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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1. Ιστορία της Σχολής Ικάρων 
 

Το 1931 αποτέλεσε σταθµό στην ιστορία της Ελληνικής Αεροπορίας. Η Σχολή 

Αεροπορίας (ΣΑ), από τις πρώτες στον κόσµο Στρατιωτικές Αεροπορικές Σχολές, 

ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου 1931 και άρχισε να λειτουργεί τον ∆εκέµβριο του ίδιου 

χρόνου µε ενιαία εκπαίδευση για τη Στρατιωτική και Ναυτική Αεροπορία. 

Η φοίτηση σε αυτήν ήταν τριετής και στη ΣΑ εισέρχονταν απόφοιτοι του 

εξατάξιου Γυµνασίου. Οι απόφοιτοι αυτής ονοµάζονταν Μόνιµοι Ιπτάµενοι 

Ανθυποσµηναγοί, ενώ όσοι αποτύγχαναν στις πτήσεις αλλά σηµείωναν επιτυχία στα 

θεωρητικά µαθήµατα έπαιρναν την ειδικότητα του Οικονοµικού Αξιωµατικού. 

Οργανωτικά η ΣΑ προέβλεπε δύο ∆ιευθύνσεις και δύο Μοίρες. Τη ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης Αέρος, τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Εδάφους, τη Μοίρα ∆οκίµων και τη 

Μοίρα ∆ιοίκησης. Η πτητική εκπαίδευση των µαθητών ήταν διάρκειας 150 ωρών, 

αρχικά µε αεροσκάφη τύπου AVRO και στη συνέχεια µε αεροσκάφη τύπου 

BREGEUT και µε µονοθέσια διώξεως τύπου MARS. 

Η εκπαίδευση βασίστηκε στο σύστηµα εκπαίδευσης των αντίστοιχων 

Αγγλικών Αεροπορικών Σχολών. Κατά την εκπαίδευση αέρος δινόταν ιδιαίτερη 

έµφαση στην εξάσκηση στους ακροβατικούς ελιγµούς. Στις ασκήσεις Τακτικής 

εκπαιδεύονταν µετά την αποφοίτησή τους στη Σχολή Γενικής Εκπαίδευσης και 

Ειδικοτήτων, µε αεροσκάφη τύπου POTEZ-25, MORANE-230, HORSLEY και 

VELOS. Μερικοί µετεκπαιδεύονταν µε υδροπλάνα FAIREY σε αποστολές ναυτικής 

συνεργασίας στην Αεροπορική Βάση Φαλήρου. 

Για την ανανέωση σε Αξιωµατικούς Μηχανικούς ιδρύεται στη Σχολή 

Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) Τµήµα Αεροµηχανικών, µε την παραγωγή δύο σειρών των 

6 σπουδαστών η κάθε µία. Η πρώτη σειρά των Ανθυποσµηναγών Μηχανικών 

αποφοίτησε στις 12 Οκτωβρίου 1934 και η δεύτερη στις 2 Νοεµβρίου 1935. Με το 

Ν∆ της 16/10/1935 «ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», λειτούργησε στη ΣΑ και 

δεύτερο τµήµα, το Τµήµα Υπαξιωµατικών Χειριστών, διάρκειας δύο (2) ετών, από το 

οποίο αποφοιτούσαν Σµηνίες Χειριστές. Οι ειδικότητες που αποκτούσαν ήταν τρεις: 

Χειριστές µε ειδίκευση βοµβαρδιστού, Πολυβολητές & Βοµβαρδιστές µε 

δευτερεύουσα ειδίκευση φωτογράφου, Ασυρµατιστές. Το 1939 σηµατοδοτείται η 

δηµιουργία στη ΣΑ και τρίτου τµήµατος, του Τµήµατος Μηχανικών. Στις 6 
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Φεβρουαρίου 1939 συγκροτείται στη ΣΑ η πρώτη σειρά ∆οκίµων Αξιωµατικών 

Τεχνικών µε δύναµη 15 ∆οκίµων. 

Η θεωρητική εκπαίδευση των Ικάρων περιελάµβανε κυρίως επαγγελµατικά 

µαθήµατα και δευτερευόντως κοινωνικά. Οι Ίκαροι της Ιης τάξης εκτελούσαν 

θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι µαζί µε τους µαθητές της ΣΝ∆ µε το ιστιοφόρο 

«ΑΡΗΣ» στη Μεσόγειο. Οι Ίκαροι της ΙΙης τάξης συµµετείχαν, την ίδια περίοδο, σε 

εκπαιδευτική κατασκήνωση µε τους µαθητές της Σχολής Ευελπίδων, όπου και 

διδάσκονταν κανονισµούς πεζικού και τοπογραφίας. 

Από τους κόλπους της ΣΑ αποφοίτησαν οι περισσότεροι από εκείνους που 

έδωσαν τη ζωή τους στις εναέριες µάχες κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ο ήρωας 

Υποσµηναγός Μητραλέξης υπήρξε µαθητής της ΣΑ. Στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

κατά τη διάρκεια µιας αεροµαχίας και αφού του τελείωσαν τα πυροµαχικά, επιτέθηκε 

µε αυταπάρνηση και κατέρριψε Ιταλικό βοµβαρδιστικό εµβολίζοντας το ουραίο 

πτέρωµά του. 

Η έκρηξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου επέβαλε τη µεταφορά της ΣΑ στο 

Άργος, όπου λειτούργησε από τον Οκτώβριο του 1940 µέχρι τον Απρίλιο του 1941. 

Μετά τον Απρίλιο του 1941, η ΣΑ µεταστάθµευσε στη Μέση Ανατολή και στη 

συνέχεια στη Νότια Ροδεσία, όπου λειτούργησε κανονικά ως Εκπαιδευτικό Κέντρο 

από τον Σεπτέµβριο του 1941 µέχρι το καλοκαίρι του 1946. Κατά την παραµονή της 

ΣΑ στη Μέση Ανατολή, ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους 40 απόφοιτοι της ΣΑ, οι 

οποίοι και συνέχισαν την ένδοξη αεροπορική τους δράση στην Αίγυπτο. Η 

εκπαίδευση των Ελλήνων Ικάρων και Αξιωµατικών Ιπταµένων κατά τη διάρκεια του 

πολέµου έγινε στις Βρετανικές Μονάδες της Μέσης Ανατολής και της Νοτίου 

Ροδεσίας. Στη Νότιο Ροδεσία εκπαιδεύτηκαν και δύο σειρές Ιπταµένων 

Υπαξιωµατικών. Κατά την περίοδο που η ΣΑ λειτούργησε στο εξωτερικό, ο 

συνολικός αριθµός ωρών πτήσεων ανήλθε στις 145.000. 

