αλλαγές σε ένα κόσμο που 

μεταβάλλεται ταχύτατα, που η τεχνολογία 

αποκτά όλο και μεγαλύτερη ισχύ , η διάχυ

ση των πληροφοριών αυξάνεται εκθετικά, 

η ειδίκευση θεωρείται απαραίτητη και οι 

ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς ερ

γασίας αναπτύσσουν νέες δυναμικές. Εί

ναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι ενώ στο 

παρελθόν την πλειοψηφία των αποφοίτων 

μας απορροφούσε η μέση εκπαίδευση , 

σήμερα ο αριθμός αυτός έχει ελαττωθεί 

δραστιΚά. Για όλους αυτούς τους λόγους, 

κρίθηκε σκόπιμο τα αρμόδια όργανα του 

Τμήματος (επιτροπή ΠΠΣ, Γενική Συνέ

λευση) να επανεξετάσουν το ΠΠΣ, να α

ξιολογήσουν την μέχρι σήμερα αποτελε

σματικότητά του, να εντοπίσουν τις αδυ

ναμίες του και να διατυπώσουν προτάσεις 



που θα το βελτιώσουν σημαντικά και ου

σιαστικά και θα το καταστήσουν επίκαιρο 

και ανταγωνιστικό στη σύγχρονη πραγμα

τικότητα . Για το σκοπό αυτό ελήφθησαν, 

μεταξύ άλλων, υπόψη η εμπειρία της πο

λύχρονης εφαρμογής του ισχύοντος ΠΠΣ, 

τα ΠΠΣ άλλων τμημάτων Φυσικής, ελλη

νικών και ξένων, η πρόσφατη έκθεση α

ποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του 

Τμήματος στα πλαίσια του έργου «Ανά

πτυξη & βελτίωση του ΠΠΣ του Τμήματος 
Φυσικής Παν. Ιωαννίνων» που υλοποιή

θηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ I, η υ
πάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και το 

ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος. 

Οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες 

στηρίχθηκε η ΓΣ του Τμήματος για την α

ναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του 

ΠΠΣ είναι οι εξής: 

α) Να μην αλλοιωθεί ο βασικός επιστημο

νικός χαρακτήρας του Τμήματος και ταυ

τόχρονα να αναπτυχθεί και εμπλουτισθεί 

σε σύγχρονους διεπιστημονικούς και συ

ναφείς τεχνολογικούς τομείς αιχμής. Θα 

πρέπει επομένως, κυρίως στα πρώτα έτη 

σπουδών, να συνεχίσουν να δίνονται βα

σικές και στέρεες γνώσεις της Φυσικής, 

των υπολογιστικών της εργαλείων και της 

μεθοδολογίας της . 

β) Να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτη

τές, κυρίως κατά το τελευταίο έτος σπου

δών, να έχουν ευρύτερες δυνατότητες επι

λογής ομοειδών μαθημάτων τόσο στους 

διάφορους επιστημονικούς κλάδους της 

Φυσικής, όσο και σε συναφείς τεχνολογι

κούς κλάδους, οι οποίες θα τους διευκο

λύνουν στην μετέπειτα επιστημονική και 

επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η 

ΓΣ του Τμήματος υιοθέτησε τις παρακάτω 

προτάσεις: 

1) Την αύξηση του συνολικού αριθμού 
μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου ώστε 

να καλυφθούν οι ανάγκες εκπαίδευσης σε 

σύγχρονους τομείς, χωρίς μείωση των μα-

θημάτων κορμού και χωρίς σημαντική αύ

ξηση των εβδομαδιαίων ωρών διδασκα

λίας και επομένως και των διδακτικών 

μονάδων . 

2) Την συνολικότερη αναδιάρθρωση της 
ύλης και των ωρών διδασκαλίας των μα

θημάτων κορμού στη βάση της αποφυγής 

επικαλύψεων. 

3) Την εισαγωγή σημαντικού αριθμού νέ
ων μαθημάτων, κυρίως επιλογής, και την 

οργάνωση τους σε θεματικούς κύκλους, 

που αφορούν τόσο επιστημονικούς κλά

δους της Φυσικής όσο και συναφείς τε

χνολογικούς κλάδους αιχμής. Οι κύκλοι 

μαθημάτων αποτελούνται από ομοειδή, 

κατά το δυνατόν μαθήματα, αποσκοπούν 

στο να κατευθύνουν συμβουλευτικά τις ε

πιλογές των φοιτητών και επομένως δεν 

έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν α

ναγράφονται στο πτυχίο. 

4) Την εισαγωγή, ανάπτυξη και σταδιακή 
καθιέρωση νέων μεθόδων στη διδακτική 

και εξεταστική διαδικασία που συνδέο

νται άμεσα με τους υπολογιστές, τα πολυ

μέσα και τις εποπτικές δυνατότητες τους. 

Σύντομη περιγραφή των υποχρεωτικών 

μαθημάτων κορμού και των κύκλων μαθη

μάτων επιλογής του νέου ΠΠΣ δίνονται σε 

επόμενη παράγραφο. Ο συνολικός αριθμός 

των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 28, πε-



ριλαμβάνουν βασικές γνώσεις της Φυσικής 

των μαθηματικών της εργαλείων και της με

θοδολογίας της και πρέπει να τα παρακο

λουθήσουν όλοι οι φοιτητές στη διάρκεια 

των σπουδών τους. Τα μαθήματα επιλογής 

κατανέμονται σε 5 θεματικούς κύκλους και 
παρέχουν στο φοιτητή τη δυνατότητα να α

ποκτήσει πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες 

τόσο σε σύγχρονους επιστημονικούς κλά

δους της Φυσικής όσο και σε συναφείς τε

χνολογικούς τομείς αιχμής. Ο συνολικός α

ριθμός των μαθημάτων επιλογής είναι 64 εκ 
των οποίων ο φοιτητής υποχρεούται να επι

λέξει τουλάχιστον 12 από 2 τουλάχιστον θε
ματικούς κύκλους. Τα μαθήματα επιλογής 

διδάσκονται μετά το 5ο εξάμηνο και επιλέ

γονται υποχρεωτικά ως εξής: ένα στο 5ο ε

ξάμηνο, δύο στο 6ο, τέσσερα στο Ίο και πέ

ντε στο 8ο. Αν η κατανόηση ενός μαθήματος 

επιλογής απαιτεί γνώσεις που δίνονται σε 

κάποια άλλα μαθήματα, τότε αυτά χαρακτη

ρίζονται ως προαπαιτούμενα της αντίστοι

χης επιλογής. Ορισμένα μαθήματα του προ

γράμματος σπουδών, που ανήκουν στο γνω

στικό αντικείμενο άλλων Τμημάτων (Μαθη

ματικών, Χημείας, Ιατρικής, Παιδαγωγικού) 

είναι δυνατόν να διδάσκονται από μέλη 

ΔΕΠ των Τμημάτων αυτών. 

Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής 

πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς του

λάχιστον 40 (28+ 12) μαθήματα3 του προ
γράμματος σπουδών και να συγκεντρώσει 

τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονά

δων (2':169), σε χρόνο όχι μικρότερο των ο
κτώ εξαμήνων4. Στα πλαίσια προγραμμά

των της Ευρωπα·ίκής Ένωσης υπάρχει για 

3 Τα επιπλέον επιλεγόμενα μαθήματα δεν μπορεί να 
είναι περισσότερα από 2 και δηλώνονται μόνο στο 
4ο έτος φοίτησης. Τα δύο επιπλέον μαθήματα δεν 

μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα μαθήματα ε

πιλογής σε επόμενο εξάμηνο. 

4 Ο ελάχιστος αριθμός (169) διδακτικών μονάδων 
είναι το άθροισμα των διδακτικών μονάδων των 28 
υποχρεωτικών μαθημάτων(121) συν 48 τουλάχιστον 
διδακτικές μονάδες από 12 μαθήματα επιλογής. 

•• 

τους φοιτητές, δυνατότητα πραγματοποίη

σης μιας περιόδου σπουδών τους στο εξω

τερικό, η οποία τους αναγνωρίζεται πλήρως 

για τη λήψη του πτυχίου τους. 

Δηλώσεις Μαθημάτων 

Οι φοιτητές, στην αρχή του χειμερινού 

και του εαρινού εξαμήνου (Σεπτέμβριο 

και Φεβρουάριο, αντίστοιχα) και μέσα σε 

ορισμένη προθεσμία που ορίζεται από τη 

Γραμματεία, δηλώνουν εγγράφως τα μα

θήματα που θα παρακολουθήσουν στη 

διάρκεια του εξαμήνου αυτού. 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπο

ρεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί ο 

φοιτητής σε κάθε εξάμηνο είναι ν για το 1 ο 
και 2° εξάμηνο, ν+ 3 για το 3°, 4°, 5°, 6° και 
ν+οο για το 7° και 8°, όπου ν είναι ο αριθμός 
των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. 

Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προ

σέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα 

υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, πρέ

πει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χει

μερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την πα

ρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα 

και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα 

του δήλωση , πάντα μέσα στα πλαίσια του 

μεγίστου αριθμού μαθημάτων που μπορεί 

να δηλώσει. 

Αν ο φοιτητής αποτύχει σε επιλεγόμενο 

μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο, που 

προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επα

ναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο επιλεγό

μενο μάθημα από τα προσφερόμενα. 

Εξετάσεις 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται ε

ξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτη

τές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα α

ντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν. Τον 

Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθη

μάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργού

νται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα 

και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρι

νού) για τους φοιτητές που απέτυχαν. Η κα-



νονική διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου 

είναι 3 εβδομάδες περίπου . Η βαθμολογία 

του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται α

πό το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να 

οργανώσει γραπτές ή κατά την κρίση του 

και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί 

σε θέματα ή εργαστηριακές ασκήσεις. 

Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμή

νου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοι

νώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από 

την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 

Βαθμός Πτυχίου 

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο 

Τμήμα μέχρι και το έτος 1986-87, ο βαθμός 
του πτυχίου είναι ο μέσος όρος της βαθμο

λογίας όλων των μαθημάτων. Για όσους ει

σήχθησαν από το 1987-88 και μετά, ο βαθ
μός του πτυχίου υπολογίζεται ως εξής: Ο 

βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται 

με το συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος 

και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων 

διαιρείται με το άθροισμα των συντελε 

στών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Οι 

συντελεστές βαρύτητας είναι 1.5 για τα μα

θήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες και 2 
για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 δι

δακτικές μονάδες. Ο αριθμός των διδακτι

κών μονάδων είναι ο ίδιος με τις ώρες δι

δασκαλίας ανά εβδομάδα. 

Εάν ένας φοιτητής στη διάρκεια των 

σπουδών του έχει βαθμολογηθεί σε περισ

σότερα από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθ

μό μαθήματα, τα οποία μπορεί να είναι μέ

χρι δύο, μπορεί αν το επιθυμεί, να μη συνυ

πολογίσει για την εξαγωγή του βαθμού του 

πτυχίου τους βαθμούς των επί πλέον μαθη

μάτων. Στην περίπτωση αυτή, μόλις ο φοιτη

τής περατώσει τις σπουδές του και αμέσως 

μετά την ανακοίνωση και των τελευταίων α

ποτελεσμάτων, πρέπει να δηλώσει στη 

Γραμματεία ποια μαθήματα δεν θέλει να 

συνυπολογιστούν. Αν δεν υπάρξει σχετική 

δήλωση θα συνυπολογίζονται όλα τα μαθή

ματα. Σε κάθε περίπτωση, (είτε υπολογι-

στούν στο βαθμό του πτυχίου είτε όχι) όλα 

τα μαθήματα αναγράφονται στην καρτέλα 

και στα πιστοποιητικά σπουδών και αναλυ

τικής βαθμολογίας. 

2. Παράλ).ηλοι Εκπαώευτικοί Θωμοί 

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών 

Για την απόκτηση πτυχίου Φυσικής α

παιτείται και η γνώση μιας από τις εξής 

ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμα

νικά. Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να έχει 

εκπληρωθεί πριν την εγγραφή των φοιτη

τών σε μαθήματα του 7ου εξαμήνου . Το ε

πίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας ορίζε

ται ως η δυνατότητα μεταφράσεως στην 

ελληνική ενός κειμένου, για να διαπιστω

θεί η γνώση της δομής της γλώσσας και 

της βασικής ορολογίας στον τομέα της 

Φυσικής. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί πε

ρίπου σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της 

ξένης γλώσσας επί τέσσερα εξάμηνα με 

διδασκαλία τεσσάρων ωρών ανά εβδομά

δα. 

Κατά την πρώτη εγγραφή του στο Τμή

μα Φυσικής ο φοιτητής δηλώνει την ξένη 

γλώσσα της προτίμησής του. Εάν ο φοιτη

τής δεν έχει καμιά προηγούμενη γνώση 

της γλώσσας, μπορεί να εγγραφεί με αίτη-

Φοιτητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
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σή του στο πρώτο εξάμηνο του αντίστοιχου 

προγράμματος. Αν έχει κάποια προηγού

μενη γνώση, μπορεί να καταταγεί μετά από 

συνεννόηση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, σε 

κάποιο εξάμηνο του προγράμματος ώστε 

να συμπληρώσει τις γνώσεις του. Τέλος, αν 

κατά την κρίση του, ή μετά από συνεννόη

ση με τον αρμόδιο διδάσκαλο, ο φοιτητής 

γνωρίζει την ξένη γλώσσα στο απαιτούμε

νο επίπεδο, μπορεί να προσέλθει απευθεί

ας στις εξετάσεις, που γίνονται 2 φορές τον 
χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο). 

Σεμινάρια 

Ο θεσμός των Σεμιναρίων Φυσικής είναι 

από τους πιο παλιούς στο Τμήμα μας. Ο θε

σμός υλοποιείται με την πρόσκληση ερευ

νητών από Ερευνητικά Κέντρα και Πανε

πιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερι

κού οι οποίοι παρουσιάζουν μια διάλεξη σε 

κάποιο θέμα επιλογής τους. Το θέμα της 

διάλεξης είναι συνήθως μέσα στις πρόσφα

τες ερευνητικές ασχολίες του προσκεκλη

μένου και απευθύνεται κυρίως στα μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος. Πάντοτε όμως υπάρ

χουν και φοιτητές στο ακροατήριο. 

Τα Σεμινάρια αποσκοπούν στην ενημέ

ρωση του Τμήματος και στην τροφοδοσία 

του με νέες ιδέες. Είναι απαραίτητα για τη 

διατήρηση της ερευνητικής ευρωστίας του 

Τμήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λατι

νική λέξη seminaήum, από την οποία προ

έρχεται ο όρος σεμινάριο, αρχικά σήμαινε 

"φυτώριο" . Πράγματι, το σεμινάριο θα πρέ

πει να λειτουργεί ως ένα φυτώριο ιδεών. 

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο θε

σμός των σεμιναρίων είναι απαραίτητοι οι 

ανάλογοι πόροι, ιδιαίτερα για το Πανεπι

στήμιο Ιωαννίνων που βρίσκεται σε θέση 

γεωγραφικής απομόνωσης. Η επιτυχία ό

μως των σεμιναρίων του Τμήματος δεν εί

ναι μόνο θέμα πόρων αλλά χρειάζεται και 

σωστός σχεδιασμός και κάποια εγρήγορση 

για την προσέλκυση ομιλητών. 

Τα Σεμινάρια Φυσικής δεν απευθύνονται 

αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ αλλά και σε 

μερίδα των φοιτητών. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι θεωρούνται επιτυχημένα εκείνα τα σε

μινάρια που προσελκύουν πολυάριθμο α

κροατήριο φοιτητών. Αυτό φυσικά εξαρτά

ται πολύ από το θέμα της διάλεξης . Για 

τους παραπάνω λόγους έχει επιδιωχθεί και 

η καθιέρωση Ομιλιών που έχουν στόχο να 

αγγίξουν ένα ευρύτερο ακροατήριο, κυ

ρίως φοιτητικό. Παράλληλα, έχει καταβλη

θεί προσπάθεια, ακόμα και στις ειδικές ο

μιλίες, να υπάρχει πάντοτε ένα "γενικό" μέ

ρος. Και εδώ ο σχεδιασμός και η χρηματο

δότηση παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο α

ριθμός τέτοιων γενικών ομιλιών δεν μπορεί 

να είναι μεγάλος και θα πρέπει να επιδιω

χθεί να δίνονται από ιδιαίτερα έμπε ιρους 

ερευνητές και δασκάλους κυρίως από άλλα 

πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξω
τερικού. 

Υπάρχουν θέματα Φυσικής τα οποία α

κόμα και όταν δεν αποτελούν μέρος της ε

πίσημης ερευνητικής δραστηριότητας με

λών του Τμήματός μας, ενδιαφέρουν πολ

λούς, τόσο μέλη ΔΕΠ όσο και φοιτητές . 

Τα θέματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν 

το αντικείμενο Διαλέξεων κυρίως από μέ

λη ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και από εξω

τερικούς ομιλητές. 

3. Φοιτητική Μέριμνα 

Στους φοιτητές του Τμήματος πα@έχεται 

μια σειρά από κοινωνικές παροχές .και δι
ευκολύνσεις που σκοπό έχουν την καλυτέ

ρευση των συνθηκών διαβίωσης και μελέ

της τους. Η μέγιστη διάρκεια παροχής 

των διευκολύνσεων που ακολουθούν εί

ναι έξι χρόνια. Σε περίπτωση αναστολής 

της φοίτησης η διάρκεια της αναστολής 

δεν υπολογίζεται. 

Ακαδημαϊκή Υποδομή 

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρή 

ση όλων των εγκαταστάσεων και μέσων 



Υγειονομική Περίθαλψη 

Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμα

κευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμ

φωνα με τα όσα ορίζονται στο Προεδρικό 

διάταγμα 327/83. Στο Πανεπιστήμιο λει

τουργεί σε εβδομαδιαία βάση υπό την αι

γίδα της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής 

Αιμοδοσίας η διοργάνωση αιμοληψι(Λν, 

που ενθαρρύνονται από όλη την Πανεπι

στημιακή κοινότητα. Τα γραφεία της ΦΟ

ΕΑ βρίσκονται στο ισόγειο των φοιτητι

κών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη 

και λειτουργούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

12:00- 14:00, με αιμοληψία κάθε Παρα

σκευή την ίδια ώρα 

Σίτιση 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει Φοιτητικό Ε

στιατόριο, το οποίο λειτουργεί στις σύγ

χρονες εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Λέ

σχης στην Πανεπιστημιούπολη. Η σίτιση 

παρέχεται για όλες τις ημέρες της εβδομά

δας (γεύμα και δείπνο) από 1η Σεπτεμβρί

ου μέχρι 30 Ιουνίου με διακοπή 15 ημερών 
κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και 

του Πάσχα. Υπό προϋποθέσεις, οι φοιτη

τές δικαιούνται δωρεάν σίτισης για όσο 

χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους. Στα 

πλαίσια της σύμβασης του Πανεπιστημίου 

με τον ιδιώτη ανάδοχο του εστιατορίου , 

λειτουργεί στον χώρο της σίτισης καφετέ

ρια - snack bar . Επίσης στο 2ο όροφο του 
κτιρίου της Φοιτητικής Λέσχης λειτουργεί 

εστιατόριο για τις ανάγκες των μελών της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας και τους ε

πισκέπτες. 

Στryαση 

Ανάλογα με την οικονομική τους κατά

σταση, οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν 

στέγαση στις φοιτητικές κατοικίες που δια

τίθενται σε τρία συγκροτήματα κατοικιών. 

Η Φοιτητική Εστία, που βρίσκεται στο λό

φο Περιβλέπτου έχει δυναμικότητα 500 

περίπου κλινών και λειτουργεί υπό την 

αρμοδιότητα του Εθνικού Ιδρύματος Νεό

τητας. Οι κατοικίες που ανήκουν στη Φοι

τητική Λέσχη στην Πανεπιστημιούπολη έ

χουν δυναμικότητα 570 περίπου κλινών. 

~ετακινήαεις 

Για τις μετακινήσεις τους οι φοιτητές 

πληρώνουν μειωμένο αντίτιμο εισιτηρίου . 

Η αστική σύνδεση από την πόλη προς την 

Πανεπιστημιούπολη γίνεται με αστική συ

γκοινωνία (αριθμός λεωφορείου 16), που 
ακολουθεί τη διαδρομή: Μώλος, οδός Α

βέρωφ, Κεντρική Πλατεία, Λεωφ. Δωδώ

νης, Εθνική οδός Ιωαννίνων - Άρτας, οδός 
Πανεπιστημίου, Δουρούτη . Το ίδιο λεωφο

ρείο εκτελεί την επιστροφή προς την πόλη 

ξεκινώντας από την Πανεπιστημιούπολη . 

Τα τακτικά δρομολόγια γίνονται ανά μία 

ώρα, με εκκίνηση κάθε ολόκληρη ώρα πα

ρά 15 λεπτά και επιστροφή κάθε ολόκληρη 
ώρα και 15 λεπτά. Τις ώρες αιχμής (πρωί, 
μεσημέρι, βράδυ) τα δρομολόγια είναι πιο 

πυκνά. Η μετάβαση στην Πανεπιστημιού

πολη εξυπηρετείται επίσης και με τα δρο

μολόγια των λεωφορείων προς το Περιφε

ρειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που 

βρίσκεται δίπλα στην Πανεπιστημιούπολη . 

Υποτροφίες, Δάνεια 

Με τον Ν.2413/96 τροποποιήθηκε το 

σύστημα Υποτροφιών και Δανείων που ί

σχυε μέχρι το ακαδημα·ίκό έτος 1995-96, 
και από το ακαδημα·ίκό έτος 1996-97 χο
ρηγούνται από το ΙΚΥ στους προπτυχια

κούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ 

και τΕΙ βραβεία και υποτροφίες με τους 

εξής όρους: 

• Τα βραβεία, που συνίστανται σε γρα
πτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονι

κών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου 

των σπουδών του φοιτητή, απονέμονται 

στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγι-



κές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κα

τά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις 

περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξετα

στικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αρι

στόύχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυ

χιακές του εξετάσεις εντός των δύο πρώ

των εξεταστικών περιόδων. 

• Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προ
πτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο 

την οικονομική κατάσταση του ίδιου του 

φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο 

κριτήριο την επίδοσή του , κατ' απόλυτη 

σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές εξετά

σεις ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έ

τους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές 

ενδιαμέσων ετών, για να λάβουν υποτρο

φία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύ

χει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 

6.50 (σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10) στα 
μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος 

σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον 

της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής 

περιόδου .. 

• Ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό 
που χορηγείται για την αγορά βιβλίων ή 

για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέ

ρειες απονομής των βραβείων και υπο

τροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι 

κανονιστικές διατάξεις που το διέπουν, ο

ρίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ι.Κ.Υ. 

• Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε 
μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέ

λος κάθε έτους σπουδών το Ι.Κ.Υ. χορη

γεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός 

του , υποτροφία ποσού 650.000 δραχμών. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμό

ζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ

βουλίου του Ι. Κ. Υ. 

• Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπο
ρούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα 

οποία φοιτούν από το ακαδημα·ίκό έτος 

1996-97, άτοκα δάνεια και οικονομικές ε
νισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαι

δευτικών αναγκών τους με κριτήριο την 

ατομική ή την οικογενειακή τους κατά

σταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. 

Η έκταση , η διαδικασία και οι προϋποθέ

σεις χορήγησης των δανείων και ενισχύ

σεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό 

διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των 

Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Μετεγγραφές, Κατατάξεις 

Οι μετεγγραφές από ΑΕΙ εξωτερικού 

επιτρέπονται μόνο στο 5° εξάμηνο, μετά 
από εξετάσεις και σε ποσοστό 10% επί 
του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων 

στο Τμήμα υποδοχής. Απαραίτητη προϋ

πόθεση είναι να έχει περάσει ο φοιτητής 

όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξα

μήνων. Τις εξετάσεις διενεργεί Κεντρική 

Επιτροπή Εξετάσεων, στη Θεσσαλονίκη, 

το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι αιτή

σεις και τα λοιπά δικαιολογητικά κατατί

θενται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

από 1-15 Νοεμβρίου. 
Οι μετεγγραφές από ΑΕΙ εσωτερικού ε

πιτρέπονται σε ποσοστό 6-8% του προ
βλεπόμενου αριθμού εισακτέων. Το ακρι

βές ποσοστό ορίζει με απόφασή :του το 

κάθε Τμήμα υποδοχής . Τα κριτήρια για 

την έγκρι(τη μιας μετεγγραφής είναι λόγοι 
υγείας και αναπηρίας των ίδιων των φοι

τητών και σε δεύτερη προτεραιότητα λό

γοι οικονομικοί, κοινωνικοί και οικογε

νειακοί. Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιο

λογητικά (ανάλογα με τους λόγους που ε

πικαλείται ο ενδιαφερόμενος) υποβάλλο

νται στη Γραμματεία του Τμήματος υπο

δοχής συνήθως από 1-15 Νοεμβρίου. 
Κατατάξεις πτυχιούχων άλλων Τμημά

των ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν να γίνουν μετά 

από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες 

εξετάσεις στο Τμήμα Φυσικής. Οι εξετά-



σεις για τους πτυχιούχους ΤΕΙ υπερδιε

τούς φοίτησης γίνονται από Κεντρική Ε

πιτροπή στη Θεσσαλονίκη και η κατάταξη 

γίνεται στο 3° εξάμηνο, ενώ για τους πτυ
χιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΚΑ ΤΕΕ διετούς 

φοίτησης τις εξετάσεις διενεργεί το ίδιο 

το Τμήμα Φυσικής. 

Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο 

Στο μεταβατικό κτίριο του Πανεπιστημί

ου (Δουρούτη) λειτουργεί το Γραφείο Δη

μοσιευμάτων του Πανεπιστημίου , · από το 

οποίο μπορούν οι φοιτητές να αγοράζουν, 

με έκπτωση 40% επί των τιμών πώλησης, 
όλες τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις. Ωρά

ριο λειτουργίας: Εργάσιμες ημέρες και ώ

ρες llπμ. έως lμμ. 

Αθλητικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες 

Από τη Διεύ&υνση του Πανεπιστημιακού 

Αθλητισμού καταβάλλονται προσπάθειες 

για τη δραστηριοποίηση των φοιτητών μας 

στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου έχουν τη 

δυνατότητα να γυμνάζονται στο Πανεπι

στημιακό Γυμναστήριο και, ανάλογα με τις 

επιδόσεις τους στα εξωτερικά πρωταθλή

ματα που γίνονται στα διάφορα αθλήματα 

μεταξύ των Σχολών του Πανεπιστημίου 

μας, μπορούν να συμμετάσχουν στους Πα

νελλήνιους Φοιτητικούς Αγώνες που διε 

ξάγονται μεταξύ των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώ

ρας μας. 

Στα πλαίσια των πολιτιστικών δραστη 

ριοτήτων, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 

μας έχουν τη δυνατότητα να συμ

μετάσχουν σε χορευτικά τμήματα 

αρχαρίων και πρόχωρημένων, ό

που διδάσκονται Ελληνικοί παρα

δοσιακοί χοροί. Το χορευτικό 

τμήμα του Πανεπιστημίου συμμε

τέχει σε πολιτιστικές Πανεπιστη

μιάδες της χώρας και σε διάφορα 

Φεστιβάλ με διακρίσεις στο εξω-

τερικό. 

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται 

για τα διάφορα αθλητικά και πολιτιστικά 

προγράμματα από τις ανακοινώσεις που α

ναρτώνται έξω από το Πανεπιστημιακό 

Γυμναστήριο και τη Φοιτητική Λέσχη στη 

Δουρούτη. 

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

Στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσε

ων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις 

υποτροφίες, μορφωτικές ανταλλαγές, σεμι

νάρια, μέτεκπαιδεύσεις, εκΠαιδευτικά προ
γράμματα ERASMUS, τEMPUS κλπ. από 
Ελληνικά και ξένα ΑΕΙ, Διεθνείς Οργανι

σμούς, την Ευρωπα·ίκή Ένωση κλπ. Επίσης 

από το Τμήμα αυτό παρέχεται δυνατότητα 

εύρεσης στέγης και εργασίας για τους φοι

τητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης έρχεται 

να καλύψει το κενό μεταξύ επιχειρήσεων 

και Πανεπιστημιακής κοινότητας, με σκο

πό την άμεση σύνδεση της έρευνας με την 

παραγωγή. Στόχος του είναι η ανάληψη 

πρωτοβουλίας για την προώθηση των α

ποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγε

ται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών 

και Σταδιοδρομίας 

Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι μία νέα 

υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

η οποία απευθύνεται στους φοιτητές και 



αποφοίτους των 

Τμημάτων του, με 

σκοπό να τους πα

ρέχει υποστήριξη 

και καθοδήγηση 

σε θέματα που α

φορούν στην επι

στημονική κατάρ

τιση και επαγγελ

ματική τους στα

διοδρομία και 

στην αναζήτηση 

εργασίας εναρμο

νισμένης με τις σπουδές τους. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει έ

γκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και συμ

βουλευτική υποστήριξη στους φοιτητές 

και αποφοίτους σε ζητήμαi:α που συνδέο
νται με : 

• την ολοκλήρωση των βασικών σπου

δών, 

• τις μεταπτυχιακές σπουδές, 

· • την αναζήτηση πηγών οικονομικής ενί

σχυσης για τις σπουδές τους, 

• τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, 

• την Πρακτική Άσκηση και συμπληρω

ματική Εκπαίδευση, και 

• την αναζήτηση απασχόλησης στην α

γορά εργασίας. 

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών 

στους φοιτητές I αποφοίτους αλλά και η 
ανάπτυξη σχέσεων αλληλοενημέρωσης 

και συνεργασίας με τις παραγωγικές μο

νάδες και τους φορείς - επιχειρήσεις του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, · επιχειρείται 

με: 

• την ανάπτυξη ηλεκτρονικών βάσεων 

δεδομένων και σελίδων στο INTER
NET με πληροφορίες προς τους φοιτη
τές I αποφοίτους και τις επιχειρήσεις, 

• την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, 

• τη δημιουργία βιβλιοθήκης με έντυπο 

και ηλεκτρονικό υλικό, 

• τη διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμ

μετοχή φορέων και επιχειρήσεων για 

την ενημέρωση των φοιτητών/αποφοί

των, σε θέματα που αφορούν την αγο

ρά εργασίας ή τις μεταπτυχιακές 

σπουδές, 

• την ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτι

κής σταδιοδρομίας για τους φοιτητές Ι 

aπόφοιτους (σχεδιασμός σταδιοδρο

μίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώμα

τος , προετοιμασία για συνέντευξη 

πρόσληψης), 

• την εκπόνηση μελετών σχετικά με τις 

δυνατότητες της αγοράς εργασίας και 

τη γενικότερη κατάσταση του κοινωνι

κο-οικονομικού περιβάλλοντος όχι μό

νο της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης 

της Ελλάδας. 

Το Γραφείο Διασύνδεσης βρίσκεται δί

πλα στο Αμφιθέατρο Νο 4 του Τμήματος 
και δέχεται τους φοιτητές από Δευτέρα έ

ως και Παρασκευή, 10:00 πμ- 03:00 μμ. Η 
ίδρυση και λειτουργία του Γραφείου Δια

σύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησια

κού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρ

χικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Υ

πουργείο Παιδείας και Ευρωπα·ίκή Ένω

ση-20 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) . 



4. Πρόγραμμα Σπουδών, Περιεχόμενα Μαθημάτων και Διδάσκοντες 

Σ
τους παρακάτω πίνακες δίνεται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των προσφε

ρομένων μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) στα πλαίσια του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος Φυσικής5. Το κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό 

κωδικό6. Σε παρένθεση μετά τον τίτλο του μαθήματος αναγράφεται ο αριθμός των διδακτι

κών μονάδων. Στο τέλος της περιγραφής του μαθή-ματος δίνεται εντός παρενθέσεων η σύν
θεση των ωρών διδασκαλίας (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια) , με υπογράμμιση οι κωδικοί 

των ενδεικτικά προαπαιτούμενων μαθημάτων7 και με γαλάζια γράμματα οι διδάσκοντεςs 

για την τρέχουσα ακαδημα·ίκή χρονιά. Όταν το όνομα ενός διδάσκοντα ακολουθείται από 

τις αγκύλες {α} ή {π} το αντίστοιχο μάθημα χωρίζεται σε δύο τμήματα που αποτελούνται α

πό φοιτητές με άρτιο {α} ή περιττό {π} αριθμό μητρώου, οπότε η αγκύλη δηλώνει ποιο τμή

μα έχει ανατεθεί στον συγκεκριμένο διδάσκοντα. Για τα μαθήματα επιλογής9 χρησιμοποιού

νται τα σύμβολα {χ}=χειμερινό και {ε}=εαρινό, τα οποία προσδιορίζουν το εξάμηνο που 

προσφέρεται το αντίστοιχο μάθημα. Η απουσία του ονόματος του διδάσκοντα δηλώνει ότι 

εκκρεμεί η ανάθεση του μαθήματος ή δεν προσφέρεται κατά το τρέχόν ακαδημα"ίκό έτος 
και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμ

ματεία του Τμήματος. Το μά(}ημα Ειδικά Θέματα Φυσικής (Διπλωματική Εργασία) του κάθε 
Κύκλου προσφέρεται μόνο για τους φοιτητές του 7ου και 8ου Εξαμήνου . Οι φοιτητές μπο
ρούν να παρακολουθήσουν ώς μάθημα επιλογής και ένα από τα υποχρεωτικά του Μετωττυ
χιακού Προγράμματος Σπουδών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει το αντίστοιχο μά

θημα του προπτυχιακού προγράμματος. Επίσης, μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Τμήματος, ο 

φοιτητής δικαιούται να παρακολουθήσει ως μαθήματα επιλογής και δύο κατά ανώτατο όριο 

μαθήματα από άλλο Τμήμαιο. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 

lοΕΞΑΜΗΝΟ 

ll. Λf~IR1!(5) 

Κίνηση σε μια διάσταση. Κίνηση στο επίπε

δο. Δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέρ

γεια. Διατήρηση της ενέργειας. Διατήρηση 

της ορμής. Κρούσεις. Κινηματική της περι-

στροφής . Δυναμική της περιστροφής και 

διατήρηση της στροφορμής. Ισορροπία των 

στερεών σωμάτων. Ταλαντώσεις. Παγκό

σμια έλξη. Στατική και δυναμική των ρευ

στών. (4,2,0) Καμαράτος Μ. {α} - Θεοδωρί

δου Ε. {π} 

5 Σε περίπτωση που ένα μά(Jημα επιλογής δηλωθεί από λιγότερους από 8 φοιτητές προσφέρεται μόναv εφόσαv υ
πάρχει σχετική δυνατότητα από τav αντίσrοιχο Τομέα. 

6 Ο αλγόριθμος αρίθμησης των μα(Jημάτων είναι ο εξής : Στα υποχρεωτικά μαθήματα ο αριθμός είναι διψήφιος 
και το πρώτο ψηφίο του αντισrοιχεί σrο εξάμηνο που διδάσκεται το μά(Jημα. Τα μαθήματα επιλογής αριθμσύνrαι 

ε τριψήφιους αριθμούς όπου το πρώτο ψηφίο αντισrοιχεί σrav κύκλο του μαθήματος. 

7 Σε μερικά μαθήματα επιλογής αναγράφαvται ενδεικτικά τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Σε αυτή την περίπτω
ση, για να παρακολουθήσει ο φοιτητής ένα μά(Jημα επιλογής ενδείκνυται να έχει παρακολουθήσει προηγουμένως 

τα αντίσrοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα. 

8 Σε περίπτωση που κάποιος διδάσκων δεν είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φvσικής, το Τμήμα. σrο οποίο ανήκει 
δηλώνεται εντός παρενθέσεων μετά το όνομά του. 

9 Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει μαθήματα επιλογής από τουλάχισrαv 
δύο κύκλους σπουδών. 

10 Αποκλείονται μαθήματα τα οποία διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φvσικής σε άλλα Τμήματα. 



12. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩτJΚΟΣ 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ (5) 
Πραγματικές Συναρτήσεις, όρια συνέχεια, 

παραγωγισιμότητα, εφαρμογές. Διαφορικός 

Τελεστής, Ορισμένο Ολοκλήρωμα. Διαφό

ριση, Ολοκλήρωση και Ιδιότητες Στοιχειω

δών Συναρτήσεων. Αντίστροφες Συναρτή

σεις. Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Ακολου

θίες, Σειρές, Δυναμοσειρές, Taylor, Maclau
rin. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Με
ρικές Παράγωγοι, Τύπος του Taylor, ολικά 
διαφορικά. Μέγιστα, Ελάχιστα, Πολλαπλα

σιαστές Lagτange . Εισαγωγή στις Συνήθεις 

Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξης . 

(3,2,0) Μπαρμπάτης Γ. (τμ. Μαθηματικών). 

13. ΓΡΑΜΜΙΚΉ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΝΑΛΥΓΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ (4) 
Βασικές αλγεβρικές δομές και διανυσματι

κοί χώροι με έμφαση στον Ευκλείδειο χώρο 

Rn. Γραμμικοί μετασχηματισμοί, πίνακες, ο
ρίζουσες και εφαρμογές. Ιδιοτιμές, ιδιοδια

νύσματα, διαγωνιοποίηση πινάκων και ε

φαρμογές. Βασικές έννοιες της Αναλυτικής 

Γεωμετρίας. Εξίσωση ευθείας, κωνικής το

μής, σφαίρας κλπ. Στοιχεία απλής συνδυα

στικής και η έννοια της πιθανότητας . (3,1,0) 
Μπα'ίκούσης Χ. (τμ. Μαθηματικών). 

14. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣΤΟΎΣ Η!Υ(4) 
Γενική περιγραφή δομής υπολογιστών . Υλι

κά (hardware). Λογισμικό (software). Λει
τουργικά συστήματα DOS, UNIX. Περιβάλ
λοντα Windows. Επεξεργαστές κειμένου. 
Φύλλα υπολογισμών . Πακέτα γραφικών και 

ανάλυση δεδομένων . Αλγόριθμοι. (2,0,4) 
Παπαευθυμίου Β. , Μπάκας Θ. , Μουκαρίκα 

Α, Κατσάνος Δ. 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΤΙΣτJΚΗΣ (3) 
Χώροι πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, α
θροιστική συνάρτηση Πιθανότητας, συνάρτη
ση πυκνότητας πιθανότητας. Θεωρητικές κα

τανομές (διωνυμική, γεωμετρική, Poisson, ο
μοιόμορφη, κανονική, κτλ.) . Χαρακτηριστικά 

και παράμετροι κατανομών όπως μέση τιμή , 

διασπορά, πιθανότερη τιμή κτλ. Συναρτήσεις 

τυχαίων μεταβλητών και πιθανολογική περι

γραφή τους. Εκτίμηση παραμέτρων από πα

ρατηρηθέντα δεδομένα, τυχαία δειγματολη

ψία και σημειακή εκτίμηση, εκτίμηση διαστή

ματος μέσης τιμής και αναλογιών. (3,0,0) Πα
παχρήστου Σ. (τμ. Μαθηματικών). 

2οΕΞΑΜΗΝΟ 

21. ΗΛΕΚΙΡΙΣΜΟΣΚΑΙ ΜΑΓΝΗΊΊΣΜΟΣ (5) 
Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη. Ηλεκτρικό πεδίο 

και νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. 
Πυκνωτές και διηλεκτρικά . Ηλεκτρικές ιδιό

τητες της ύλης . Ρεύμα και αντίσταση. Ηλε

κτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα. Μαγνη

τικό ·πεδίο . Νόμοι των Biot-Savart και Am
pere Faraday. Αυτεπαγωγή. Μαγνητικές ι

διότητες της ύλης. Εναλλασσόμενο ρεύμα 

και κυκλώματα RCL. Εξισώσεις Maxwell 
και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. ( 4,1,0) Αση
μακόπουλος Π. {α} - Ασλάνογλου Ξ. {π} 

22. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑ
ΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΓΑΔΙΚΉ ΑΝΑΛΎΣΗ (5) 
Διαφορικές Εξισώσεις Δεύτερης· ή ανώτε
ρης Τάξης με σταθερούς ή μεταβλητούς συ

ντελεστές. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. 

Η μέθοδος διαχωρισμού των μεταβλητών, 

λύση με σειρές, η μέθοδος Frobenius. Οι βα

σικές κλασσικές συναρτήσεις ως λύσεις δια

φορικών ε·ξισώσεων. Λύσεις με τον Ηλε

κτρονικό Υπολογιστή . Απλά συστήματα δια
φορικών εξισώσεων. Η άλγεβρα των Μιγα

δικών Αριθμών, Ιδιότητες. Συναρτήσεις μιας 

μιγαδικής μεταβλητής, Συνθήκες Cauchy
Riemann, Αναλυτικές Συναρτήσεις, Αρμονι

κές Συναρτήσεις. Στοιχειώδεις Συναρτήσεις . 

(εκθετική, λογαριθμική, τριγωνομετρική, a
ντίστροφες συναρτήσεις), κλάδοι, επιφάνει

ες Riemann. (3,2,0) Θρουμουλόπουλος Γ. 

23. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟ
ΤΗΤΑΣ (4) 
Μηχανική: Όργανα μετρήσεων. Συστηματι

κά και τυχαία σφάλματα. Ταχύτητα, επιτά-



χυνση , δυνάμεις, ροπές . Επαλήθευση των 

νόμων του Νεύτωνα, διατήρηση ορμής, στρο

φορμής και ενέργειας. Ταλαντώσεις. Τριβή. 

Θερμότητα : Θερμική διαστολή. Ειδικές θερ

μότητες. Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότη

τας. Στατιστικά φαινόμενα. (1,0,3) Παπανι
κολάου Ν., Μουκαρίκα Α.,Καμαράτος Μ. , 

Κατσάνος Δ. , Ευαγγέλου Ε. 

24. ΔΙΑΝΥΣΜΑΥΙΚΟΣΛΟΓΙΣΜΟΣ (4) 
Πράξεις Διανυσμάτων. Εσωτερικό, Εξωτε

ρικό, Μικτό Γινόμενο. Διανυσματικές Ταυ

τότητες. Εισαγωγικές έννοιες στη χρήση των 

συμβολικών γλωσσών προγραμματισμού στη 

Διανυσματική Ανάλυση. Διανυσματικές Συ

ναρτήσεις, Καμπύλες Χώρου, Επίπεδη Κίνη

ση , Γραφήματα Παραμετρικών Καμπυλώ~ 

με Η/Υ. Ισοδυναμικές Επιφάνειες, Φυσικη 

Ερμηνεία. Κατευθυντική Παράγωγος, Ανά

δελτα, Κλίση, Απόκλιση Στροβιλισμός, Λα

πλασιανή, Διανυσματικές Ταυτότητες. Πα

ραδείγματα στον Η/Υ. Επικαμπύλια διπλά, 

τριπλά Ολοκληρώματα, διατηρητικά πεδία, 

δυναμικά, φυσικές εφαρμογές. Το θεώρημα 

τrjς Απόκλισης. Ταυτότητες Green, θεώρημα 
Stokes. Εφαρμογές από τον Ηλεκτρισμό την 
Υδροδυναμική. Καμπυλόγραμμα Συστήματα 

Συντεταγμένων, Κυλινδρικές και Σφαιρικές 

Συντεταγμένες. Διαφορικοί Τελεστές και Υ

πολογισμοί στον Η/Υ σε καμπυλόγραμμα 

συστήματα. Εισαγωγή στην Τανυστική Ανά

λυση , Ν-διάστατοι διανυσματικοί χώροι, 

στροφές. Συναλλοίωτοι και ανταλλοίωτοι 

Τανυστές. Εισάγωγικά στον Προγραμματι

σμό σε Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματι

σμού , εφαρμογές στους Τανυστές. (3,1,0) 
Λεοντάρης Γ. 

25. ΓΛΩΣΣΕΣΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑΥΙΣΜΟΥΗ/Υ (4) 
Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C. 
Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux. 
Απλές εντολές εισόδου-εξόδου. Τύποι-τελε

στές-παραστάσεις. Εντολές ελέγχου της 

ροής του προγράμματος. Συναρτήσεις και η 

δομή του προγράμματος. Δείκτες και πίνα-

κες. Δομές. (2,0,2) Κόκκας Π. (συντονιστής), 

Ευαγγέλου 1., Μάνθος Ν. 

3οΕΞΑΜΗΝΟ 

31. ΚΥΜΑΝΣΕΙΣ (5) 
Κύματα στα ελαστικά μέσα. Είδη κυμάτων, 

κυματικά μεγέθη, κυματική εξίσωση. Αρμο

νικά κύματα. Συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύ

ματα, διασκεδασμός. Ταχύτητα διαδόσεως 

σε διάφορα ελαστικά μέσα. Διάδοση κύμα
τος σε διαφορετικά μέσα. Χαρακτηριστική 

αντίσταση μέσου. Ηχητικά κύματα. Εξισώ

σεις Maxwell και ηλεκτρομα-γνητικά κύμα
τα. Φύση και διάδοση φωτός . Ανάκλαση, 

διάθλαση. Συμβολή, περίθλαση, φάσματα. 
Πόλωση , διπλή διάθλαση. (4,1,0) Ευαγγέλου 
Ε. {α} - Φούλιας Σ. {π} 

32. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (4) 
Σχετικότητα : Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου. 
Πείραμα Michelson - Morley. Ειδική Θεω
ρία της Σχετικότητας. Μετασχηματισμοί 

Lorentz. Ενέργεια και ορμή. Στοιχεία Γενι
κής Θεωρίας Σχετικότητας. Κβαντομηχανι

κή : Μέλαν σώμα. Φωτοηλεκτρικό φαινόμε

νο. Φαινόμενο Compton. Δίδυμη γένεση και 
εξαiJλωση. Ατομικό πρότυπο Bohr. Πείραμα 
Davison-Germer. Κύματα de Broglie. Αβε
βαιότητα Heisenberg. Κυματοσυναρτήσεις. 
Εξίσωση Schroedinger. (3,1,0) Τριάντης Φ. 
(συντονιστής) {α} , Κοσμίδης Κ. {α} - Πάκου 

Α. {π} , Μπολοβίνος Α. {π} 

33. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΉ Ι (4 ) 
Κινηματική του Υλικού Σημείου. Αρχές της 

Νευτώνειας Μηχανικής. Κίνηση σε μονοδιά

στατο δυναμικό (αρμονικός ταλαντωτής, 
φρέαρ και φράγμα δυναμικού κλπ). Κεντρι

κές δυνάμεις. Θεμελιώδεις δυνάμεις και 

σκέδαση. Αδρανειακές δυνάμεις. Φαινομε

νολογικές δυνάμεις (αντιδράσεις συνδέ

σμων, δυνάμεις τριβής κλπ) . (3,1,0) Μπατά
κης Ν. {α} - Περιβολαρόπουλος Λ. {π} 



34. ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟ
ΚΛΗΡΩΠΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΠΣΜΟΙ (5) 
Μιγαδικές Συναρτήσεις πραγματικής μετα

βλητής, ολοκληρώματα βρόχου , Θεώρημα 

Cauchy-Goursat, Ολοκληρωματικός Τύπος 
του Cauchy, Παράγωγοι, Θεωρήματα (Mor
era, Liouville κ.α. ). Σειρές Taylor, Laurent, 
σύγκλιση, παραγώγιση . Ολοκληρωτικά υπό

λοιπα, θεωρήματα, ιδιόμορφα σημεία, πόλοι, 

ρίζες. Απεικονίσεις μέσω στοιχειωδών συ

ναρτήσεων, μετασχηματισμοί Moebius. 
Σύμμορφες απεικονίσεις, εφαρμογές. Τύπος 

Poisson. Αναλυτική συνέχεια. Εφαρμογές 
στον Η/Υ με συμβολικές γλώσσες προγραμ

ματισμού. Ολοκληρώματα Fourier, μετασχη
ματισμοί Laplace, Αντίστροφος μετασχημα
τισμός Laplace. Στοιχεία γενικευμένων συ

ναρτήσεων, η κατανομή δ(χ). Οι διαφορικές 

εξισώσεις Laplace, Poisson, κλασσικές συ 

ναρτήσεις. Στοιχεία συναρτησεων Green. 
(3,2,0) Τριανταφυλλόπουλος Η. {α} - Κολά
σηςΧ. {π} 

35. ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΓΝΗΠΣΜΟΥ (4) 
Πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού : Ηλεκτρι

κό ρεύμα, μέτρηση αντίστασης, ΗΕΔ, ωφέλι

μη ισχύς, ωμόμετρο . Γαλβανόμετρο D ' 
Arsonval, βαλλιστικό γαλβανόμετρο. Μέθο
δοι μηδενισμού και γέφυρες. Ποτενσιόμε

τρα. Μαγνητικό πεδίο, επαγωγή. Καθοδικός 

παλμογράφος. Μεταβατικά φαινόμενα. Ε

ναλλασσόμενο ρεύμα. Κυκλώματα RC, RL, 
RCL. Σύνθετη αντίσταση . Φίλτρα συχνοτή 

των. (1,0,3) Ιωαννίδης Κ. (συντονιστής) , Ευ
αγγέλου 1., Νικολής Ν., Ασλάνογλου Ξ., Ιω
αννίδου-Φίλη Α. , Κόκκας Π., Ονουφρίου Π. 

4οΕΞΑΜΗΝΟ 

41. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (4) 
Βασικές έννοιες της Θερμοδυναμικής. Κατα

στατικές εξισώσεις. Θερμοδυναμικά αξιώμα

τα. Θερμοδυναμικά δυναμικά. Μετατροπές 

φάσεων απλής ουσίας. Κινητική θεωρία των 

αερίων. Μικροσκοπική ερμηνεία μακροσκο-

πικών μεγεθών . Κατανομή μοριακών ταχυτή

των κατά Maxwell. Κλασσική ερμηνεία θερ
μοχωρητικότητας. Φαινόμενα μεταφοράς. 

(3,1,0) Φούλιας Σ. {α} - Φλούδας Γ. {π} 

42. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΎΣΙΚΗ Π (5) 
Ατομική δομή : Άτομο υδρογόνου. Σπίν του 
ηλεκτρονίου . Πείραμα Stern-Gerlach. Πο
λυηλεκτρονικά άτομα. Απαγορευτική αρχή 

του Pauli και περιοδικό σύστημα. Εξαναγκα
σμένη εκπομπή φωτός και laser. Μόρια και 
στερεά : Μοριακοί δεσμοί. Φάσματα διατο
μικών μορίων. Στοιχεία θεωρίας ζωνών και 

αγωγιμότητα. Πυρηνική δομή : Ταξινόμηση 
πυρήνων. Μοντέλα δομής του πυρήνα. Δια

σπάσεις α και β . Σχάση και σύντηξη . Στοι

χειώδη σωματίδια: Θεμελιώδεις δυνάμεις 

της φίJσεως . Ταξινόμηση των σωματιδίων. 
Περιγραφή του Καθιερωμένου Προτύπου. 

(4,1,0) Τριάντης Φ. (συντονιστής) {α} , Κο

σμίδης Κ. {α} - Πάκου Α. {π} , Μπολοβίνος 

Α. {π} 

43. ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Π (4) 
Συστήματα δύο υλικών σημείων. Συστήματα 

διακριτών υλικών σημείων και συστήματα 

συνεχή. Μηχανική του στερεού σώματος. Ει

σαγωγή στη Θεωρία Δυναμικού . Εισαγωγή 

στη Λαγκρανζιανή και Χαμιλτόνια δυναμι

κή . Εισαγωγή στην αναλυτική Μηχανική : 
Βασικά θεωρήματα και αποτελέσματα στο 

χώρο των φάσεων, εισαγωγή στην περιγρα

φή μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων 

(σολιτόνια, χάος κλπ) (3,1,0) Μπατάκης Ν. 
{α} - Περιβολαρόπουλος Λ. {π} 

44. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΥΡΟΝΙΚΑ (5) 
Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων. Ημιαγωγοί. Ε

παφές ΡΝ. Δίοδοι στερεάς καταστάσεως (α

νόρθωσης, zener, varicap, LASER, LED, 
φωτοδίοδοι κλπ) Κυκλώματα και εφαρμογές 

διόδων. Διπολικά transistors, ισοδύναμα κυ
κλώματα, μοντέλα μεταφοράς, Transistors ε
πίδρασης πεδίου (FΕτ), μελέτη, ανάλυση, ε

φαρμογές. Ενισχυτές με transistors, μοντέλα 
ενίσχυσης μικρών σημάτων. Ενισχυτές FET 



Ενισχmές ποΜν βαθμίδων. Βαθμίδες εξό

δου (Α, Β, ΑΒ, C, D). Πηγές ρεύματος, ενερ

γά φορτία. Thyristors, Diac, Triac, υπ, κλπ. 

ανάλυση λειτουργία, εφαρμογές. Συναρτή 

σεις μεταφοράς κυκλωμάτων. Απόκριση συ

χνότητας ενισχυτών. Διαφορικός ενισχυτής, 

μελέτη , ανάλυση λειτουργία. Τελεστικός ενι

σχυτής, ιδανικός- μή ιδανικός. Εφαρμογές 

τελεστικών ενισχυτών, ειδικά κυκλώματα. Ε

νεργά φίλτρα, μελέτη , εφαρμογές. Μοντέλα 

transistors σε υψηλές συχνότητες(2, 1 ,2) Κω

σταράκης Π. , Παπαδημητρίου Δ. 

45. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΜΆΝΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΟΠΠΚΗΣ (5) 
Πειράματα οπτικής ορατού φωτός με laser 
και με κλασσικές πηγές: Ανάκλαση, διάθλα

ση, πόλωση, σκέδαση, συμβολή, περίθλαση, 

μήκος κύματος και ταχύτητα διαδόσεως φω

τός, φακοί, οπτικές ίνες, ολογραφία, οπτική 

φασματοσκοπία, φάσματα εκπομπής, φά

σματα απορροφήσεως. Πειράματα οπτικής 

μικροκυμάτων: Κατανομή εντάσεως στο χώ

ρο, μήκος κύματος, ανάκλαση , διάθλαση , 

πόλωση, συμβολή και περίθλαση μικροκυ

μάτων, οπτικοί κυματοδηγοί. Πειράματα α

κουστικής υπερήχων: Φασματική κατανομή, 

κατανομή εντάσεως στο χώρο, μήκος κύμα

τος, ταχύτητα διαδόσεως, συμβολή και περί

θλαση υπερήχων. (1,0,4) Μπολοβίνος Α. 