Στα µέσα του 1945 έγινε η κατάταξη της 19ης σειράς Ιπταµένων, η οποία 

ήταν η πρώτη µεταπολεµική σειρά. Οι Ίκαροι αυτοί εκπαιδεύτηκαν στην Αγγλία από 

τον Οκτώβριο του 1946 έως τον Οκτώβριο του 1947 µε αεροπλάνα MOTH. Τον 

Μάρτιο του 1947, η ΣΑ επανέρχεται στη ∆εκέλεια. Η κανονική έναρξη λειτουργίας 

της ΣΑ άρχισε τον Οκτώβριο του 1947, όταν δέχτηκε τους πρώτους µαθητές που 

µετεκπαιδεύτηκαν στην Αγγλία. Οι ίδιοι µαθητές συνέχισαν στην πτητική τους 

εκπαίδευση στη ΣΑ µε αεροσκάφη τύπου HARVARD και SPITFIRE. 
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Η αρχική οργάνωση της ΣΑ στηρίχθηκε στα πρότυπα των Αγγλικών 

Αεροπορικών Σχολών της Νότιας Ροδεσίας. Περιλάµβανε τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 

και Πτήσεων, κάτω από την οποία ήταν η Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, η Μοίρα 

Εκπαίδευσης Εδάφους και η Μοίρα Ικάρων. Η ΣΑ την εποχή εκείνη διέθετε ελάχιστα 

µέσα, τόσο για την εκπαίδευση εδάφους όσο και για την εκπαίδευση αέρος. Για την 

εκπαίδευση εδάφους, διέθετε ελάχιστες αίθουσες διδασκαλίας µε περιορισµένα 

εποπτικά µέσα και η θεωρητική εκπαίδευση περιοριζόταν σε επαγγελµατικά και 

στρατιωτικά µαθήµατα. Για την πτητική εκπαίδευση, η ΣΑ διέθετε 10 έως 15 

αεροσκάφη TIGER MOTH, 15 έως 20 αεροσκάφη HARVARD και 15 έως 20 

αεροσκάφη SPITFIRE. 

Η µεταπολεµική ανάπτυξη της Αεροπορίας δηµιούργησε νέες απαιτήσεις, 

µεταξύ αυτών και µιας σταθερής ροής παραγωγή Τεχνικών Αξιωµατικών ανώτατης 

βαθµίδας εκπαίδευσης. Έτσι, το 1949, µε σχετικό ∆ιάταγµα, ιδρύεται η «Σχολή 

Μηχανικών (Αξιωµατικών) Αεροπορίας» (ΣΜΑ) και στις 29 Σεπτεµβρίου 1949 η ΣΑ 

ανοίγει τις πύλες της και υποδέχεται τους 6 µαθητές της 1ης σειράς ΣΜΑ. Έκτοτε η 

ΣΜΑ, ως τµήµα της ΣΑ ή Ικάρων όπως µετονοµάστηκε αργότερα, δηµιούργησε µε 

την πάροδο του χρόνου ένα αξιόλογο αριθµό αποφοίτων, υψηλού επιστηµονικού 

επιπέδου, ικανού να διευθύνει και να αξιοποιεί το εν γένει τεχνικό δυναµικό της 

Αεροπορίας, σε µια περίοδο συνεχών αυξανόµενων τεχνολογικών εξελίξεων και 

απαιτήσεων. 

Το σύστηµα εκπαίδευσης αέρος που ακολουθήθηκε µετά τον επαναπατρισµό 

της ΣΑ στην Ελλάδα ήταν το ίδιο µε αυτό των Σχολών της Νοτίου Ροδεσίας. Οι 

µαθητές εκτελούσαν συνολικά 160 ώρες πτήσης (40 ώρες σε TIGER MOTH, 80 ώρες 

σε HARVARD και 40 ώρες σε SPITFIRE). Το 1950 επανήλθε από τις ΗΠΑ, όπου 

εκπαιδεύθηκε, η πρώτη Μοίρα Ικάρων. Από τότε, η Αεροπορική εκπαίδευση στη 

χώρα µας άρχισε να επηρεάζεται από το Αµερικάνικο Σύστηµα εκπαίδευσης. 

Από την ίδρυση της ΣΑ µέχρι το 1951 εκπαιδεύτηκαν 23 σειρές Αξιωµατικών 

και Υπαξιωµατικών Ιπταµένων. Η ΣΑ, µε τα πενιχρά µέσα που διέθετε, εκπαίδευσε 

µέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό συνολικά πάνω 

από 500 Ιπταµένους. 

Το 1952 αρχίζει µια νέα περίοδος, η εποχή των αεροσκαφών JET. Η 

εκπαίδευση των Ικάρων στα αεριωθούµενα αεροσκάφη άρχισε το έτος 1953 µε την 

ίδρυση του Σµήνους Εκπαιδεύσεως Αεριωθουµένων (ΣΕΑ), το οποίο είχε την έδρα 
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του στην Ελευσίνα (112 Πτέρυγα Μάχης) και ανήκε στη Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος 

της ΣΑ. 

Με την υπ’ αριθµόν Α6346/11-4-53 απόφαση ΥΕΘΑ, η οργάνωση της ΣΑ 

άλλαξε και πήρε τη µορφή τυπικής Αµερικάνικης Πτέρυγας, µετονοµασθείσα σε 121 

Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (121 ΠΕΑ). Τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πτήσεων 

αντικατέστησε η Σµηναρχία Εκπαίδευσης Αέρος. Για τον εθισµό των µαθητών σε 

αεροσκάφη JET χρησιµοποιήθηκε το διθέσιο αεριωθούµενο εκπαιδευτικό 

αεροσκάφος Τ-33. Η εκπαίδευση στα αεροσκάφη αυτά αργότερα επεκτάθηκε και 

περιέλαβε όλη την εφαρµοσµένη εκπαίδευση των χειριστών στα αεροσκάφη JET. 