(συντονιστής), Χριστοδουλίδης Α. , Κοσμί

δης Κ. , Μάνθος Ν. , Λύρας Α. , Ασλάνογλου 

Ξ. , Κοέν Σ. 

SοΕΞΑΜΗΝΟ 

51. ΚΒΑΝΠΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (4) 
Βασικές έννοιες: πλάτος πιθανότητας, τελε

στές , κυματοσυνάρτηση. Εξίσωση Schrδ

dinger. Μονοδιάστατα προβλήματα δυναμι

κών. Απλά συστήματα δυο καταστάσεων . 

Αρμονικές ταλαντώσεις . Συμμετρίες. Στρο

φορμή, σπιν . (3,1,0) Βαγιονάκης Κ. {α} -
Κοσμάς Θ. {π} 

52. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΙΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι (4) 
Ηλεκτροστατικό πεδίο και συνάρτηση δυνα

μικού . Έργο και ενέργεια στην ηλεκτροστα

τική. Γενικές μέθοδοι υπολογισμού του δυ

ναμικού . Ηλεκτροστατικά πεδία στην ύλη. 

Μαγνητοστατικό πεδίο και διανυσματικό 

δυναμικό . Μαγνητοστατικά πεδία στην ύλη. 

(3,1,0) Βέργαδος Ι. 

53. ΨΗΦΙΑΚΑΗΛΕΚΥΡΟΝΙΚΑ (5) 
Αρχές θεωρίας κυκλωμάτων. Ημιαγωγοί. Ε

παφές ΠΝ. Δίοδοι στερεάς καταστάσεως (α

νόρθωσης, zener, varicap, LASER, LED , 
φωτοδίοδοι κλπ) Κυκλώματα και εφαρμογές 

διόδων. Διπολικά transistors, ισοδύναμα κυ
κλώματα, μοντέλα μεταφοράς, Transistors ε
πίδρασης πεδίου (FΕτ), μελέτη, ανάλυση, ε

φαρμογές. Ενισχmές με transistors, μοντέλα 
ενίσχυσης μικρών σημάτων. Ενισχυτές FET 
Ενισχυτές πολλών βαθμίδων. Βαθμίδες εξό

δου (Α, Β, ΑΒ, C, D). Πηγές ρεύματος, ενερ
γά φορτία. Thyristors, Diac, Tήac, υπ, κλπ. 
ανάλυση λειτουργία, εφαρμογές. Συναρτή

σεις μεταφοράς κυκλωμάτων. Απόκριση συ

χνότητας ενισχmών. Διαφορικός ενισχυτής, 

μελέτη , ανάλυση λειτουργία. Τελεστικός ενι

σχυτής, ιδανικός- μή ιδανικός . Εφαρμογές 

τελεστικών ενισχυτών, ειδικά κυκλώματα. Ε

νεργά φίλτρα, μελέτη, εφαρμογές. Μοντέλα 

transistors σε υψηλές συχνότητες (2,1,2) Κω
σταράκης Π. , Παπαδημητρίου Δ. 

54. ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (4) 
Στοιχεία Οργανικής και Ανόργανης Χημεί

ας (3,1,0) 

> ΕΝΑΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
405. ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4) 
Ρύπανση του αέρα. Ατμοσφαιρικοί κύκλοι 

των βασικών ρύπων. Αερολύματα (Aero
sols). Χημικές αντιδράσεις των αερίων ρύ

πων. Η οπή του όζοντος. Κατάταξη των σω

ματιδίων ανάλογα με το μέγεθός τους. Μη

χανισμοί απομάκρυνσης των ατμοσφαιρικών 



ρύπων. Οριακό στρώμα. Θεωρία του μήκους 

ανάμιξης. Αναταρακτική ροή . Αριθμός 

Reynolds. Αέρια ρύπανση και Μετεωρολο
γία. Μοντέλα μελέτης της μεταφοράς, της 

διάχυσης και της aπόθεσης. Επίδραση της 

στρωμάτωσης της θερμοκρασίας στη διάχυ

ση . Επιδράσεις των μετεωρολογικών παρα

μέτρων. Καταβόθρες ρύπανσης. Όξινη βρο

χή . Επίδρασης της ρύπανσης στον καιρό και 

το κλίμα. Επιπτώσεις της ρύπανσης στην υ

γεία, το φυτικό και ζωικό περιβάλλον. Ρα

διενεργός μόλυνση . Ηχορύπανση. Φυσική 

και ρύπανση των υδάτων (θαλασσών, λι

μνών, ποταμών). Διαλυμένα αέρια. Χημικοί 

κύκλοι. Χημικές αντιδράσεις . Βακτηριολογι

κή ρύπανση του νερού . Χημική ρύπανση . Ε

νέργεια και ρύπανση . Επιπτώσεις στο Περι

βάλλον. Φυσική και ρύπανση του εδάφους. 
(3,1,0) Κασσωμένος Π. {ε} 

408. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (4) 
Αστρονομικά όργανα. Αστρονομικές συντε

ταγμένες . Αστέρες: φάσματα και φωτομε

τρία, ταξινόμηση, εσωτερική δομή και ατμό

σφαιρα, θερμοπυρηνικές αντιδράσεις και 

παραγωγή ενέργειας στους aστρικούς πυρή

νες, προέλευση της ακτινοβολίας, κινήσεις 

και φυσικά χαρακτηριστικά. Μεταβλητοί και 

ιδιότυποι aστέρες . Δημιουργία και εξέλιξη 

αστέρων. Αστρικές ομάδες. Μεσοαστρική ύ

λη και ακτινοβολία. (3,1,0) Τσικούδη Β., Νί
ντος Α {χ} 

6ο .ΈΞΑΜΗΝΟ 

61. ΚΒΑΝΥΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Π (4) 
Κεντρικά δυναμικά. Υδρογονοειδή άτομα. 

Εκφυλισμός. Λεπτή και υπέρλεπτη υφή. Θε

ωρία διαταραχών. Σκέδαση . Ταυτοτικά σω

μάτια. Αρχή Pauli. (3,1,0) Βαγιονάκης Κ. 
{α} - Κοσμάς Θ. {π} 

62. ΚΛΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Π (4) 
Νόμος του Faraday. Εξισώσεις του Maxwell. 
Ενέργεια και ορμή στην Ηλεκτροδυναμική. 

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε μη αγώγιμα 

και αγώγιμα μέσα. Διασπορά. Καθοδηγού

μενα κύματα. Ακτινοβολία ηλεκτρικού και 

μαγνητικού διπόλου . Ακτινοβολία σημεια

κού φορτίου. Βασικές έννοιες της σχετικότη

τας στην Ηλεκτροδυναμική . (3,1,0) Βέργα
δος Ι . {α} -Ταμβάκης Κ. {π} 

63. ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι (4) 
Δομή των κρυστάλλων και αντίστροφο πλέγ

μα. Μηχανικές ιδιότητες των στερεών. Γενί

κευση του νόμου του Hooke. Διάδοση κυμά
των στο πλέγμα. Σχέσεις διασποράς και τρό

ποι ταλαντώσεων των πλεγμάτων . Φωνόνια. 

Ενέργεια μηδενικού σημείου. Θερμικές ιδιό

τητες των Στερεών . Υπολογισμός ειδικής 

θερμότητας. Μοντέλα Einstein και Debye. 
Θερμική αγωγιμότητα. Θερμική διαστολή. 

Ατέλειες των στερεών . Κλασσική θεωρία ε

λεύθερων ηλεκτρονίων στα μέταλλα. Κβα

ντομηχανική περιγραφή ενός αέριου ελεύθε

ρων ηλεκτρονίων . Κβαντική στατιστική και 

εφαρμογές της στις ιδιότητες των μετάλλων. 

(3,1,0) Μουκαρίκα Α 

~ΔΥΟ ΕΠΙΛΕΓΌΜΕΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ 

ΤΟΥΕΑΡΙΝΟΥΕ~ΗΝΟΥ 

7οΕΞΑΜΗΝΟ 

71. ΣΤΑΥΙΣΥΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (4) 
Σύνοψη συμπερασμάτων της κλασσικής θερ

μοδυναμικής. Στατιστική θερμοδυναμική α

πομονωμένου συστήματος. Θερμικά συστή 

ματα σταθερού αριθμού μορίων. Κλασική 

στατιστική μηχανική. Θερμικά συστήματα 

μεταβλητού αριθμού μορίων. Στατιστική φυ

σική ταυτοτικών σωματιδίων. (3,1,0) Μάνε
σης Ε. 

~ 4 ΕΠΙΛΕΓΌΜΕΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ Ε~ΗΝΟΥ 

8οΕΞΑΜΗΝΟ 

~5 ΕΠΙΛΕΓΌΜΕΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε

ΑΡΙΝΟΥΕ~ΗΝΟΥ 



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

L ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΗτΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

101. ΣΤΑΠΣΠΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Π (4) 
Εφαρμογές στατιστικής μηχανικής. Φωτονι

κό αέριο. Μονωτικά και αγώγιμα στερεά. Α

τομικά και μοριακά αέρια. Ισορροπία χημι

κών αλληλεπιδράσεων. Ισορροπία φάσεων 

και μεατροπές φάσεων πρώτου και δεύτε

ρου είδους. Ο ρόλος των αλληλεπιδράσεων. 

Κρίσιμοι εκθέτες. Εφαρμογές στην αστρο

φυσική . (3,1,0) Μάνεσης Ε . {ε} 

102. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΠΚΗΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ (4) 
Τροχιακά ολοκληρώματα και εφαρμογές. Θε

ωρία σκέδασης. Δεύτερη κβάντωση. Εφαρμο

γές σε μη σχετικιστικά συστήματα πολλών 

βαθμών ελευθέρίας. (3,1,0) ~ 61 {χ} 

103. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΆΤΙΑ (4) 
Εισαγωγή. Βασικές έννοιες και πειραματικές 

μέθοδοι. Συμμετρίες και νόμοι διατήρησης. 

Ασθενείς, ηλεκτρομαγνητικές και ισχυρές αλ

ληλεπιδράσεις. Εισαγωγή στις θεωρίες βαθ

μίδας. Ενοποιημένες θεωρίες. Αστροσωματι

διακή φυσική . (3,1,0) Βαγιονάκης Κ {χ} 

104. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ (4) 
Εξισώσεις Dirac. Εξισώσεις Κlein-Gordon. 
Κβάντωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο

λίας . Εφαρμογές σε απλές διαδικασίες της 

σχετικιστικής θεωρίας πεδίου. (3,1,0) 51, 61 
Ταμβάκης Κ {ε} 

105. ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ (4) 
Κοσμολογικά παρατηρησιακά δεδομένα : 

Διαστολή Huble, ακτινοβολία υποβάθρου 
μικροκυμάτων, δομές σε μεγάλες κλίμακες, 

σκοτεινή ύλη, συγκεντρώσεις ελαφρών στοι

χείων. Θεωρία Μεγάλης Έκρηξης: Βασικές 

υποθέσεις (Ομοιογένεια, ισοτροπία, γενική 

σχετικότητα, περιεχόμενο ιδανικού ρευ

στού) , μετρική Robertson-Walker, ορίζοντες, 
ερυθρά μετατόπιση , απόσταση φωτεινότη-

τας, εξισώσεις Friedman, ηλικία του σύμπα
ντος (διαστολή Hubble, ακτινοβολία υποβά
θρου, πυρηνοσύνθεση) . Προβλήματα της θε

ωρίας μεγάλης έκρηξης: Πρόβλημα κοσμο

λογικής σταθεράς, επιπεδότητας, ορίζοντος, 

σκοτεινής ύλης, βαρυογένεσης, πρωτογενών 

διαταραχών. Πληθωριστικό σύμπαν: Λύση 

βασικών προβλημάτων. Εξέλιξη πρωτογε

νών διαταραχών: Δημιουργία δομών στο σύ

μπαν. (4,0,0) Περιβολαρόπουλος Λ. {ε} 

106. ΒΑΡΥΥΗΤΑ ΚΑ1 ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΣΧΕΠΚΟΤΗΤΑΣ Ι (4) 
Εισαγωγή στη διαφορική γεωμετρία και τη 

γεωμετρία Rienmann. Θεμελιώδεις έννοιες 
της γενικής σχετικότητας και εξισώσεις του 

Einstein. Στοιχειώδεις λύσεις, Νευτώνιο όριο 
και κλασικά τεστ της θεωρίας. Εισαγωγή στη 

γεωμετρία και φυσική θεώρηση των μελανών 

οπών. Τύπος του Schwarzschild. Εισαγωγή 
στα κοσμολογικά μοντέλα τύπου Robertson
Walker. (4,0,0) Th 62 Μπατάκης Ν. {ε} 

107. ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ (4) 
Στοιχεία αφηρημένων ομάδων πεπερασμέ

νης τάξης. Ομάδες μετασχηματισμών συμμε

τρίας. Συζυγείς κλάσεις. Η συμμετρική ομά

δα. Αναπαραστάσεις. Μη αναγωγίσιμες α

ναπαραστάσεις. Χαρακτήρες. Λήμματα του 

Schur. Αναγωγή αναπαραστάσεων. Θεώρη
μα Wigner. Συνεχείς ομάδες και αναπαρα
στάσεις τους. Ομάδες και άλγεβρες Lie. Οι 
ομάδες 0(2) , 0(3) , SU(2), SU(n) , O(n), 
Sp(n). Άλγεβρες Lie. Τελεστές Casimir. Ε
φαρμογές. (3,1,0) 12, 34 Βέργαδος Ι. {χ} 

108. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (4) 
Καμπυλότητα και στρέψη. Θεωρία καμπύ

λων. Πρώτη και δεύτερη θεμελιώδης μορφή. 

Θεωρία επιφανειών. Τανυστικός λογισμός. Ε

σωτερική Γεωμετρία. (3,1,0) Κολάσης Χ. {χ} 

109. ΥΠΟΛΟΓΙΣΠΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ (4) 
Εύρεση ριζών αλγεβρικών εξισώσεων. Υπο-

•• 



λογισμοί οριζουσών. Διαγωνιοποίηση μη

τρών . Αριθμητική ολοκλήρωση. Μέθοδοι 

παρεμβολής. Ολοκλήρωση Monte-Carlo. Ε
πίλυση των διαφορικών εξισώσεων α' και β ' 

τάξης. Διαφορικές εξισώσεις τύπου 

Shroedinger. Επίλυση ολοκληρωτικών εξι
σώσεων που εμφανίζονται στη φυσική. Μέ

θοδοι ελαχιστοποίησης. Μέθοδοι προσομοί

ωσης (Monte-Carlo, μοριακή δυναμική). 
(2,0,2) Ευαγγελάκης Γ. {ε} 

110. ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ (4) 
Πολυπλοκότητα. Μορφοκλασματικά: αυτο

ομοιότητα, καμπύλες Koch, Sierpinski gas
ket, διήθηση, νόμοι δύναμης, σύνολα Can
tor, πολυμορφοκλασματικά. Χάος: λογιστι
κή απεικόνιση, εκθέτες Lyapunov, χαμιλτο
νιακά συστήματα, μη γραμμικό εκκρεμές. 

Δίκτυα νευρονίων: πληροφορία, εντροπία, 

εγκέφαλος, μάθηση, τεχνητά νευρωνικά δί

κτυα, προβλήματα ΝΡ, κυψελιδικά αυτόμα

τα. Εφαρμογές. (3,1,0) 

111. ΦΥΣΙΚΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (4) 
Εισαγωγικές έννοιες. Κίνηση ενός σωματι

δίου. Στοιχεία Κινητικής Θεωρίας. Το πλά

σμα σαν ρευστό. Κυματικά φαινόμενα, διά

χυση και αγωγιμότητα πλάσματος. Ισορρο

πία και σταθερότητα. Μη γραμμικά φαινό

μενα. Εισαγωγή στην ελεγχόμενη σύντηξη. 

(3,1,0) 31, 62 Θρουμουλόπουλος Γ. {χ} -
Παντής Γ. {ε} 

112. ΜΑΘΗΜΑτΙΚΆ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ (4) 
Ν-διάστατοι Διανυσματικοί Χώροι. Ο συμ

βολισμός bra και ket. Δυαδικός χώρος. 
Γραμμικοί και Ειδικοί Τελεστές. Αναπαρα

στάσεις, Ιδιοδιανύσματα, Ιδιοτιμές Τελε

στών. Εφαρμογές με τον Ηλεκτρονικό Υπο

λογιστή και τη χρήση συμβολικών γλωσσών. 

Εφαρμογές στην Κβαντική Φυσική. Μετρι

κοί χώροι, χώροι Hilbert, ο χώρος των τε

τραγωνικά ολοκληρώσιμων συναρτήσεων. 