Η χρησιµότητα του Αεροπορικού όπλου, όπως αποδείχθηκε περίτρανα κατά 

τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, και η τεχνολογική του εξέλιξη οδήγησαν τη ΣΑ σε ένα 

δρόµο ραγδαίων εξελίξεων. Τα πτητικά µέσα, τα µέσα εκπαίδευσης εδάφους και το 

χρησιµοποιούµενο εκπαιδευτικό προσωπικό προσαρµόζονταν στις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες και αυξανόµενες απαιτήσεις. 

Το 1958, στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού της ΣΑ, γίνεται η µεταστέγασή της 

σε καινούριες εγκαταστάσεις. Με τη µεταστέγασή της δηµιουργούνται και 

εξοπλίζονται τα εργαστήρια Φυσικής, Χηµείας, Αεροδυναµικής, Τηλεπικοινωνιών, 

Προωθητικών Συστηµάτων, Υπολογισµού και Κατασκευής Αεροσκαφών, Αντοχής 

Υλικών, µε τέλεια µηχανήµατα και εργαστηριακά όργανα. 

Το κύρος και η αίγλη της ΣΑ ξεπερνούν τα Ελληνικά σύνορα και έτσι, το 

1962, έρχονται για εκπαίδευση οι πρώτοι αλλοδαποί µαθητές από τη Λιβύη. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν, αποφοίτησαν µαθητές από πολλά κράτη της Αφρικής και 

της Μέσης Ανατολής, όπως την Ιορδανία, την Τυνησία, τη Λιβύη, τη Σενεγάλη, τη 

Ζιµπάµπουε, το Μπουρούντι, το Καµερούν, τη Γκαµπόν, την Κεντρο-Αφρικανική 

∆ηµοκρατία, το Ζαΐρ, τη Μποτσουάνα και το Τσαντ. 

Το 1964 η ΣΑ µε το Ν∆ 4439/1964 (Άρθρο 5) γίνεται Ανώτατο Εκπαιδευτικό 

Ίδρυµα του κράτους, ισότιµο µε τα άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. Η 

φοίτηση µέχρι το 1966 ήταν τριετής. Το 1967 και µε την είσοδο της 43ης σειράς, η 

φοίτηση γίνεται τετραετούς διάρκειας. Με το Β∆ 370/1967, η ΣΑ µετονοµάστηκε σε 

Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και θεσµοθετήθηκαν όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν στην 

οργάνωση και λειτουργία της ΣΙ. Το ίδιο Β∆ τροποποιήθηκε σηµαντικά µε 

µεταγενέστερα Προεδρικά ∆ιατάγµατα, ώστε να βελτιωθεί η παρεχόµενη εκπαίδευση 

στους Ικάρους. 
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Το 1991 εισήχθησαν για πρώτη φορά στη ΣΙ γυναίκες (µόνο στο Τµήµα 

Μηχανικών). Το 1999 ο καταστροφικός σεισµός της Πάρνηθας προκαλεί πλήγµα στις 

κτηριακές εγκαταστάσεις. Το 2002 εισήχθησαν γυναίκες και στο Τµήµα Ιπταµένων. 

 Η ΣΙ είναι ένα Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΑΣΕΙ) ισότιµο µε 

τα ιδρύµατα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης παρέχοντας 

ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε αυτά. Η λειτουργία της ΣΙ 

καθορίζεται από τον Ν. 3187/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

από τον Ν. 3413/2005, καθώς και τους Ν. 3577/2007 και Ν. 3883/2010. Η διάρκεια 

φοίτησης στη ΣΙ είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε 

ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

 Η εποπτεία στη ΣΙ, σύµφωνα µε τον Ν. 3187/2003 και τον Οργανισµό της ΣΙ, 

ασκείται από τον ΥΕΘΑ δια του ΓΕΑ. Η υλοποίηση της εκπαίδευσης είναι δυνατόν 

να πραγµατοποιείται επ’ ωφελεία της ΣΙ και σε άλλες µονάδες της ΠΑ. Με απόφαση 

του ΥΕΘΑ, κατόπιν εισήγησης του ΓΕΑ, δύναται να παρέχεται εκπαίδευση επ’ 

ωφελεία της ΣΙ στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή.  

Έδρα της ΣΙ είναι η Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας. 

 

1.2. Σκοπός Λειτουργίας της Σχολής Ικάρων 
 

Σκοπός λειτουργίας της ΣΙ είναι να παρέχει στην ΠΑ µόνιµους Αξιωµατικούς, 

µε κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών της, να παράγει 

γνώση και να προάγει την έρευνα περί την αεροπορική και αεροδιαστηµική επιστήµη 

και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ µε τα µέσα και το 

προσωπικό που διαθέτει. 

 

1.3. Αποστολή της Σχολής Ικάρων 
 

Η ΣΙ έχει ως αποστολή: 

(1) Να παράγει και να µεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της, µε την έρευνα και 

διδασκαλία της αεροπορικής επιστήµης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών 

θεωρητικών, θετικών και εφαρµοσµένων επιστηµών. 

(2) Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να 

διαµορφώνει Αξιωµατικούς της ΠΑ µε στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, 

µόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική 
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παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες, 

µε άρτια επαγγελµατική και επιστηµονική κατάρτιση. 

(3) Να διοργανώνει από κοινού µε τα ΑΕΙ Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) και να διεξάγει επιστηµονική έρευνα σε τοµείς ενδιαφέροντος της ΠΑ και 

των Ενόπλων ∆υνάµεων γενικότερα. 
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2. ΕΙ∆Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 

2.1. Στρατιωτική, Πτητική και Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση 
 

Στη ΣΙ παρέχεται στρατιωτική και ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Επιπλέον, για την 

Κατεύθυνση Ιπταµένων παρέχεται πτητική εκπαίδευση. 

Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές 

γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρµογή της 

στρατιωτικής επιστήµης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Η πτητική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις 

και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρµογή της αεροπορικής 

επιστήµης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστηµονική γνώση των 

αντικειµένων των θετικών, εφαρµοσµένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, 

ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστηµών, οι οποίες διδάσκονται στη ΣΙ και στην 

οποία υπάγονται όλα τα µαθήµατα επιστηµονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν 

γνωστικά τη θεωρητική και πρακτική στρατιωτική και πτητική εκπαίδευση. 

Στη ΣΙ δύνανται να οργανώνονται, να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να 

µετονοµάζονται ή να καταργούνται ΠΜΣ σε θέµατα αεροπορικής επιστήµης και 

τεχνολογίας και σε γνωστικά αντικείµενα σχετικά µε τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές 

και λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων ∆υνάµεων και της Εθνικής Άµυνας της 

χώρας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Τα ΠΜΣ οργανώνονται είτε αυτοδύναµα 

από τη ΣΙ είτε από τη ΣΙ σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια είτε από τα 

Πανεπιστήµια σε συνεργασία µε τη ΣΙ. Για τα κοινά ΠΜΣ, την αρµοδιότητα 

χορήγησης των µεταπτυχιακών τίτλων έχουν τα Πανεπιστήµια, εκτός εάν άλλως 

ορίζεται στο Π∆. Προϋπόθεση για την αυτοδύναµη οργάνωση ΠΜΣ στη ΣΙ είναι η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης αυτής 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στα ΠΜΣ της ΣΙ δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι 

ΑΣΕΙ, καθώς και απόφοιτοι ιδρυµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής και 

αλλοδαπής. 

Η ΣΙ, πέραν των ανωτέρω, δύναται: 

(1) να διοργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια, 

(2) να οργανώνει σχολεία προετοιµασίας αλλοδαπών µαθητών, 
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(3) να εκπαιδεύει, από κοινού µε άλλα ΑΣΕΙ του εσωτερικού και εξωτερικού, 

σπουδαστές ή Αξιωµατικούς σε κοινά προγράµµατα προπτυχιακών ή 

µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας, σε γνωστικά αντικείµενα αεροπορικού 

ενδιαφέροντος, 

(4) να ανταλλάσσει σπουδαστές µε ΑΣΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και µέλη 

∆ΕΠ µε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

της παρεχόµενης στρατιωτικής, ακαδηµαϊκής και πτητικής εκπαίδευσης και 

επιµορφωτικών σεµιναρίων, καθώς και 

(5) να συνεργάζεται µε ΑΕΙ, µε ερευνητικά κέντρα και την αµυντική βιοµηχανία σε 

θέµατα έρευνας, στο πλαίσιο των διπλωµατικών και ερευνητικών εργασιών, των 

προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, και εφαρµοσµένης έρευνας 

αµυντικού χαρακτήρα στην αεροπορική και αεροδιαστηµική επιστήµη. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Military Erasmus 

(ESDC), η ΣΙ διοργανώνει σεµινάρια και ανταλλάσει Αξιωµατικούς, εκπαιδευτικό 

προσωπικό και σπουδαστές. 

Μέρος της εκπαίδευσης µπορεί να πραγµατοποιείται σε Υπηρεσίες ή Μονάδες 

της ΠΑ, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και σε οµόλογες Σχολές της ηµεδαπής ή 

της αλλοδαπής κατόπιν εισήγησης του ∆ιοικητή της Σχολής και απόφασης του 

Αρχηγού του ΓΕΑ. 

 

2.2. Στρατιωτική Αγωγή 
 

Η στρατιωτική αγωγή είναι απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας του Ικάρου και 

η ανάπτυξή της αποτελεί σηµαντικό έργο για τη ΣΙ και επιτελείται αδιάλειπτα κατά το 

διάστηµα των σπουδών του. 

Σκοπός της στρατιωτικής αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της 

προσωπικότητας του Ικάρου στον στρατιωτικό τρόπο ζωής, στην ανάπτυξη των 

αισθηµάτων αγάπης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και προς τη σηµαία, στη 

στρατιωτική δεοντολογία, στα έθιµα και τις παραδόσεις της ΣΙ, µε την εκπαίδευση 

στην ολιγάρκεια, στην καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, στην ανάπτυξη 

πνεύµατος µαχητικότητας και οµάδας, στην προσήλωση στην αποστολή, µε τη 

διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συµπεριφορά, στην καλλιέργεια των ιδεωδών 

της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και του ανθρωπισµού, καθώς και στην καλλιέργεια 
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πολιτιστικής παιδείας, µε τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και 

ηγετικών χαρακτηριστικών. 
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3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 

3.1. Γενικά 
 

Οι αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης της ΣΙ καθορίζονται από τις 

διατάξεις του Ν. 3187/2003 και από τον Οργανισµό της ΣΙ. Η εκπαιδευτική 

λειτουργία της ΣΙ υποστηρίζεται από διοικητικές υπηρεσίες και όργανα, που 

οργανώνονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τον Οργανισµό της ΣΙ για την επίτευξη 

του σκοπού και της αποστολής της. 

 

3.2. Οργανόγραµµα Σχολής Ικάρων 
 

 

3.3. Συλλογικά Όργανα ∆ιοίκησης 
 
(1) Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο (ΕΣ), το οποίο αποτελεί την ανώτατη εκπαιδευτική 

αρχή της ΣΙ και αποτελείται από τον ∆ιοικητή της ΣΙ ως πρόεδρο και έχει ως µέλη 

τον Υποδιοικητή της ΣΙ, τον ∆ιευθυντή Αεροπορικής – Στρατιωτικής 

Εκπαίδευσης, τον Κοσµήτορα, τρεις (3) εν ενεργεία Αξιωµατικούς του επιτελείου 
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της ΣΙ µε θητεία δύο ετών, κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών [κατά 

προτίµηση έναν (1) από κάθε Κατεύθυνση, που ορίζει ο ∆ιοικητής της ΣΙ] και 

τέσσερις (4) ∆ιευθυντές Τοµέων, µε θητεία δύο (2) ετών. Οι αρµοδιότητες του ΕΣ 

περιγράφονται στο άρθρο 9 του Οργανισµού της ΣΙ. 