Ολοκλήρωμα Lebesque. Θεώρημα Riesz
Fischer. Βάσεις απειροδιάστατων διανυσμα
τικών χώρων. Κλασσικά Πολυώνυμα, μελέ-

τη με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Ειδικές 

Συναρτήσεις της Φυσικής, Εφαρμογές στη 

Κβαντική Φυσική. Μετασχηματισμοί Fouri
er, Laplace, Mellin, Θεωρήματα. Υπολογι
στικές Μέθοδοι φυσικών προβλημάτων με 

πακέτα συμβολικών γλωσσών. Θεωρία Κα

τανομών. Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολο

γιστή για την επίλυση Διαφορικών Εξισώσε

ων με τη μέθοδο των Ολοκληρωματικών Με

τασχηματισμών. Γραφήματα κατανομών, λύ

σεων κλπ. Θεωρία Sturm-Liouville, Επίλυση 
Διαφορικών Εξισώσεων με τη Μέθοδο 

Green. Πολυδιάστατα Προβλήματα, Χρήση 
των Μετασχηματισμών Fourier, Εξίσωση 
Poisson, Εφαρμογές στον Η/Υ. Ολοκληρω
ματικές Εξισώσεις, Μέθοδος Born-Neu
mann, Σύγκλιση σειρών Neumann, έννοια 
του μέτρου Τελεστή, Χώροι Banach. Διαχω
ρίσιμοι Πυρήνες (Kemels), Εφαρμογές στην 
Κβαντική. Τανυστές, Στοιχεία Διαφορικών 

Μορφών. Τανυστική Ανάλυση με τον Ηλε

κτρονικό Υπολογιστή (2,1,1) Λεοντάρης Γ., 
Ρίζος Ι. {χ} - Κοσμάς Θ. {.ε} 

113. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ Η/Υ (4) 
Εισαγωγή: Ιστορικά Στοιχεία, συμβολικοί υ

πολογισμοί και σχετικό λογισμικό. Βασικές 

Έννοιες: Απλοί αλγεβρικοί και αριθμητικοί 

υπολογισμοί, συναρτήσεις, παράγωγοι, ολο

κληρώματα, ρίζες εξισώσεων. Γραφικές α

ναπαραστάσεις: Γραφικές αναπαραστάσεις 

συναρτήσεων στις δύο και τρεις διαστάσεις, 

γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, γρα

φική αναπαράσταση διανυσματικών πεδίων, 

κινούμενα γραφικά (animation). Αριθμητι
κοί υπολογισμοί: εύρεση ριζών εξισώσεων, 

αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων. 

Σύνθετα προβλήματα: Μέγιστα-Ελάχιστα. 

Ανάπτυξη σε σειρά. Ολοκληρωμένα πακέτα 

υπολογισμών . Εφαρμογές στα Μαθηματικά 

και στη Φυσική. (1,0,3) Ρίζος Ι. {χ} 

114. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
(ΔΙΠΛΩΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (4) 
(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτητές του 

Ίου και 8ου εξαμήνου.) Οι ενδιαφερόμενοι 



για το μάθημα αυτό θα ωτευθύνονται σε μέ

λος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο της εργα

σίας που επιθυμούν να εκπονήσουν. {χ} - {ε} 

lL ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΠΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΎΣΙΚΗΣ 

201. ΑΤΟΜΙΚΉ ΦΎΣΙΚΉ (4) 
Μονοηλεκτρονιακά άτομα -Σύντομη κβαντο

μηχανική περιγραφή-Σειρές φασματικών 

γραμμών-Λεπτή υφή-Σχετικιστικές διορθώ

σεις. Πολυηλεκτρονιακά άτομα-Κβαντομη

χανική περιγραφή-Προσέγγιση αυτοσυνε

πούς πεδίου-Θεωρία Ηartree-Περιοδικό σύ

στημα. Ατομικές καταστάσεις και ενέργειες

Αλκαλικά άτομα-Σειρές Rydberg-Άτoμo Ηe

Άτομα με 2 η περισσότερα οπτικά ηλεκτρό
νια-Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις -Είδη 
σύζευξης-Λεπτή υφή-Υπέρλεπτη υφή-Ατομι

κές μεταβάσεις. Επίδραση σταθερών εξωτε

ρικών Ηλεκτρικών και Μαγνητικών πεδίων

Φαινόμενα Stark, Zeeman, Pashen- Back. 
(3,1,0) Μπολοβίνος Α {χ} 

202. ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΎΣΙΚΉ (4) 
Γε~ικά χαρακτηριστικά των Μορίων- Σχήμα, 

Μεγεθος, Μοριακός δεσμός, Διπολική ροπή, 

Πολωσιμότητα. Στοιχεία μοριακής συμμε

τρίας- Θεωρία Ομάδων σημείου . Κβαντική 

περιγραφή μοριακού συστήματος-Προσέγγι

ση Βοrη-Οppeηheimer-Ηλεκτρονιακές κα

ταστάσεις- Προσέγγιση μοριακών τροχια

κών. Κίνηση πυρήνων- Ταλαντωτικές και πε

ριστροφικές καταστάσεις-Ενέργεια μορια

κού συστήματος-Δυναμικό Μοrse-Περιστρο

φική κίνηση-Είδη μοριακών περιστροφέων

Μεταβάσεις, Κανόνες επιλογής-Περιστρο

φικά φάσματα, Ένταση φασματικών κορυ

φών-Δονητική μοριακή κίνηση-Μεταβάσεις, 

κανόνες επιλογής, φάσματα- Δονητικο-περι

στροφικές καταστάσεις-Αλληλεπίδραση δονη

τικών και περιστροφικών καταστάσεων- Φα

σματοσκοπία Raman. Ηλεκτρονιακές μεταβά
σεις-Συντελεστές Franck-Condon,κανόνες ε

πιλογής. Αποδιέγερση με εκπομπή ακτινο

βολίας ( φθορισμός -φωσφορισμός)-Μη ακτι-

νοβολητική ωτοδιέγερση. Ιονισμός-Μορια

κή διάσπαση. Πολυφωτονικές συντονιστικές 

και μη διαδικασίες διέγερσης-Πολυφωτονι

κός ιονισμός μορίων. (3,1,0) Φίλης Ι. {ε} 

203. ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΦΎΣΙΚΉ Ι (4) 
Ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα. Μέγεθος και 

ακτίνα του πυρήνα. Πυρηνική μάζα και στα

θερότητα. Ομοτιμία. Στροφορμή, σπιν και ι

σοτοπικά σπιν. Ηλεκτρομαγνητικές ροπές. Ο 

πυρήνας του Δευτερίου. Ανεξάρτητη κίνηση 

νουκλεονίων. Συλλογική κίνηση νουκλεο

νίων. Ιδιότητες ραδιενεργών πυρήνων. Πα

ραγωγή και ωτοδιέγερση καταστάσεων υψη

λού σπίν. (3,1,0) Ασλάνογλου Ξ. {χ} 

204. ΠΥΡΗΝΙΚΉ ΦΎΣΙΚΉ Π (4) 
Κλασική και κβαντική θεωρία σκέδασης. 

Αλληλεπιδράσεις νουκλεονίων και το πυρη

νικό δυναμικό. Δυναμικά βαρέων ιόντων. 

Χαρακτηριστικά πυρηνικών αντιδράσεων. 

Ελαστική σκέδαση. Διέγερση Coulomb. Ά
μεσες αντιδράσεις. Αντιδράσεις σύνθετου 

πυρήνα. Αντιδράσεις σύντηξης βαρέων ιό

ντων. Αντιδράσεις αστροφυσικού ενδιαφέ

ροντος. Αλληλεπιδράσεις σε πολύ υψηλές ε

νέργειες. (3,1,0) Νικολής Ν. {ε} 

205. ΦΎΣΙΚΗΣΥΕΡΕΑΣΚΑΤΑΣΥΑΣΗΣΙΙ(4) 
Θεωρία ζωνών μετάλλων. Περιοδικές ορια

κές συνθήκες. Μοντέλο σχεδόν ελεύθερου 

ηλεκτρονίου. Θεώρημα του Bloch. Ενεργός 
μάζα. Ζώνες Brillouin και επιφάνεια Fermi. 
Ημιαγωγοί ( φαινόμενο Hall, ενεργειακές ε
πιφάνειες, υπέρυθρη απορρόφηση). Διηλε

κτρικά. Μαγνητικές ιδιότητες των υλικών. 

Υπεραγωγιμότητα. Άμορφα υλικά και κρά

ματα. (3,1,0) Καμαράτος Μ. {ε} 

. 206. ΦΎΣΙΚΉ ΗΜΙΑΓΩΓΏΝ (4) 
Κρυσταλλικά πλέγματα. Ενεργειακές ζώνες 

και ηλεκτρονική δομή μετ<iλλων και ημιαγω
γών. Ηλεκτρόνια και οπές στους ημιαγω

γούς. Συγκεντρώσεις φορέων στην ισορρο

πία. Δημιουργία και επανασύνδεση φορέων. 



Εξισώσεις διάχυσης και επανασύνδεσης. Ο

πτικές ιδιότητες ημιαγωγών. Δομές κβαντι

κών φρεάτων, συρμάτων, σημείων και υπερ

πλεγμάτων. (3,1,0) Τσέκερης Π. {ε} 

207. ΠΕΙΡΑΜΑΠΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (4) 
Πειραματικές Μέθοδοι, οργανολογία και 

σκοποί της Ατομικής και Μοριακής Φυσι

κής, Φυσικής Υψηλών ενεργειών και Πυρη

νικής Φυσικής. (3,1,0) Τριάντης Φ . ( συντονι
στής) , Πάκου Α, Κοσμίδης Κ. , {χ} 

208. ΠΕΙΡΑΜΑΠΚΕΣ ΜΕΘΟΔ ΟΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ Π (4) 
Τεχνική του κενού. Χαμηλές θερμοκρασίες . 

Θερμομετρία. Τεχνολογία λεπτών υμένων. 

Τεχνικές μελέτης στερεών σωμάτων και επι

φανειών: Περίθλαση ακτίνων-Χ. Φαινόμενο 

Moessbauer. Ηλεκτρικές και Μαγνητικές 
μετρήσεις. Φασματοσκοπία μαζών. Περίθλα

ση Ηλεκτρονίων. Φασματοσκοπία Auger, Με

τρήσεις έργου εξόδου. (3,1,0) Μπάκας Θ. , 

Καμαράτος Μ. {ε} 

209. ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ 
ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι (4) 
Ακτινοβολία μέλανος σώματος, Συμβολόμε

τρο Michelson, Πειράματα οπτικής φασμα
τοσκοπίας, Φυσική ακτίνων Χ (φάσματα, πε

ρίθλαση, φασματοσκοπία, φθορισμός), Φα

σματοσκοπία ακτίνων α, ακτίνων β, ακτίνων 

γ, Χρόνος ημιζωής φυσικών ραδιενεργών 

στοιχείων, Πε ιράματα απλής σύμπτωσης με 

γεννήτρια παλμών και πηγή 22Na, Μελέτη 
της στατιστικής Ροissοη-Προσομοίωση του 

φαινομένου της ραδιενέργειας, Πειράματα 

με πλαστικούς σπινθηριστές και ανίχνευση 

κοσμικής ακτινοβολίας. (1,0,3) 201 Φίλης Ι. 
(συντονιστής) , Πάκου Α, Μπάκας Θ., Ιωαν

νίδης Κ. , Κόκκας Π. {χ} 

210. ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ 
ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Π (4) 
Φασματοσκοπία Moesbauer, Βαθμονόμηση 
LASER βαφών ( dye) με οπτογαλβανική λυ-

•w--,r..-·-

χνία, Πειράματα οπτικής φασματοσκοπίας, 

Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός ( επαλή
θευση του τύπου c=(εμ)-112 , Φυσική ακτίνων 

Χ ( φάσματα, φασματοσκοπία, φθορισμός), 

Φασματοσκοπία ακτίνων α, ακτίνων β, ακτί

νων γ, Προσδιορισμός πάχους φύλλων Au, 
Cu, Al, με πηγή 241Arn, Σκέδαση Compton, 
Πειράματα γωνιακών κατανομών γ-γ με πη

γή 60Co, Πειράματα απλής σύμπτωσης με 
γεννήτρια παλμών και πηγή 22Na, Πειράμα

τα με ανιχνευτή Geiger-Muller, Μελέτη της 
στατιστικής Ροίssοη-Προσομοίωση του φαι

νομένου της ραδιενέργειας, Πειράματα με 

πλαστικούς σπινθηριστές και ανίχνευση κο

σμικής ακτινοβολίας . (1,0,3) 201 Μπάκας Θ . , 

Ιωαννίδης Κ. , Κόκκας Π. , Πάκου Α {ε} 

211. ΕΠΙΣΤΉΜΉΤΩΝΥΛΙΚΩΝ (4) 
Επισκόπηση των ηλεκτρικών, μηχανικών, ο

πτικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των μετάλ

λων, ημιαγωγών, διηλεκτρικών, κεραμικών 

και πλαστικών. Εφαρμογές της κλασσικής 

θερμοδυναμικής σε συστήματα στερεών δια

λυμάτων και διμεταλλικές ενώσεις. Εφαρμο

γές της θεωρίας των εξαρθρώσεων των κρυ

στάλλων στη συμπεριφορά των μηχανικών ι

διοτήτων των στερεών. Υγροί κρύσταλλοι 

και άμορφοι ημιαγωγοί. (3,1,0) Παπαευθυ
μίου Β. {ε} 

212. ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΉ

ΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝΥΛΙΚΩΝ (4) 
Εισαγωγή. Βασικά στοιχεία αλληλεπίδρα

σης ακτινοβολίας - ύλης. Βασική Θεωρία Ε
λαστικής Σκέδασης. Ελαστική Σκέδαση από 

Μεμονωμένα Άτομα. Περίθλαση από κρύ

σταλλο. Βασική Θεωρία Περίθλασης Ηλε

κτρονίων. Δευτερογενής Εκπομπή. Παρα

γωγή , Ανίχνευση και Μέτρηση Ακτινοβο

λίας. Εφαρμογές περίθλασης Ακτίνων-Χ και 

νετρονίων για Κρυσταλλικά στερεά. Περί

θλαση ηλεκτρονίων υψηλής και χαμηλής ε

νέργειας από λεπτά υμένια. Στοιχειακή ανά

λυση με Φασματοσκοπία Φθορισμού Ακτί

νων-Χ. Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων για α

νάλυση επιφανειών. Φασματοσκοπία Απορ-



ρόφησης Ακτίνων-Χ και φασματοσκοπία Α

πωλειών ηλεκτρονίων. Φασματοσκοπία Μά

ζας δευτερογενών ιόντων για ανάλυση επι

φανειών. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία διέ 

λευσης (τΕΜ) Ηλεκτρονική Μικροσκοπία 

Διέλευσης Σάρωσης (SτΕΜ) . Μικροσκοπία 

Σάρωσης Φαινομένου Σήραγγας (STM). 
(3,1,0) 

213. ΦΥΣΙΚΗΤΩΝ LASERS (4) 
Αρχές, τρόποι λειτουργίας και τύποι laser. 
Μη γραμμικά φαινόμενα. Αλληλεπίδραση 

σύμφωνης ακτινοβολίας και ύλης . Οπτικοί 

κυματοδηγοί. (3,1,0) Τσέκερης Π. {χ} 

214. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASERS (4) 
Οπτικές ίνες. Εφαρμοσμένη φασματοσκοπία 

Laser. Βια-οπτική τεχνολογία. Ιατρικές εφαρ

μογές των Lasers. Επεξεργασία υλικών με 
Lasers. Περιβαλλοντικές εφαρμογές των 
Lasers. Στοιχεία μη γραμμικής οπτικής. ( 4,0,0) 

215. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι (4) 
Χημική θερμοδυναμική: συνάρτηση Gibbs, 
χημικό δυναμικό . Ισορροπίες φάσεων. Χημι

κή ισορροπία . Θερμοχημεία. Ηλεκτροχη

μεία ισορροπίας : διαλύματα ηλεκτρολυτών, 

ηλεκτροδιακή ισορροπία, ηλεκτροχημικά 

στοιχεία. (3,1,0) Φούλιας Σ. {χ} 

216. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Π (4) 
Εφαρμογές Κινητικής Θεωρίας ( φαινόμενα 
μεταφοράς) . Χημική κινητική . Διεργασίες 

σε επιφάνειες στερεών (προσρόφηση και ε

τερογενής κατάλυση) . Δυναμική ηλεκτροχη

μεία. (3,1,0) Φούλιας Σ. {ε} 

217. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΠΥΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (4) 
Εξισώσεις Maxwell για οπτικά υλικά και με
ταφορά ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Ανά

κλαση, διάθλαση, εξισώσεις Fresnel, εξισώ
σεις διασποράς. Συμβολή, εξισώσεις Aiιy, 

συμβολομετρία. Περίθλαση, ολοκλήρωμα 

Κirchhoff, οπτικά φράγματα. Πόλωση, σκέ

δαση, οπτική δράση, πολωτές, καθυστερητές 

ι Jι ι 

ι' /· Ι 

φάσεως. Λεπτά υμένια συμβολής. Ολογρα

φία. Οπτικές ίνες. Φωτεινές πηγές και φωτο

ανιχνευτές. (3,1,0) Χριστοδουλίδης Α {ε} 

218. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ(4) 

Εισαγωγικές έννοιες της Πυρηνικής Φυσι

κής. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης. Α

νιχνευτές πυρηνικής ακτινοβολίας. Πυρηνι

κή ενέργεια. Φυσική και τεχνολογία πυρηνι

κών αντιδραστήρων. Φυσική και εφαρμογές 

νετρονίων. Μέθοδοι αναλύσεων ιχνοστοιχεί

ων. Εφαρμογές ραδιο"ίσοτόπων στην έρευνα 

και στη βιομηχανία. Μέθοδοι ραδιοχρονο

λόγησης. Ραδιο-οικολογία . Δοσιμετρία. Θω

ράκιση στις ακτινοβολίες. Εφαρμογές Γεω

φυσικής. Εφαρμογές ραδιο'ίσοτόπων στην 

Ιατρική: φωτογραφία γάμμα, τομογραφία 

ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου (ΡΕτ), πυρηνικός 

μαγνητικός συντονισμός (NMR). (3,1,0) Ιω
αννίδης Κ. {ε} 

219. ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑΣΤΕΡΕΑ (4) 
Εισαγωγή, "πλαστικά και πολυμερή", ταξινό

μηση πολυμερών, διαμόρφωση πολυμερών, 

μέγεθος και σχήμα μακρομορίων, υαλώδης 

μετάπτωση πολυμερών, δυναμική πολυμε

ρών κοντά στο σημείο υάλου, κρυστάλλωση 

πολυμερών, κινητική της κρυστάλλωσης, δυ

ναμική ημικρυσταλλικών πολυμερών, υγρο

κρυσταλλικά πολυμερή, χημική/φυσική δομή 

(φάσεις) και εφαρμογές. (3,1,0) .41_ή 63 ή 71 
Φλούδας Γ. {χ} 

220. ΙΑΤΡΙΚΗΦΥΣΙΚΗ (4) 
Αλληλεπίδραση ιονιζουσών ακτινοβολιών και 

ύλης με έμφαση στις ιατρικές εφαρμογές. Δο

σιμετρία. Βιολογική δράση των ιονιζουσών α

κτινοβολιών στον άνθρωπο. Εισαγωγή στη 

φυσική της ιατρικής απεικόνισης (Ακτινολο

γία, Πυρηνική Ιατρική) . Εισαγωγή στη φυσι

κή της ακτινοθεραπείας. Ακτινοπροστασία. 

Κλασσική μηχανική εφαρμοσμένη στην αν

θρώπινη βάδιση . (3,0,1) Καλέφ-Εζρά Τ. (Ια
τρική Σχολή), Ρήγας Κ. (Ιατρική Σχολή), Εμ

φιετζόγλου Δ. (Ιατρική Σχολή) {ε} 



221. ΒΙΟΦΎΣΙΚΉ (4) 
Εισαγωγή. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων 

και ατόμων. Ώσμωση - Διάχυση. Χημική βά
ση ζωής. Δομή και λειτουργία κυττάρου. 

Βιοχημική και μοριακή ανάλυση κυττάρων. 

Βιοενεργητική. Θερμοδυναμική και βιολογι

κές εφαρμογές. Φυσικές μέθοδοι μελέτης 

βιοφυσικών φαινομένων (ηλεκτροφόρηση, 

φυγοκέντρωση, χρωματογραφία, σκέδαση 

φωτός, σκέδαση ακτίνων Χ, φασματοσκο

πία, αυτοραδιογραφία, μικροσκοπία). Βιο

φυσική μεμβρανών. Βιοηλεκτρικά φαινόμε

να. Επιδράσεις ιονιζουσών και μη ιονιζου

σών ακτινοβολιών στα κύτταρα. Εξέλιξη 

βιο-ύλης. (3,1,0) 

222. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΎΣΙΚΗΣ 
(ΔΙΠΛΩΜΑτΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ) (4) 
(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτητές του 

7ου και 8ου εξαμήνου.) Οι ενδιαφερόμενοι 

για το μάθημα αυτό θα απευθύνονται σε μέ

λος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο της εργα

σίας που επιθυμούν να εκπονήσουν. {χ} - {ε} 

ΠΙ. ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΚΠΚΗΣ 

ΤΗΣΦΎΣΙΚΗΣ 

301. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΎΣΙΚΗΣ Ι (4) 
Η επιστήμη και το πρόβλημα της αλήθειας. 

Η συγκρότηση της επιστήμης της Φυσικής. Η 

φύση στη φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων. 

Η αμφισβήτηση της Αριστοτέλειας Φυσικής 

κατά την Αναγέννηση. Ο Λογικός Εμπειρι

σμός και η κριτική του . Το πρόβλημα της με

θόδου. Η πρόοδος των επιστημονικών θεω

ριών. Σχεfικισμός και επιστημονική ορθολο
γικότητα. ( 4,0,0) 

302. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΎΣΙΚΗΣ Π (4) 
Φιλοσοφικές προεκτάσεις της σύγχρονης Φυ

σικής. Χώρος, χρόνος και κίνηση. Η πιθανό

τητα στη Φυσική. Η Κβαντομηχανική εικόνα 

του κόσμου . (4,0,0) Βαγιονάκης Κ {ε} 

303. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΎΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ (4) 
Οι φυσικές επιστήμες στις πρώτες ιστορικές 

κοινωνίες. Οι φυσικές επιστήμες κατά τους 

κλασσικούς χρόνους, το Βυζάντιο και την Α

ναγέννηση. Πρώτη επιστημονική επανάστα

ση - Γαλιλαίος. Δεύτερη επιστημονική επα

νάσταση - ανακάλυψη ακτίνων Χ. Σύγχρο
νες εξελίξεις. Κοινωνική διάσταση της επι

στήμης. Αλληλεξάρτηση επιστήμης και τε

χνολογίας. (4,0,0) Θεοδωρίδου Ε. {ε} 

304. ΔΙΔΑΚτΙΚΉ ΤΗΣ ΦΎΣΙΚΗΣ Ι (4) 
Βασικές αρχές της διδακτικής των θετικών 

επιστημών. Μαθηματικά και Φυσική. Γλώσ

σα και Φυσική. Διδακτική των θεμελιωδών 

εννοιών και νόμων της μηχανικής. Διδακτική 

των θεμελιωδών εννοιών και νόμων της θερ

μότητας. (4,0,0) Κρομμύδας Φ. {χ} 

305. ΔΙΔΑΚτΙΚΉ ΤΗΣ ΦΎΣΙΚΗΣ Π (4) 
Διδακτική των θεμελιωδών εννοιών και νό

μων του ηλεκτρομαγνητισμού και της σύγ

χρονης Φυσικής. Η σημασία της ιστορίας και 

της φιλοσοφίας της Φυσικής στη διδασκαλία. 

Στοιχεία Παιδαγωγικής -Ψυχολογίας. Αξιο

λόγηση των μαθητών και του αποτελέσματος 

της διδασκαλίας. (4,0,0) Κρομμύδας Φ. {ε} 

306. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ -ΔΙΔΑΚτΙΚΉ (4) 
(Ύλη υπό διαμόρφωση) 

307. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (4) 
(Ύλη υπό διαμόρφωση) 

308. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΙΙΑΙΔΕΎΣΗ ( 4) 
Εισαγωγή: Ιστορικά στοιχεία. Οι Υπολογι

στές στην υπηρεσία της εκπαίδευσης: Η 

χρήση των υπολογιστών. Η χρήση της προ

σομοίωση για την κατανόηση των αφηρημέ

νων εννοιών, η χρήση της τεχνολογίας πολυ

μέσων, λογισμικό δημιουργίας εφαρμογών 

πολυμέσων, αξιολόγηση με την βοήθεια υπο

λογιστών Το Διαδίκτυο στην εκπαίδευση: 

Εκπαίδευση από απόσταση, δημιουργία και 

δημοσίευση μαθημάτων στον Παγκόσμιο Ι

στό. Η διδασκαλία της φυσικής με τη χρήση 



νέων τεχνολογιών: Εκπαιδευτικές ιστοσελί

δες. Εξειδικευμένα πακέτα. (1 ,0,3) Περιβο
λαρόπουλος Λ., Ρίζος Ι. {ε} 

309. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΎΣΙΚΗΣ 
(ΔΙΠΛΩΜΑτJΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (4) 
(Προσφέρεται μόνο γ ια τους φοιτητές του 

Ίου και 8ου εξαμήνου.) Οι ενδιαφερόμενοι 

για το μάθημα αυτό θα απευθύνονται σε μέ

λος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο της εργα

σίας που επιθυμούν να εκπονήσουν. {χ} - {ε} 

IV. ΚΥΚΛΟΣ ΦΎΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΜΛΟ
ΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

401. ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (4) 
Κλάδοι της Μετεωρολογίας και Κλιματολο

γίας. Καιρός και κλίμα. Ο Ήλιος και η ακτι

νοβολtα του. Θερμοδυναμική και υδροστατι

κή της ατμόσφαιρας. Υδατώδη ατμοσφαιρι

κά αποβλήματα. Ατμοσφαιρική πίεση. Πλα

νητική κατανομή της πίεσης. Άνεμοι, αέριες 

μάζες και μέτωπα. Υ φέσεις και aντικυκλώ

νες. Στοιχεία ανάλυσης και πρόγνωσης και

ρού. Παράγοντες που επηρεάζουν και δια

μορφώνουν το κλίμα. Κλιματολογικά στοι

χεία. Ταξινόμηση τοπικών, περιφερειακών 

και πλανητικών κλιμάτων. Κλιματικές ζώνες. 

Μεγάλης κλίμακας παράγοντες που ελέγ

χουν το κλίμα. Κλιματικές μεταβολές και κλι

ματικοί κύκλοι. (3,1,0) Κασσωμένος Π. {ε} 

402. ΦΎΣΙΚΗ Π!ΣΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (4) 
Περιγραφή και στοιχεία χημείας της ατμό

σφαιρας. Ακτινοβολίες και ατμόσφαιρα. 

Θερμοδυναμική και ευστάθεια της ατμό

σφαιρας. Φυσική των νεφών. Ηλεκτρισμός 

και οπτική της ατμόσφαιρας. Μέθοδοι και 

όργανα μέτρησης των φυσικών παραμέτρων 

της ατμόσφαιρας. (3,0,1) Χατζηαναστασίου 
Ν., Πνευματικός Ι. {ε} 

403. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (4) 
Θερμοδυναμική του ξηρού και υγρού αέρα. 

Υδροστατική και κατακόρυφη ισορροπία. 

Βασικές εξισώσεις κίνησης και εφαρμογές 

σε ειδικούς τύπους ροής. Κυκλοφορία και 

στροβιλισμός. Κυκλογένεση. Μεταβολή καθ' 

ύψος της θέσης και της έντασης των συστη
μάτων πίεσης.(3,1,0) 401 Μπαρτζώκας Α. {χ} 

404. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΎΣΤΩΝ (4) 
Οι θεμελιώδεις έννοιες της μηχανικής των 

ρευστών. Στατική των ρευστών. Κινηματική 

των κινούμενων ρευστών. Εξισώσεις κίνη

σης ρευστού. Δισδιάστατες ροές και τρισδιά

στατες ροές. Ροή ιξωδών ρευστών. Συνιστώ

σες τάσης σε πραγματικό ρευστό. Εξισώσεις 

κίνησης πραγματικών ρευστών. Διαστατική 

ανάλυση. Αδιάστατοι παράμετροι (αριθμός 

Reynolds, αριθμός Froude, αριθμός 

Richardson). Συμπιέσιμη ροή. Θερμοδυναμι
κή των ρευστών. Στοιχεία μαγνητοϋδροδυ

ναμικής. Εφαρμογές. (3,1,0) Κατσούλης Β. 
{χ} - {ε} 

405. ΦΎΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (4) 
Ρύπανση του αέρα. Ατμοσφαιρικοί κύκλοι 

των βά.σικών ρύπων. Αερολύματα (Aerosols). 
Χημικές αντιδράσεις των αερίων ρύπων. Η 

οπή του όζοντος. Κατάταξη των σωματιδίων 

ανάλογα με το μέγεθός τους. Μηχανισμοί α

πομάκρυνσης των ατμοσφαιρικών ρύπων. Ο

ριακό στρώμα. Θεωρία του μήκους ανάμιξης. 

Αναταρακτική ροή. Αριθμός Reynolds. Αέ
ρια ρύπανση και Μετεωρολογία. Μοντέλα 

μελέτης της μεταφοράς, της διάχυσης και της 

aπόθεσης. Επίδραση της στρωμάτωσης της 

θερμοκρασίας στη διάχυση. Επιδράσεις των 

μετεωρολογικών παραμέτρων. Καταβόθbες 
ρύπανσης. Όξινη βροχή. Επίδρασης της ρύ

πανσης στον καιρό και το κλίμα. Επιπτώσεις 

της ρύπανσης στην υγεία, το φυτικό και ζωι

κό περιβάλλον. Ραδιενεργός μόλυνση. Ηχο

ρύπανση. Φυσική και ρύπανση των υδάτων 

(θαλασσών, λιμνών, ποταμών). Διαλυμένα α

έρια. Χημικοί κύκλοι. Χημικές αντιδράσεις. 

Βακτηριολογική ρύπανση του νερού. Χημική 

ρύπανση. Ενέργεια και ρύπανση. Επιπτώσεις 

στο Περιβάλλον. Φυσική και ρύπανση του ε

δάφους. (3,1,0) Κασσωμένος Π. {χ} 



406. ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (4) 
Ηλιακή Ακτινοβολία. Η κατανομή της Ηλια

κής ακτινοβολίας στο σύστημα Γης-Ατμό 

σφαιρας. Γήινη Ακτινοβολία. Κατανομή της 

γήινης ακτινοβολίας. Το ισοζύγιο ακτινοβο

λιών . Το οριακό στρώμα τριβής . Επίδραση 

της αναταράξεως στις μετεωρολογικές πα

ραμέτρους . Διάδοση της θερμότητας στο έ

δαφος. Θερμικές ιδιότητες του εδάφους και 

κύμανση της θερμοκρασίας στο έδαφος. Υ

δρολογικός κύκλος. Το ενεργειακό ισοζύγιο 

της Γης. Το ενεργειακό ισοζύγιο της Ατμό

σφαιρας. Το ενεργειακό ισοζύγιο του συστή

ματος Εδάφους-Ατμόσφαιρας. (3,1,0) 

407. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΕΠΙΠτΩΣΕΙΣΣΊΌ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ (4) 
Ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας, Η

λιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια, Γεωθερ

μία, Βιομάζα, Υδατοπτώσεις. Εκμετάλλευση 

των πηγών ενέργειας και επιπτώσεις στο 

Περιβάλλον. Φυσικοί Πόροι (νερό, δάση, 

πηγές καυσίμων κλπ.). Οικοσυστήματα. Δια

χείριση , εκμετάλλευση και διάθεση των Φυ

σικών Πόρων. Επιπτώσεις της εκμετάλλευ

σης των Φυσικών Πόρων στο Περιβάλλον. 

Φυσικοί κίνδυνοι και φυσικές περιβαλλοντι

κές καταστροφές. Βιώσιμη Ανάπτυξη . Στατι

στικά και μαθηματικά μοντέλα μελέτης των 

φυσικών πηγών ενέργειας και των φυσικών 

πόρων. Εφαρμογές. Μη ανανεώσιμες φυσι

κές πηγές ενέργειας. Πηγές συμβατικών 

καυσίμων (ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο 

κλπ. ) . Πυρηνική ενέργεια (σχάση, ελεγχόμε

νη θερμοπυρηνική σύντηξη). Επιπτώσεις στο 

περιβάλλον . Προβλήματα και εφαρμογές . 

(4,0,0) 41 

408. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (4) 
Αστρονομικά όργανα. Αστρονομικές συντε

ταγμένες . Αστέρες : φάσματα και φωτομε

τρία, ταξινόμηση, εσωτερική δομή και ατμό

σφαιρα, θερμοπυρηνικές αντιδράσεις και 

παραγωγή ενέργειας στους aστρικούς πυρή

νες, προέλευση της ακτινοβολίας, κινήσε ις 

και φυσικά χαρακτηριστικά. Μεταβλητοί και 

ιδιότυποι αστέρες. Δημιουργία και εξέλιξη 

αστέρων. Αστρικές ομάδες. Μεσοαστρική ύ

λη και ακτινοβολία. (3,1,0) Τσικούδη Β., Νί

ντος Α {χ} 

410. ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ (4) 
Δυναμική και κινηματική του Γαλαξία μας. 

Κατανομή των αστέρων στο Γαλαξία. Γαλα

ξιακή περιστροφή . Μορφολογία του Γαλα

ξία και η φύση των γαλαξιακών σπειρών . 

Δομή και φυσικά χαρακτηριστικά των γαλα

ξιών. Μορφολογική ταξινόμηση των Γαλα

ξιών. Δημιουργία και εξέλιξη των γαλαξιών. 

Περιστροφή των γαλαξιών. Κατανομή των 

γαλαξιών στο Σύμπαν. Γαλαξιακά σμήνη και 
υπερσμήνη. Δημιουργία και φάσεις εξέλιξης 

του Σύμπαντος. Θεωρητικά μοντέλα και πα

ρατηρήσεις από επίγεια και διαστημικά τη

λεσκόπια. Σύγχρονα κοσμολογικά μοντέλα 

του σύμπαντος. (3,1,0) 408 Τσικούδη Β. {ε} 

411. ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (4) 
Εισαγωγή . Επίδραση της ατμόσφαιρας της 

Γης. Συλλογή της ακτινοβολίας και σχηματι

σμός εικόνας. Τηλεσκόπια. Ανίχνευσi] της α

κτινοβολίας. Φασματική ανάλυση . Μέτρηση 

της πόλωσης της ακτινοβολίας. Ανάλ-υση και 

επεξεργασία σήματος. Πρακτική εξάσκηση. 

(3,1,0) Νίντος Α {ε} 

412. ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ-ΠΛΑΝΗΠ
ΚΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4) 
Φυσικά χαρακτηριστικά των πλανητίδν και 

των δορυφόρων τους. Εσωτερική δομή και 

aτμόσφαιρες των πλανητών. Πλανητικές 

τροχιές. Νόμοι Kepler. Φυσικά χαρακτηρι
στικά των κομητών, aστεροειδών και μετεω

ριτών. Χημική σύσταση του ηλιακού συστή

ματος. Μεσοπλανητική ύλη και ακτινοβολία. 