Η Ακαδηµαϊκή Συνέλευση (ΑΣ) είναι συλλογικό(2)  όργανο διοίκησης για την 

 

.4. Μονοπρόσωπα Όργανα ∆ιοίκησης 

κός της ΠΑ, φέρει τον βαθµό 

(2) µατικός της ΠΑ, φέρει τον 

 τ ο τ

(3)  ενεργεία 

εκπαιδευτική λειτουργία και αποτελείται από τον Κοσµήτορα ως Πρόεδρο και 

έχει ως µέλη το σύνολο των µελών του ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού 

(∆ΕΠ) της ΣΙ, έναν (1) εκπρόσωπο του Ειδικού και Εργαστηριακού ∆ιδακτικού 

Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ) της ΣΙ και έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) της ΣΙ. Η θητεία των αιρετών µελών της 

ΑΣ είναι ετήσια. Οι αρµοδιότητες της ΑΣ περιγράφονται στο άρθρο 9 του 

Οργανισµού της ΣΙ. 

3
 
1) Ο ∆ιοικητής, ο οποίος είναι εν ενεργεία Αξιωµατι(

του Υποπτεράρχου, απόφοιτος της ΣΙ, ειδικότητας Ιπταµένου και κάτοχος 

µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίµηση, διοικεί τη ΣΙ και ευθύνεται για 

την εκπλήρωση και την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία και τις διατάξεις του Οργανισµού της ΣΙ. Οι αρµοδιότητές του 

περιγράφονται στο άρθρο 8 του Οργανισµού της ΣΙ. 

Ο Υποδιοικητής, ο οποίος είναι εν ενεργεία Αξιω

βαθµό του Ταξιάρχου, απόφοιτος της ΣΙ και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών κατά προτίµηση. Ο Υποδιοικητής είναι ο άµεσος βοηθός και ο νόµιµος 

αναπληρωτής του ∆ιοικητή της ΣΙ, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες δεν 

προβλέπεται αναπλήρωση από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Οι 

αρµοδιότητές ου περιγράφονται στ  άρθρο 10 του Οργανισµού ης ΣΙ. 

Ο ∆ιευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (∆ΑΣΕ), ο οποίος είναι εν

Αξιωµατικός της ΠΑ, απόφοιτος της ΣΙ, φέρει τον βαθµό του Ταξιάρχου και είναι 

κατά προτίµηση κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ο ∆ΑΣΕ προΐσταται 

της ∆ιεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (∆ΣΕ) και, πέραν των καθοριζοµένων 

στον Ν. 3187/2003, οι αρµοδιότητές του περιγράφονται στο άρθρο 11 του 

Οργανισµού της ΣΙ. 

 21



(4) Ο Κοσµήτορας, ο οποίος είναι µέλος ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Καθηγητή, έχει 

θητεία τεσσάρων (4) ακαδηµαϊκών ετών και εκλέγεται από την ΑΣ. Ο 

Κοσµήτορας προΐσταται της Κοσµητείας, διευθύνει και εποπτεύει την 

παρεχόµενη ακαδηµαϊκή εκπαίδευση σύµφωνα µε τον Ν. 3187/2003 και οι 

αρµοδιότητές του περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισµού της ΣΙ. 

(5) Οι ∆ιευθυντές Τοµέων, οι οποίοι είναι µέλη ∆ΕΠ στη βαθµίδα του Καθηγητή, ή 

του Αναπληρωτή Καθηγητή εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόµενος Καθηγητής του 

Τοµέα. Η θητεία του ∆ιευθυντή Τοµέα είναι για δύο (2) ακαδηµαϊκά έτη. Οι 

αρµοδιότητές του περιγράφονται στον Ν. 3187/2003 και στο άρθρο 13 του 

Οργανισµού της ΣΙ. 

 
Σηµειώνεται ότι ο ∆ΑΣΕ και ο Κοσµήτορας διευθύνουν και εποπτεύουν 

αντίστοιχα την παρεχόµενη στρατιωτική και ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, µέσω της ∆ΣΕ 

και της Κοσµητείας. 

 

3.5. Λοιπά Όργανα και ∆ιοικητικές Υπηρεσίες 
 

Η εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΙ υποστηρίζεται από διοικητικές υπηρεσίες 

και όργανα προς επίτευξη του σκοπού και της αποστολής της ΣΙ. Συγκεκριµένα, στον 

Οργανισµό της ΣΙ κατονοµάζονται τα κάτωθι: 

(1) Η Σµηναρχία Ικάρων (ΣΜΙΚ), η οποία υπάγεται στον ∆ιοικητή της ΣΙ και, 

εντός των ορίων του Οργανισµού της ΣΙ, οι αρµοδιότητές της µεταξύ άλλων 

περιλαµβάνουν την καλλιέργεια, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

στρατιωτικής αγωγής, την παροχή διοικητικής µέριµνας στους Ικάρους, την 

οργάνωση, προετοιµασία, συντονισµό και υλοποίηση λοιπών δραστηριοτήτων της 

ΣΙ, όπως κατάταξη, ορκωµοσίες, συµµετοχή σε στρατιωτικές παρελάσεις και 

άλλες εκδηλώσεις. Της ΣΜΙΚ προΐσταται εν ενεργεία Αξιωµατικός της ΠΑ, 

απόφοιτος της ΣΙ, που φέρει τον βαθµό του Σµηνάρχου και είναι ειδικότητας 

Ιπταµένου. Ο ∆ιοικητής της ΣΜΙΚ ευθύνεται έναντι του ∆ιοικητή της ΣΙ για την 

άρτια λειτουργία της ΣΜΙΚ, την αγωγή και διαβίωση των Ικάρων. Έχει τη 

διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία επί του προσωπικού της ΣΜΙΚ, σύµφωνα 

µε τους στρατιωτικούς κανονισµούς και διαταγές, αλλά και σύµφωνα µε την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τον Οργανισµό της ΣΙ, αναπληρώνεται δε από 
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τον Τµηµατάρχη Στρατιωτικής Αγωγής. Στα βασικά οργανωτικά στοιχεία της 

ΣΜΙΚ περιλαµβάνονται: 

1. Το Τµήµα Στρατιωτικής Αγωγής, το οποίο ευθύνεται για την ανάπτυξη, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατιωτικής αγωγής των Ικάρων. 

2. Το Τµήµα Προσωπικού, που ευθύνεται για την παρακολούθηση και 

διεκπεραίωση των διοικητικών θεµάτων του προσωπικού της ΣΜΙΚ και των 

Ικάρων. 

3. Οι Μοίρες Ικάρων, οι οποίες ευθύνονται για τη στρατιωτική και κοινωνική 

διαπαιδαγώγηση των Ικάρων, καθώς επίσης και τη διαβίωση αυτών. Οι 

Μοίρες αποτελούνται από Σµήνη και ο αριθµός τους είναι ανάλογος της 

δύναµης των Ικάρων. 