Δυναμική του Ηλιακού Συστήματος. Δημι

ουργία και εξέλιξη του Ηλιακού Συστήμα

τος. (3,1,0) 408 Τσικούδη Β. {χ} 

413. ΦΥΣΙΚΗΤΟΥΗΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (4) 
Διαγνωστική του ηλίου πλάσματος. Αλληλε-



πίδραση ηλιακού πλάσματος με μαγνητικό 

πεδίο. Μονοδιάστατα Μοντέλα της ηλιακής 

ατμόσφαιρας. Λεπτή δομή της ηλιακής ατμό

σφαιρας. Ηλιακά κέντρα δράσης και ηλιακή 

δραστηριότητα. Ηλιακός άνεμος. Αλληλεπί

δραση ηλιακού ανέμου με τους πλανήτες . (3, 
1, Ο) Νίντος Α. {χ} 

414. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΎΣΙΚΗΣ 
(ΔΙΠΛΏΜΑΠΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (4) 
(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτητές του 

7ου και 8ου εξαμήνου . ) Οι ενδιαφερόμενοι 
για το μάθημα αυτό θα απευθύνονται σε μέ

λος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο της εργα

σίας που επιθυμούν να εκπονήσουν. {χ} - {ε} 

V ΚΥΚι10Σ ΝΕΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ 

501. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΏΝ ΗΛΕ
ΚΥΡΟΝΙΚΩΝ (4) 
Χαρακτηριστικά περιοχές λειτουρίας διπολι

κών transistors. Εφαρμογές transistor επίδρα

σης πεδίου (FΕτ) . Ενισχυτές με transistor, 
μοντέλα ενίσχυσης μικρών σημάτων, βασικές 

συνδεσμολογίες (ΚΒ, ΚΕ, ΚΣ) Ενισχυτές με 

transistor επίδρασης πεδίου (FΕτ), μοντέλα 
ενίσχυσης μικρών σημάτων, βασικές συνδε

σμολογίες. Ενισχυτές πολλών βαθμίδων, διά

φοροι τρόποι σύζευξης. Βαθμίδες εξόδου (Α, 

Β, ΑΒ, C, D). Απόκριση συχνότητας ενισχυ
τών. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών, ειδι

κά κυκλώματα. Ενεργά φίλτρα, μελέτη , εφαρ

μογές (1,0,3) 44, Κωσταράκης Π. {ε} 

502. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΗΛΕΚΥΡΟΝΙΚΩΝ (4) 
Λειτουργία βασικών πυλών AND, NAND, 
OR, NOR, XOR, XNOR. Λειτουργία και υ
λοποίηση απλών και συνθέτων κυκλωμάτων 

με : Flip Flop, Shift Registers, Counters, Multi
plexers-Demultiplexers. Λειτουργία και υλο
ποίηση κυκλωμάτων χρονισμού, απεικόνισης, 

παλμοσειρών · και ρολογιού. Προγραμματι

σμός μοντέρνων στοιχείων υψηλής ολοκλή 

ρωσης Ρ AL, GAL, PLD, CPLD κλπ Υλοποί
ηση συνθέτων κυκλωμάτω, διεργασιών και 

λειτουργιών σε σύγχρονα ηλεκτρονικά στοι

χεία υψηλής ολοκλήρωσης. Έλεγχος ορθής 

λειτουργίας του αποτελέσματος (2,0,2) 53, 
Κωσταράκης Π. {χ} 

503. ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡ
ΓΑΣΤΕΣ (4) 
Εισαγωγή, βασικοί ορισμοί και έννοιες, εξέ

λιξη των μικροεπεξεργαστών. Χαρακτηριστι

κά σχεδίασης, καταχωρητές. Αριθμητική-Λο

γική μονάδα; μονάδα ελέγχου, ανάκληση και 

εκτέλεση εντολών, τρόποι (modes) λειτουρ
γίας, πρόβλεψη επόμενης εντολής (instruc
tion look-ahead). Τύποι εντολών και δια
γράμματα χρονισμού. Επικοινωνία με αλλες 

μονάδες, κατηγοριοποίηση ακίδων, οργάνω

ση, λειτουργία και διαιτησία διαδρόμου, 

πρωτόκολλα επικοινωνίας με περιφερειακές 

συσκευές, ελεγκτές διαδρόμου, χρήση διακο-

. πών. Οργάνωση και λειτουργία συστήματος 

κύριας μνήμης, τρόποι αναφοράς στη μνήμη, 

ταχεCα μνήμη ( cache ), εικονική μνήμη , επι
κοινωνίά κύριας μνήμης με περιφερειακές 

συσκευές. Περιγραφή αντιπροσωπευτικών 

μικροεπεξεργαστών. Προγραμματισμός μι

κροεπεξεργαστών, γλώσσα μηχανής, γλώσσα 

Assembly. (2,0,2) Ευαγγελάκης Γ. {ε} 

504. ΕΙΣΑΓΏΓΗ ΣΤΙΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΕΣ (4) 
Φασματική ανάλυση. Τυχαίες μεταβλητές 

και διεργασίες. Συστήματα διαμόρφωσης 

πλάτους. Συστήματα διαμόρφωσης συχνότη

τας. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψη

φιακό. Τεχνικής ψηφιακής διαμόρφωσης. 

Μαθηματική παράσταση του θορύβου . Θό

ρυβος σε συστήματα διαμόρφωσης πλάτους. 
Θόρυβος σε συστήματα διαμόρφωσης ατά 

συχνότητα. Κατώφλι στη διαμόρφωση συ

χνότητας. Μετάδοση δεδομένων. Θόρυβος 

στα συστήματα παλμοκωδικής διαμόρφωσης 

και διαμόρφωσης Δέλτα. Θεωρία πληροφο

ριών και κωδικοποίηση . Τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα και υπολογισμοί θορύβου. Τηλε

φωνική μεταγωγή . Δίκτυα επικοινωνίας υπο

λογιστών. Διαμόρφωση διευρυμένου φάσμα-



τος. (2,0,2) Κωσταράκης Π. {χ} 

505. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟ

ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠτJΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (4) 
Τύποι λέιζερ ημιαγωγών. Οπτικές ίνες. Οπτι

κοί ανιχνεmές. Οπτικοί αισθητήρες. Εισαγω

γή στα συστήματα οπτικών επικοινωνιών. Ο

πτικοί πομποί. Οπτικοί δέκτες. Οπτικοί ενι

σχυτές . Χωρητικότητα καναλιού . Σχεδίαση 

και απόδοση συστήματος. Σύμφωνα οπτικά 

συστήματα. Πολυκαναλικά οπτικά συστήμα

τα. (2,0,2) Κωσταράκης Π., Τσέκερης Π. {ε} 

506. ΑΝτJΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (4) 
Το παράδειγμα του Αντικειμενοστραφούς 

Προγραμματισμού . Κλάσεις, αντικείμενα, 

κληρονομικότητα. Αφηρημένοι τύποι δεδο

μένων. Αντικειμενοστραφής ανάλυση (θέμα

τα, δομές μέθοδοι, χαρακτηριστικά αντικει

μένων) . Αντικειμενοστραφείς γλώσσες. Α

ντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες. Εκμάθη

ση της γλώσσας C+ +, Java. (2,0,2) 

507. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΔΙΑΔΙΚΊΥΟΥ(4) 
Εισαγωγή : Ιστορικά στοιχεία, βασικές γνώ

σεις λειτουργίας και χρήσης του Διαδικτύου. 

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο : Μηχανές αναζή

τησης, τεχνικές αναζήτησης. Δημοσίευση στο 

Διαδίκτυο : Οι γλώσσες HrML, XML, γρα
φικά, λογισμικό δημιουργίας ιστοσελίδων, 

λογισμικό δημοσίευσης. Δυναμικές ιστοσε

λίδες : Η χρήση των γλωσσών Javascript, 
ΡΗΡ, PERL και Java, κινούμενα γραφικά, 
flash. Βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο : Τε
χνικές αποθήκευσης και ανάζήτησης δεδο
μένων, διακτυακές βάσεις δεδομένων, ανα

ζήτηση . Ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδί

κτυο . (1,0,3) 

508. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (4) 
Νανοδομικά υλικά για ηλεκτρονικές εφαρ

μογές: Εισαγωγή, μέθοδοι παρασκευής, ι

διότητες, εφαρμογές. Νανοδομικά υλικά για 

μαγνητικές εφαρμογές: Εισαγωγή, μαγνητι

σμός από ηλεκτρόνια και ιόντα, αντισιδηρο

μαγνητισμός, σιδηρομαγνητισμός, σιδηριμα

γνητισμός, μαγνητικές αλληλεπιδράσεις και 

υπέρλεπτα πεδία, μαγνητισμός περιοχών, 

μέθοδοι παρασκευής, εφαρμογές. Νανοδο

μικά υλικά για καταλυτικές εφαρμογές:Ει

σαγωγή , μέθοδοι παρασκευής, κλασσικές 

μέθοδοι ελέγχου, εφαρμογές. Νανοσωλήνες 

άνθρακα και φουλερένια. 

509. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΥΟΜΑτJΣΜΟΙ 
ΜΕΗ!Υ (4) 

Ανιχνεmές και αισθητήρες. Αναλογικά και 

ψηφιακά συστήματα. Μετατροπή αναλογι

κού σήματος σε ψηφιακό. Ψηφιακά όργανα 

μέτρησης. Αναλογικά όργανα μέτρησης. Αρ

χιτεκτονική υπολογιστών . Περιβάλλοντα α

νάπτυξης εφαρμογών. Βασικά στοιχεία συ

στήματος δειγματοληψίας. Τεχνικές σύνδε

σης οργάνων υπολογιστή. Εφαρμογές σύν

δεσης οργάνων υπολογιστή με χρήση του 

πακέτου LabVIEW. Εισαγωγή στο Lab
VIEW. Συλλογή και επεξεργασία εικόνων. 
(2,0,2) Ιωαννίδης Ι. (συντονιστής), Ευαγγέ

λου Ι. {ε} 

510. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
(ΔΙΠΛΩΜΑτJΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) (4) 
(Προσφέρεται μόνο για τους φοιτητές του 

7ου και 8ου εξαμήνου.) Οι ενδιαφερόμενοι 

για το μάθημα αmό θα απευθύνονται σε μέ

λος ΔΕΠ σχετικό με το αντικείμενο της εργα

σίας που επιθυμούν να εκπονήσουν. {χ} - {ε} 

601. ΜΑΘΗΜΑΑΠΟ ΜΛΟ TMHMAll 

602. ΜΑΘΗΜΑΑΠΟΜΛΟ TMHMAll 

11 Τα μαθήματα από άλλο τμήμα δεν ανήκουν σε 
κανέναν από τους κύκλους σπουδών του Τμήμα
τος Φυσικής. 



5. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 
(Ισχύει για τους πρωτοετείς του ακαδημα"ίκού έτους 2002-2003). 

ΔΕΥτΕΡΑ TPITH ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
χ Ε χ Ε χ Ε χ Ε 

9· 10 12 11 21 23 12 22 
10-11 12 11 21 24 12 22 
11-12 13 23 11 23 15 24 12 23 25 
12-1 13 23 23 15 13 23 25 
1-2 23 23 13 23 
2-3 
3-4 
4-5 14 22 14 25 23 14 25 14 25 23 
5-6 14 22 14 25 23 14 25 14 25 23 
6-7 14 22 14 25 23 25 23 
7-8 14 14 25 25 

6. Μαθήματα προσφερόμενα σε άλλα Τμήματα 

Τμήμα Μαθηματικών 

1. Μετεωρολογία (2,1,0) Πνευματικός Ι. {ε} 
2. Αστρονομία (2,1,0) Κρομμύδας Φ. {εJ 
3. Μαθηματική Φυσική (παλαιού προγράμματος) Λεοντάρης Γ. {χ} 
Τμήμα Χημείας 

4. Πειραματική Φυσική Ι (3,1,0) Κατσάνος Δ. {χ} 
5. Πειραματική Φυσική Π (3,1,0) Παπανικολaου Ν. e} 
6. Εργαστήρια Πειραματικής Φυσικής (0,0,4) 

χ 

15 
11 
11 

Ιωαννίδου-Φίλη Α, Φίλης Ι., Νικολής Ν., Ονουφρίου Π., Ασλάνογλου Ξ. e} 
Τμήμα Πληροφορικής 

7. Γενική Φυσική Ι (4,1,0) Παπανικολάου Ν. {χ} 
8. Γενική Φυσική Π ( 4,1,0) Θεοδωρίδου Ε. {ε} 
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 

9. Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Υλικών (3,0,0) 
Ευαγγελάκης Γ. {ε} 

Τμήμα Επιστημών της Τέχνης 

10. Στοιχεία Οπτικής, Θεωρία Χρώματος, Φωτομετρία (3,0,0) Φίλης Ι. {χ} 

Ε 

24 
24 
21 
21 
21 



Δ. ΜΕΤΑΠ'fΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Η 
διαδικασία χορήγησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρονολογείται από την ίδρυσή του. Η αναβάθμι

ση όμως των πανεπιστημιακών σπουδών, η προαγωγή της έρευνας και η 

συμβολή των Πανεπιστημίων στις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου, κατέστησαν ανα

γκαία τη θεσμοθέτηση συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών. 

Σήμερα στο Τμήμα Φυσικής λειτουργούν τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα (στη Φυσι

κή (με τρεις ειδικεύσεις), στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία & Φυσική του Ατμοσφαιρι

κού Περιβάλλοντος και στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες) τα οποία οδηγούν 

στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Δι

πλώματος (ΔΔ) . Το τρέχον ακαδημα"ίκό έτος τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα χρηματο

δοτούνται από το Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Π. 

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Φυσικής με ειδικεύσεις σrη Φωτονική 

και την Επιστήμη των Υλικών 

Γενικά 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου

δών στη Φυσική λειτουργεί από το 1993 
και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχια 

κού Διπλώματος Ειδίκευσης (στη Φυσική, 

στη Φωτονική και στην Επιστήμη των Υλι

κών) και Διδακτορικού Διπλώματος. 

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται απόφοι

τοι Τμημάτων Φυσικής αλλά και άλλων 

Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ της η 

μεδαπής ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισό

τιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά 

από γραπτές εξετάσεις σε μαθήματα που 

καθορίζονται και ανακοίνώνονται έγκαι
ρα από τη Συντονιστική Επιτροπή Μετα

πτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ). Η ΣΕΜΣ 

έχει την ευχέρεια να αντιμετωπίσει ιδιαί

τερα υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτη 

τές , διπλωματούχους άλλων Τμημάτων 

και Σχολών καθορίζοντας κατά περίπτω

ση τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζο

νται. Οι υποψήφιοι εξετάζονται επιπλέον 

γραπτά στη γνώση μιας ξένης γλώσσας. 

Μετά από εισήγηση της ΣΕΜΣ είναι δυ

νάτόν να επιλεγούν άνευ εξετάσεων: 
• υποψήφιοι που έχουν ήδη επιλεγεί ως 
υπότροφοι κατόπιν εξετάσεων σε Ερευ-

•e--;1ι•w• 

νητικά Ιδρύματα της ημεδαπής, 

• κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπου
δών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρι

σμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών 

της αλλοδαπής, 

• ομογενείς ή αλλοδαποί υποψήφιοι οι ο

ποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτη 

σης είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού . 

Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώμα

τος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολού

θηση, η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα 

του προγράμματος καθώς και η συγγραφή 

διατριβής η οποία παρουσιάζεται δημό

σια και αξιολογείται. Για την απόκτηση 

Διδακτορικού Διπλώματος, μετά από την 

επιτυχή περάτωση του κύκλου των μαθη 

μάτων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 

πρωτότυπου ερευνητικού έργου το οποίο 

οδηγεί στη συγγραφή Διδακτορικής Δια

τριβής. Η Διδακτορική Διατριβή παρου-



σιάζεται ενώπιον επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής και αξιολογείται. 

Όλα τα έξοδα για τη διεξαγωγή έρευ

νας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

βαρύνουν το Τμήμα Φυσικής. Οι μεταπτυ-, 
χιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυ-

θούν οικονομικά με υποτροφίες του Τμή

ματος Φυσικής ή άλλων Ιδρυμάτων ή υπο

τροφίες ερευνητικών προγραμμάτων. 

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες 

• Βασική Κατεύθυνση 
Υποχρεωτικά: Μαθηματικές Μέθοδοι Φυ

σικής, Λεοντάρης Γ. {χ} , Κλασική Ηλε

κτροδυναμική , Κολάσης Χ. {χ} , Κβαντο

μηχανική Ι, Μάνεσης Ε. {χ} , Κβαντομη

χανική Π, Ταμβάκης Κ. {ε} . 

Επιλεγόμενα12: Υπολογιστικές Μέθοδοι 

Φυσικής, Λεοντάρης Γ., Ρίζος I. {ε} , Ατο

μική και Μοριακή Φυσική , Μπολοβίνος 

Α, Κοσμίδης Κ. {ε} , Φυσική Πλάσματος, 

Παντής Γ. {ε}, Αστροφυσική, Νίντος Α 

{ε} , Πυρηνική Φυσική {ε}, Στατιστική 

Φυσική {ε} , Φυσική Στερεάς Κατάστα

σης {ε} , Βαρύτητα και Κοσμολογία {ε}, 

Φυσική Υψηλών Ενεργειών {ε} 

Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 

αρχίζει μετά την επιτυχή περάτωση του 

προγράμματος των μαθημάτων. 

• Ειδίκευση στη Φωτονική 
Α ' Εξάμηνο: Θέματα Οπτικής, Χριστο

δουλίδης Α, Οπτικοί Κυματοδηγοί, Τσέ

κερης Π. , Οπτική Επεξεργασία της Πλη

ροφορίας Ι, Φούλιας Σ., Lasers, Λύρας 
Α., Φωτόνια και Ημιαγωγοί, Τσέκερης 

Π. , Εργαστήριο Φωτονικής Ι. , Κοσμίδης 

Κ. , Φίλης I. 
Β' Εξάμηνο: Μη Γραμμική Οπτική, Λύρας 

Α, Οπτική Επεξεργασία της Πληροφο

ρίας Π, Τσέκερης Π., Ημιαγωγικές Οπτι

κές Διατάξεις, Τσέκερης Π., Οπτικές επι

κοινωνίες, Κωσταράκης Π., Οπτικές Τε-

n Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει δύο από τα πα

ρακάτω μαθήματα, ή και από τα υποχρεωτικά των 

άλλων ειδικεύσεων. 

χνικές Μέτρησης, Βάινος Ν., Εργαστήριο 

Φωτονικής Π., Μπολοβίνος Α, Κοσμίδης 

κ. 

Γ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία 

• Ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών 
Α' Εξάμηνο: Φυσική Στερεάς Κατάστασης, 

Παπαευθυμίου Β., Φλούδας Γ., Επιστήμη 

των Υλικών , Παπαευθυμίου Β., Χημεία 

των Υλικών, Καρακασίδης Μ. 

Για τα δύο πρώτα μαθήματα, είναι προα

παιτούμενα τα αντίστοιχα μαθήματα του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

του Τμήματος Φυσικής. 

Β' Εξάμηνο: Τεχνικές Χαρακτηρισμού 

των Υλικών, Μπάκας Θ., Καμαράτος Μ. , 

Σκούρας Ε., Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κω

σταράκης Π. 

Κατ' επιλογήν ένα μάθημα εκ των: Μα

γνητικά και Ημιαγώγιμα Υλικά, Τεχνικές 

Προσομοίωσης Παρασκευής και Χαρα

κτηρισμού των Υλικών. 

Η διπλωματική εργασία αρχίζει μετά την 

επιτυχή περάτωση του Α εξαμήνου. 

2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας 

και Φυσικής του Α τμοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος 

Γενικά 

Από το 1994 λειτουργtί Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε 

απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία και Κλιμα

τολογία. Οι φοιτητές μετά την απόκτηση 

του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ

σης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους για απόκτηση και Διδακτορικού Δι

πλώματος. 

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται πτυχιούχοι 

των Σχολών: Θετικών Επιστημών, Γεωπο

νοδασολογικών, Πολυτεχνικών και Ανωτά

των Στρατιωτικών των ΑΕΙ και τΕΙ της η

μεδαπής ή της αλλοδαπής. 



Για να ενταχθούν στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να εξε

ταστούν επιτυχώς στα εξής μαθήματα: Ξέ

νη Γλώσσα, Γενική Φυσική, Γενικά Μαθη

ματικά, Γενική Μετεωρολογία και Κλιμα

τολογία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι 

δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με βά

ση ακαδημα"ίκά και κοινωνικά κριτήρια ε

φόσον vπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. 

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες 

Α' Εξάμηνο: Γενική και Πρακτική Μετεω

ρολογία, Κασσωμένος Π., Γενική Κλιματο

λογία, Χατζηαναστασίου Ν . , Μηχανική 

των Ρευστών, Κατσούλης Β., Μάθημα επι

λογής από την ομάδα 1, με βάση τις προ
πτυχιακές σπουδές του φοιτητού. 

Β' Εξάμηνο: Συνοπτική Μετεωρολογία, 

Μπαρτζώκας Α., Φυσική Μετεωρολογία 

και Θερμοδυναμική της Ατμόσφαιρας, 

Χατζηάναστασίου Ν., Πνευματικός Ι. , Φυ
σική Περιβάλλοντος, Κατσούλης Β., Μά

θημα επιλογής από την ομάδα 1, Μάθημα 
επιλογής από την ομάδα 2. 
Γ ' Εξάμηνο: Φυσική Ωκεανογραφία, 

Πνευματικός Ι., Δυναμική Μετεωρολογία -
Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού, Μπαρτζώ

κας Α., Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Στα
τιστικές Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης, 

Μπαρτζώκας Α. , Μικρομετεωρολογία -
Μικροκλιματολογία, Πνευματικός Ι., Μά

θημα επιλογής από την ομάδα 2 
Δ ' Εξάμηνο: Πρακτική άσκηση στο μετεω

ρολογικό σταθμό του αεροδρομίου Ιωαννί

νων και στην ΕΜΥ, Εκπόνηση Μεταπτυ

χιακής Διατριβής. 

• Μαθήματα επιλογής ομάδας 1: Θεωρία 
Πιθανοτήτων, Στατιστική, Γενική Φυσική, 

Κλασική Μηχανική. 

• Μαθήματα επιλογής ομάδας 2: Υδρομε
τεωρολογία, Αγρομετεωρολογία, Ραδιομε

τεωρολογία, Περιβαλλοντική Χημεία, Φυ

σική Ανώτερης Ατμόσφαιρας, Βιομετεω

ρολογία-Βιοκλιματολογία. 

3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις 
Σύγχρονες Ηλεκrροvικές Τφολογ~ 
Γενικά 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου

δών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνο

λογίες λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής από 

το 1996 και υλοποιείται σε συνεργασία με 
το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ια

τρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων . Σκοπός του 

ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους μεταπτυ-

. χιακούς φοιτητές έτσι ώστε αυτοί να μπο
ρούν να συμβάλουν στην προαγωγή των 

ερενητικών και αναπτυξιακών διαδικα

σιών, καθώς και στην υποστήριξη της πα

ραγωγής σε σύγχρονα τεχνολογικά θέμα

τα αιχμής στους κλάδους των Ηλεκτρονι

κών και Τηλεπικοινωνιών. Το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες 

Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες του Τμήματος 

Φυσικής οδηγεί στην απονομή Μεταπτυ

χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή και Δι

δακτορικού Διπλώματος στις Σύγχρονες 

Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες στη Φυσική , 

Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες. 

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται πτυχιού

χοι Φυσικής, Χημείας, Ιατρικής Φυσικής, 

Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανι

κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανι

κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλ

λων συναφών ειδικοτήτων, απόφοιτοι Ελ

ληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κάτοχοι αναγνωρι

σμένων ισοτίμων διπλωμάτων της αλλοδα

πής. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων 

περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη, ε

ξετάσεις στη αγγλική γλώσσα (συνεκτιμά

ται η γνώση κάθε άλλης ευρωπα·ίκής 

γλώσσας) και αξιολόγηση του βιογραφι

κού των υποψηφίων . Οι υποψήφιοι μπο

ρεί να υποβληθούν και σε εξετάσεις γρα

πτές ή προφορικές και σε ειδικές περι

πτώσεις να υποχρεωθούν να παρακολου

θήσουν επιτυχώς επιλεγμένα προπτυχια

κά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής. 

Για τη λήψη του διπλώματος απαιτείται η 



επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η 

διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο τη 

συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ

γασίας ή διδακτορικής διατριβής η οποία 

παρουσιάζεται και αξιολογείται. 

Ο ι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνα

τόν να ενισχυθούν οικονομικά με βάση α

καδημα·ίκά και κοινωνικά κριτήρια και ε

φόσον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

του προγράμματος. 

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες 

Α ' Εξάμηνο: Ηλεκτρονική Φυσική (3) 
Καμαράτος Μ., Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 

(4) Κωσταράκης Π., Αρχιτεκτονική Η/Υ, 
Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών 
(2) Ευαγγέλου Ι., Αναλογικά Ηλεκτρονι

κά (2) Κωσταράκης Π, Οργανολογία και 

Εφαρμογές στην Ιατρική (3) Καλέφ-Εζ

ρά Τ. , Οργανολογία και Εφαρμογές στη 

Φυσικη (2) Τριάντης Φ. , Οργανολογία 

και Εφαρμογές στη Χημεία (2) Σταλίκας 

Κ. , Θεωρία Θορύβου (2) Κωσταράκης Π., 
Γλώσσα Assembly - Εργαστήριο Μικροε

λεγκτών (3) Μάνθος Ν. 
Β' Εξάμηνο : Δίκτυα Υπολογιστών (2) Μή
τρου Ν., Ασύρματες Επικοινωνίες (3) Δα
γκάκης Κ., Αλεξανδρίδης Α, Οπτικές Επι

κοινωνίες (2) Κωσταράκης Π. , Θεωρία 

Γραμμικών Κυκλωμάτων (2) Φούλιας Σ., 
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (2) Παπαδημη
τρίου Δ., Σχεδίαση VHDL (3) Αγγέλης Κ. 
Γ Εξάμηνο: Μικροηλεκτρονική (4) Μάνθος 
Ν., Γραμμές Μεταφοράς (2) Κωσταράκης 
Π., Φίλτρα (2) Αγγέλης Κ. 

4. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Επιβλέποντες Καθηγητές 

Όνομα . Μετ. Πρόγραμμα 

Αλεξίου Αγγελίνα 3 
Αναστασίου Άγγελος 3 
Ανδρουλιδάκης Ιωσήφ 3 
Ασαρίδης Ηλίας 1 
Ασημίδης Ασημάκης 3 
Αυδίκος Ηλίας 3 
Βαμβακόπουλος Εμμανουήλ 1 
Βέρμπης Γεώργιος 3 
Βηχούδης Πασχάλης 3 
Γεροστάθη Ιωάννα 1 
Γιούτσος Δημήτριος 1 
Γκανιάτσας Κωνσταντίνος 1 
Διαμάντης Νικόλαος 1 
Δούμας Γεώργιος 1 
Ευθυμίου Χρήστος 1 
Ηλιάδης Ματθαίος 1 
Καζιάνης Σπύρος 1 
Καραδήμος Δημήτριος 1 
Κιούση Αθανασία 1 
Κουτσοσπύρου Γεωργία 3 

Επιβλέπων Καθηγητής 

Κόκκας Π. 

Κωσταράκης Π. 

Μπάκας Θ. 

Ευαγγέλου Ι. 

Ευαγγελάκης Γ. 

Κόκκας Π. 

Βαγιονάκης Κ. 

Φίλης Ι. 

Μπολοβίνος Α 

Κοσμίδης Κ. 

Ιωαννίδης Κ. 

ΜπατάκηςΝ. 

Κωσταράκης Π. 

•• 



Λάμπρου Κωνσταντίνος 1 Τσέκερης Π. 

Λεβέντης Γεώργιος 1 
Λιόντας Ιωάννης 1 Μπολοβίνος Α 

Μαλάμου Σεβαστή 3 
Μάρκου Μαρίνα 2 Κατσούλης Β. 

Μόκας Βασίλειος 1 
Μπαλντούμας Γεώργιος 3 
Μπάσιος Χρήστος 3 Κωσταράκης Π. 

Μπολανάκης Δημοσθένης 3 
Μπουκουβάλας Κωνσταντίνος 1 
Μυρωνάκης Κωνσταντίνος 2 Κατσούλης Β. 

Ν ικολα"tδη Σοφία 2 Πνευματικός Ι. 

Νικομήδης Κωνσταντίνος 1 
Παλαιολόγος Αλέξανδρος 1 Φίλης Ι. 

Παντελιός Αθανάσιος 3 Κωσταράκης Π. 

Παπαδήμας Χρήστος 2 Μπαρτζώκας Α 

Παπαδόπουλος Περικλής 1 
Παππάς Κωνσταντίνος 2 Χατζηαναστασίου Ν. 

Πασχαλίδου Αναστασία 2 Κασσωμένος Π. 

Πατρώνης Νικόλαος 1 Ασημακόπουλος Π. 

Περδίκης Αριστείδης 1 
Πουλιπούλης Γεώργιος 1 Θρουμουλόπουλος Γ. 

Ράπτης Βασίλειος 3 
Σιδηρόπουλος Γεώργιος 3 Μάνθος Ν. 

Σιντόση Ουρανία 2 Κασσωμένος Π. 

Σιώζος Παναγιώτης 1 Κοσμίδης Κ. 

Σουψανάς Θωμάς 3 Καλέφ-Εζρά τ. 

Σταύρου Νικόλαος 3 
Στράτη Χρυσούλα 1 Τσέκερης Π. 

Συμιανάκης Εμμανουήλ 1 Ευαγγελάκης Γ. 

Σωτηρόπουλος Ανδρέας 1 Καμαράτος Μ. 

Τάτσης Γεώργιος 3 
Τουλούκογλου Ελευθέριος 3 Κωσταράκης Π. 

Τουτουντζόγλου Χρυσόστομος 3 
Τσιγάρα Άννα 1 Κοσμίδης Κ. 

Τσούκα Αγγελική 3 
Φωτιάδη Αγγελική 2 Κατσούλης Β . 

Χασιώτη Βασιλική 1 Κοσμάς Θ. 

Χριστοφιλάκης Βασίλειος 3 Κωσταράκης Π. 

Χρονόπουλος Σπυρίδων 3 
Ψαλλίδας Ανδρέας 1 Λεοντάρης Γ. 



Ε. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Κατάλογος Προσωπικού 

ΙJΣτην στήλη αυτή χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντομεύσεις 

Κ Καθηγητής Λ Λέκτορας 
Α Αναπληρωτής Καθηγητής Β Βοηθάς I ΕΕΔΙΠ 
Ε Επίκουρος Καθηγητής _ Δάσκαλος Ξένης Γλώσσας 

Ι4 Τα τηλέφωνα έχουν το πρόθεμα 06510-
ιsτο e-mail έχει πάντα κατάληξη @cc.υoi.gr 

τ 

Υ 
Μ 

ετεπ 

Διοικητικός Υπάλληλος 
Μεταmυχιακ6ς Σπουδαστής 



Γραφείο E-maίllS 

Φ2-330 pkassom 
Φ3-111 dkatsan 
Φ2-406 vkatsoul 
Φ2-117 akiousi 
Φ3-412 

Φ3-304 98520 kokkas 
Φ2-109 98501 chkolas 
Φ2-203 98603 hkosmas 
Φ3-411 98537 kkosmid 
Φ3-118 98577 me00418 
Φ2-325 98479 
Φ3-103 98491 
Φ3-217 98549 

98621 

98534 
Φ2-305 98484 

98510, 98615 
98529 
98488 
98538 
51133 

Φ2-304 98506 emanesis 
Φ3-304 98524 nmanthos 
Φ2-328 98605 tomeai 
Ιατ ικ 

, 
97572 
98534 

Φ2-221 98511 aliki 
Μ-401 98273 cbaikou 
Φ2-216 98512 tbakas 

23507 
98282 

Φ2-327 98477 abartzok 
Φ3-118 98577 
Φ2-209 98505 nbatakis 

me00838 
Φ3-406 98536 abolovin 
Φ3-209 98563 
Φ2-326 98587 me00759 
Φ2-319 98482 hnakas 
Φ2-326 · 98499 me00763 
Φ3-312 98557 nnicolis 

98534 
Φ2-410 98496 anindos 
Φ3-506 98513 
Φ3-312 98554 
Φ3-410 98531 
Φ3-118 98577 



Ιδιότητα13 Γραφείο τηιι~ E-manιs 
.... Κ. Βιβλιοθήκη 95218 bpantis ~ 

Φ2-207 98504 gpantis 
Φ2-326 98499 me00768 
Φ3-104 98586 dpapadim 
Χ2-316 98416 cpapadim 
Φ3-304 

Φ3-209 98563 
Φ3-303 98521 
Φ2-217 98516 
Φ3-406 98533 
Φ3-210 98562 
Μ-311 98263 
Φ2-324 98483 
Φ3-311 98548, 98550 χ a axri 

~ 95113 va a as .... 
~ 

98571 kpappas 
98499 me00573 
98499 me00760 
98548,98550 me00470 
98581 me00851 
98632 lperivol 
98599 gpnevma 
98486 apolychr 
98466 me00584 
79801 me00769 
97599 
98614 irizos 

Μεταβατικό 97490 
Φ3-305 98542 me00569 
Φ3-111 98495 
Φ2-326 98499 me00172 
Φ3-407 98529 me00415 
Φ3-412 98475 skalist 

Φ3-317 98547, 98550 kstamoul 
30419 me00790 

Φ3-224 98588 me00124 
Φ2-309 98487 tamvakis 

28949 me00770 
Φ3-311 98556 
Φ3-125 

92361 me00774 
Φ2-307 98509 etrianta 
Φ3-304 98597 ptrianta 
Φ3-303 98523 triantis 
Φ3-406 98534 tsekeris 
Φ2-319 98474 



Ιδιότηταιs Γραφείο Τηλέ~ωνο16 E-mai117 
Μ 
Α Φ2-409 98481 vtsikoud 
Μ 21428 me00916 
τ Φ3-203 98476 getsouma 
Υ Μεταβατικό 97491 adimop 
Α Φ3-405 98530 i hilis 
Α Φ3-209 98564 floudas 
τ Φ2-107 98610 
Ε Φ3-223 98573 sfoulias 
τ Φ3- 103 98566 thch sa 
Μ Φ2-318 98472 me00052 
Μ Φ2-116 98603 me00041 
Λ Φ2-321 98539 nhatzian 
Β Φ3-506 98514 ixatzik 
Α Φ3-405 98535 axristod 
Μ Φ3-125 98585 me00168 
Μ me00879 
Μ Φ2-103 98466 

W1:8 

ι 



2. Τηλεφωνικός Κατάλογος των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

97446 
97448 
40639, 97104 
97114 
97487 
97108 
97105, 97106 
97108 
97110, 97112 
97442, 97121 
97122, 97123 
97137, 97233 
97142 
97141 

ε ίο 96534 
97125, 97127 
97130, 97234 
97135, 97134 
97475, 97476 
97232,97181 
97405,97185 
97193, 97490 97491 
97008 
45631 
97191,97192 
97473,97195 
97477, 97197 
97201, 97483 
97497, 97498 
97202 
97454, 97455 
97188,97189 
95465 
97143, 97144 
97140 
98728 
98591, 98226 
97111, 97440 
98666 
98306 
98591,98359 
98519 



97111, 97440 
97138, 97115 
98510 
97151,97152 
96442 
96699 
95390 
95381, 95382 
95385, 95386 
95468, 95469 
98336 
98229 
97510 
97171 
97207 
95466, 95467 

98330 
98217, 98218 
98219,98220 
98221,98222 
98223 

97146 
97203 
97204 
97205 
42051, 42375,43804 
98316, 98317 
98333 
98598 
96543, 96544 
95461,95462,95463 
98164 
95476 
98328 
98631 
98455 
98630 



3. Μουσεία και Βιβλιοθήκες 

Δημοτική Πινακοθήκη Κοραή 1 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πλατεία 25ης Μαρτίου 6 
Βυζαντινό Μουσείο Κάστρο Ιωαννίνων 

Λαογραφικό Μουσείο «Κ Φρόντζος» Μ. Αγγέλου 42 
Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο τζαμί Ασλάν Πασά, Κάσtρο 

Πινακοθήκη Ε.Η.Μ. Παρασκευοπούλου 4 
Μουσείο Ελλ. Ισtορίας Π. Βρέλλη Μπιζάνι 

Πινακοθήκη Ευαγγέλου Αβέρωφ Μέτσοβο 

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης Δωδώνη 

4. Υπεραστικές Συγκοινωνίες 

ΚΊΈΛ Ιωαννίνων 

Λεωφορεία Αθηνών Ζωσιμαδών 4 
Λεωφορεία Θεσσαλονίκης Ζωσιμαδών 4 
Λεωφορεία Κόνιτσας-Πωγωνίου Ζωσιμαδών 4 
Λεωφορεία Πατρών Μπιζανίου 28 

ΚΊΈΛ 

Εύβοιας, Τρίπολης, Πύργου, 

Λευκάδας, Χανίων 

ΚΊΈΛ 

Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας, 

Δομπόλη 35 

Ηρακλείου, Καβάλας, Κορινθίας Παπανδρέου 25 

5. Νοσοκομεία 

75131 
25490,31908 
39580 
20515,23566 
26356 
25233,25497 
92128 
06560-41210 
82287 

26286 
27442 
26211 
25014 

41248 

37584 

Γενικό Κρατικό "Γ. Χατζηκώσtα" Λεωφ. Μακρυγιάννη (τέρμα) 80111 
( εφημερεύει τις ζυγές ημερομηνίες) 

Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Πανεπιστημιούπολη 99111 
( εφημερεύει τις μονές ημερομηνίες) 

.,. 
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