4. Η Μοίρα Υποστήριξης Σχολής Ικάρων (ΜΥΣΙ), η οποία υποστηρίζει τη 

ΣΜΙΚ σε θέµατα εφοδιασµού, τροφοδοσίας και γενικότερων ευκολιών 

καθηµερινής διαβίωσης των Ικάρων, ενώ ευθύνεται επίσης για τη συντήρηση 

των εγκαταστάσεων της ΣΙ. 

5. Η Γραµµατεία, η οποία υποστηρίζει το έργο του ∆ιοικητή της ΣΜΙΚ και 

ευθύνεται για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της εισερχόµενης και 

εξερχόµενης αλληλογραφίας της ΣΜΙΚ, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς. 

6. Η Μοίρα Προπαίδευσης Αλλοδαπών (ΜΠΑ) σπουδαστών, η οποία ευθύνεται 

για τη διαβίωση και την εν γένει προετοιµασία τους, ώστε να προσαρµοστούν 

στις απαιτήσεις της ΣΙ και να ενταχθούν οµαλά στη δύναµη των Ικάρων. Η 

Μοίρα αποτελείται από Σµήνη, ανάλογα µε τη δύναµη των αλλοδαπών 

σπουδαστών. 

(2) Το Ειδικό Επιτελείο, µε το οποίο βοηθείται ο ∆ιοικητής της ΣΙ στην ενάσκηση 

των καθηκόντων του, τη ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης (∆ΕΕ) και τη 

∆ιεύθυνση Υποστήριξης (∆ΥΠ). Στο Ειδικό Επιτελείο περιλαµβάνονται: 

Υπασπιστής, Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και 

Εδάφους (ΓΑΠΕ), Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας και Γραφείο Τυποποίησης 

Αξιολόγησης. Κύριες αρµοδιότητες της ∆ΕΕ αποτελούν ο έλεγχος, η ετοιµότητα 

και η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την επιτυχή εφαρµογή των 

επιχειρησιακών σχεδίων που αφορούν στη ΣΙ, καθώς και ο συντονισµός και η 

παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης του προσωπικού της ΣΙ 

πλην των Ικάρων και του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής. 
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Για το σκοπό αυτό, η ∆ΕΕ, µεταξύ άλλων, αναλαµβάνει τη µελέτη των 

προγραµµάτων άλλων Στρατιωτικών Σχολών, εισηγείται τρόπους βελτίωσης των 

µεθόδων εκπαίδευσης και µεριµνά για τη διαχείριση και την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών δεδοµένων και την υποστήριξη του ακαδηµαϊκού δικτύου. Στα 

οργανωτικά στοιχεία της ∆ΕΕ περιλαµβάνονται το Τµήµα Επιχειρήσεων 

Εκπαίδευσης ΣΟΣΜΕ, το Τµήµα Φυσικής Ασφάλειας και το Τµήµα Μελετών. 

Κύριες αρµοδιότητες της ∆ΥΠ αποτελούν ο σχεδιασµός, η οργάνωση, ο 

συντονισµός και ο επιτελικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της Τεχνικής και 

Εφοδιαστικής Υποστήριξης σε θέµατα που αφορούν στη συντήρηση και 

διασφάλιση της ποιότητας και διαθεσιµότητας των πτητικών και λοιπών τεχνικών 

εκπαιδευτικών µέσων, στη λειτουργία και συντήρηση των κτηριακών 

εγκαταστάσεων, δικτύων και περιβάλλοντος χώρου, στην ανάπτυξη, διαχείριση 

και συντήρηση των δικτύων δεδοµένων και επικοινωνιών, καθώς και των 

οπτικοακουστικών µέσων και στην έγκαιρη και οµαλή προµήθεια υλικών και 

µέσων. Στα οργανωτικά στοιχεία της ∆ΥΠ περιλαµβάνονται το Τµήµα 

Συντήρησης, το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου, το Τµήµα Εγκαταστάσεων, το Τµήµα 

∆ικτύων και Επικοινωνιών, το Τµήµα Πληροφορικής και το Τµήµα Εφοδιασµού. 

(3) Το Συµβούλιο Ικανότητας είναι το ανώτατο όργανο κρίσης και απόφασης 

σχετικά µε την ανεπάρκεια των Ικάρων στη Στρατιωτική Αγωγή. Είναι 

πενταµελές και απαρτίζεται από τον ∆ιοικητή της ΣΙ, ως Πρόεδρο, τον 

Υποδιοικητή της ΣΙ, τον ∆ΑΣΕ, τον ∆ιοικητή ΣΜΙΚ και τον Κοσµήτορα ως µέλη. 

Εισηγητής ορίζεται ο Τµηµατάρχης Στρατιωτικής Αγωγής (ΤΣΑ) της ΣΜΙΚ, 

χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

(4) Το Συµβούλιο Πτητικής Ικανότητας, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο κρίσης 

και απόφασης σχετικά µε την πτητική καταλληλότητα των Ικάρων, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος για την κρίση της πτητικής 

καταλληλότητας των πληρωµάτων αέρος. 

(5) Η Γραµµατεία του ΕΣ, η οποία υπάγεται στον ∆ιοικητή της ΣΙ και, πέραν του 

ΕΣ, παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην ΑΣ και στα Συµβούλια Ικανότητας 

µε την τήρηση, φύλαξη και διακίνηση των πρακτικών τους. 

(6) Η Γραµµατεία Σπουδών, η οποία υπάγεται διοικητικά στον Υποδιοικητή της ΣΙ 

και υποστηρίζει τη ∆ΣΕ και την Κοσµητεία συγκεντρώνοντας τα στοιχεία και 

διακινώντας τα έντυπα για τα θέµατα που αφορούν την εκπαίδευση των Ικάρων. 

Εκδίδει τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις σπουδών, καθώς και βεβαίωση 
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επάρκειας για τα γνωστικά αντικείµενα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(ΥΠΑ), ενώ µεριµνά για την τήρηση πρωτοκόλλων βαθµολογίας, καθώς και τη 

ψηφιοποίηση και την τήρηση του φακέλου εκπαίδευσης των αποφοίτων της ΣΙ. 

(7) Η Επιτροπή Ερευνών (ΕΕ), η οποία αποτελεί το όργανο επίβλεψης και 

παρακολούθησης της οµαλής υλοποίησης της εν γένει ερευνητικής 

δραστηριότητας της ΣΙ. 

(8) Η 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (360 ΜΕΑ), η οποία υπάγεται στον ∆ιοικητή 

της ΣΙ και υλοποιεί τµήµα της πτητικής εκπαίδευσης των Ικάρων της 

Κατεύθυνσης Ιπταµένων, ανάλογα µε τα τοποθετηµένα σε αυτήν πτητικά µέσα 

και σύµφωνα µε τα στάδια που καθορίζονται από το ΑΑΣ. Η 360 ΜΕΑ 

περιλαµβάνει τα εξής οργανωτικά στοιχεία: τον ∆ιοικητή της Μοίρας, το 

Επιτελείο του ∆ιοικητή (Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, Γραφείο 

Προσωπικού), τον Αξιωµατικό Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης, και, τέλος, τον 

Αρχιµηχανικό. 
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4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 

4.1. ∆ιεύθυνση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 
 

Η ∆ΣΕ διευθύνεται από τον ∆ΑΣΕ και οργανώνεται µε σκοπό την υλοποίηση 

των δραστηριοτήτων της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την υποστήριξη της 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και την παρακολούθηση και τον συντονισµό της πτητικής 

εκπαίδευσης, περιλαµβάνει δε κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

(1) Το Τµήµα Συντονισµού Κατευθύνσεων, το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του ∆ΑΣΕ και του Κοσµήτορα για θέµατα στρατιωτικής και ακαδηµαϊκής 

εκπαίδευσης αντίστοιχα, και έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες: (α) Συντονισµό και 

υποστήριξη της υλοποίησης του έργου του ∆ΑΣΕ και του Κοσµήτορα, υπό την 

επίβλεψή τους. (β) Συντονισµό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων των Κατευθύνσεων, καθώς 

και µέριµνα για την έκδοση του γενικού προγράµµατος εκπαίδευσης, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του Κοσµήτορα και του ∆ΑΣΕ, και υποβολή και κύρωση αρµοδίως. 

(γ) Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών εντός και 

εκτός Ελλάδας. (δ) Παρακολούθηση των επιδόσεων των σπουδαστών, ενηµέρωση 

του ατοµικού φακέλου εκπαίδευσης, καθώς και ενηµέρωση του Κοσµήτορα και 

του ∆ΑΣΕ σε περίπτωση προβλήµατος επίδοσης. Επίσης, καταχώρηση απουσιών, 

παρακολούθηση της υγειονοµικής κατάστασης, καθώς και καταχώρηση 

βαθµολογιών που βεβαιώνονται από τον ∆ΑΣΕ και τον Κοσµήτορα. (ε) 

Κατάρτιση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος εκπαίδευσης ανά Κατεύθυνση 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κοσµήτορα και του ∆ΑΣΕ. (στ) Τήρηση αρχείου 

διδαχθείσας ύλης ανά Κατεύθυνση και τµήµα, παρακολούθηση της υλοποίησης 

του γενικού προγράµµατος εκπαίδευσης και ενηµέρωση του ∆ΑΣΕ, του 

Κοσµήτορα και του αρµόδιου ∆ιευθυντή Τοµέα, επί των αποκλίσεων. (ζ) 

Παρακολούθηση υλοποίησης ηµερήσιου προγράµµατος εκπαίδευσης και 

ενηµέρωση του ∆ΑΣΕ, του Κοσµήτορα και του αρµόδιου ∆ιευθυντή Τοµέα, επί 

των αποκλίσεων. (η) Συγκέντρωση βαθµολογιών της παρεχόµενης εκπαίδευσης 

και υπολογισµό της προσωρινής ή της τελικής σειράς αρχαιότητας κατ’ έτος και 

κατά την αποφοίτηση και υποβολή για έγκριση από τον Κοσµήτορα και τον 

∆ΑΣΕ και για κύρωση από τον ∆ιοικητή της ΣΙ. (θ) Έγγραφη ενηµέρωση των 
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υστερούντων σπουδαστών και προγραµµατισµός ενισχυτικής διδασκαλίας σε 

συνεργασία µε τον ∆ΑΣΕ, τον Κοσµήτορα και τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Τοµέα. 

(2) Το Τµήµα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) 

Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισµό, υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης 

του προγράµµατος στρατιωτικής εκπαίδευσης. (β) Οργάνωση και συντονισµό των 

αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και παρακολούθηση υλοποίησης του 

προγράµµατος φυσικής κατάστασης των Ικάρων, σε συνεργασία µε τον 

Κοσµήτορα και τον ∆ιευθυντή του αρµόδιου Τοµέα της ακαδηµαϊκής 

εκπαίδευσης. (γ) Συνεργασία µε τον Κοσµήτορα για θέµατα που αφορούν στο 

προσωπικό που εµπλέκεται µε την υλοποίηση του προγράµµατος φυσικής 

κατάστασης των Ικάρων. (δ) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισµό, υποστήριξη και 

παρακολούθηση υλοποίησης της εκπαίδευσης προπαιδευοµένων αλλοδαπών, 

υποψηφίων σπουδαστών της ΣΙ. (ε) Οργάνωση, σχεδίαση, συντονισµό, 

υποστήριξη και παρακολούθηση δραστηριοτήτων που αφορούν στη συµµετοχή 

της ΣΙ στον θεσµό των Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Ακαδηµιών (European Air 

Force Academies ή ΕUAFA) και του προγράµµατος Military Erasmus, σε 

συνεργασία µε τον Κοσµήτορα.  

(3) Το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες της ΣΙ, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: (α) Μέριµνα για τη 

λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων. (β) Μέριµνα για τη διαχείριση θεµάτων του 

στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στη ∆ΣΕ. (γ) Μέριµνα 

για την προµήθεια, τήρηση και διανοµή των πάσης φύσεως µέσων, υλικών και 

εκπαιδευτικών βοηθηµάτων. 

(4) Το Γραφείο − Συνεργείο Μηχανογράφησης, το οποίο µεριµνά για την 

αναβάθµιση, συντήρηση και εκµετάλλευση των εφαρµογών, τη συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη των µηχανογραφικών συστηµάτων, των δικτύων και 

διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και των εκτυπωτικών εργασιών. 

(5) Η Γραµµατεία της ∆ΣΕ, µε αρµοδιότητες που αφορούν στη γραµµατειακή 

υποστήριξη του έργου του ∆ΑΣΕ και την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας. 

 

4.2. Κοσµητεία 
 

Η Κοσµητεία διευθύνεται από τον Κοσµήτορα και οργανώνεται µε σκοπό την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης ως ακολούθως: 
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(1) Τµήµα ∆ιδακτικού Προσωπικού, µε αρµοδιότητες επί θεµάτων που αφορούν στο 

∆ΕΠ. 

(2) Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών, µε αρµοδιότητες σε θέµατα οργάνωσης και 

συντονισµού της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, αρχειοθέτησης, σχεδιασµού και 

υλοποίησης του ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών, παρακολούθησης της 

υλοποίησης ηµερήσιου ακαδηµαϊκού προγράµµατος εκπαίδευσης, έκδοσης 

οδηγού σπουδών, διπλωµατικών εργασιών, εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, 

εβδοµαδιαίου ακαδηµαϊκού προγράµµατος, κατάρτισης προγράµµατος και 

διεξαγωγής εξετάσεων, συγκέντρωσης και έκδοσης βαθµολογιών ακαδηµαϊκών 

µαθηµάτων και σε κάθε δραστηριότητα σχετική µε το προπτυχιακό πρόγραµµα 

ακαδηµαϊκών σπουδών. 

(3) Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη 

στους ∆ιευθυντές Τοµέων, υποστήριξη των ερευνητικών προγραµµάτων, 

διοικητική µέριµνα των εργαστηρίων, σεµιναρίων, συνεδρίων που οργανώνονται 

από τη ΣΙ και της συµµετοχής προσωπικού της σε αντίστοιχα άλλων φορέων, 

υποστήριξη διαδικτυακών υπηρεσιών για θέµατα σχετικά µε την ακαδηµαϊκή 

εκπαίδευση, υποστήριξη δραστηριοτήτων EUAFA και Military Erasmus, καθώς 

και υποστήριξη για κάθε άλλο θέµα διοικητικής φύσεως της Κοσµητείας. 

(4) Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, µε αρµοδιότητες σε όλα τα θέµατα 

των µεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. 

(5) Όλοι οι Τοµείς ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της ΣΙ. 

(6) Τα εργαστήρια της ΣΙ, δια των οικείων Τοµέων αυτών. 

(7) Η Γραµµατεία της Κοσµητείας, µε αρµοδιότητες τη γραµµατειακή υποστήριξη 

του έργου του Κοσµήτορα και την τήρηση αρχείου αλληλογραφίας. 

 

4.3. 360 MEA 
 

Η εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΙ στο πρώτο έτος σπουδών των Ικάρων της 

Κατεύθυνσης Ιπταµένων υποστηρίζεται από την 360 ΜΕΑ, σκοπός της οποίας είναι η 

υλοποίηση της πτητικής εκπαίδευσης του σταδίου επιλογής. Προς τούτο αξιοποιείται 

το αεροσκάφος TECNAM P-2002JF. Την Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2018, 

προσγειώθηκε στην Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας το πρώτο εκπαιδευτικό 

αεροσκάφος P-2002JF. Η άφιξη του αεροσκάφους σηµατοδότησε την έναρξη των 

παραδόσεων από την εταιρεία TECNAM δώδεκα (12) αεροσκαφών του τύπου (και 
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συναφούς εξοπλισµού), που ολοκληρώθηκαν εντός του 2019. Το νέο αεροσκάφος 

αντικατέστησε το αεροσκάφος Τ-41D, το οποίο βρισκόταν στην υπηρεσία της 

Πολεµικής Αεροπορίας από το 1969. 

Ειδικότερα, η 360 ΜΕΑ υπάγεται στο ∆ιοικητή της ΣΙ, έχει ως αποστολή την 

οργάνωση και αξιοποίηση του προσωπικού και των µέσων που της διατίθενται 

προκειµένου να αναλάβει και να διεξάγει το πτητικό έργο που της ανατίθεται και 

στελεχώνεται µε στρατιωτικό προσωπικό ειδικοτήτων Ιπταµένων, Μηχανικών, 

Τεχνικών και ∆ιοικητικών, πολιτικό προσωπικό και στρατεύσιµους. Η λειτουργία της 

Μοίρας διέπεται εν γένει από τους κανόνες τυποποίησης-αξιολόγησης και ασφάλειας 

πτήσεων που έχουν θεσπιστεί και εφαρµόζονται από την ΠΑ σε όλες τις Μοίρες που 

διαθέτουν πτητικά µέσα και παράγουν πτητικό έργο. 

Στα κύρια οργανωτικά στοιχεία της Μοίρας περιλαµβάνονται: 

(1) Ο ∆ιοικητής της Μοίρας, που ευθύνεται για την υλοποίηση της πτητικής 

εκπαίδευσης, καθώς και του λοιπού πτητικού έργου που ανατίθεται στη Μοίρα, 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά προγράµµατα πτητικής εκπαίδευσης και τις 

υφιστάµενες διαταγές τυποποίησης-αξιολόγησης και ασφάλειας πτήσεων. 

Εγκρίνει και επιβλέπει το ηµερήσιο πρόγραµµα πτήσεων και πτητικής 

εκπαίδευσης. Ελέγχει και ευθύνεται για την επαγγελµατική κατάρτιση, απόδοση, 

πειθαρχία και διοικητική παρακολούθηση των εκπαιδευτών πτήσεων και του 

προσωπικού της Μοίρας. Παρακολουθεί την ικανότητα και πρόοδο των Ικάρων 

στην πτητική εκπαίδευση καθώς και την εν γένει παρουσία και πειθαρχία αυτών 

στη Μοίρα. Εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

Πτητικής Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα στάδια που καθορίζονται από το ΑΑΣ. 

Μεριµνά για τη λειτουργικότητα των πτητικών και λοιπών µέσων καθώς και την 

εν γένει εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της Μοίρας. 

(2) Το Επιτελείο του ∆ιοικητή, που περιλαµβάνει: (α) Το Γραφείο Ασφάλειας 

Πτήσεων και Εδάφους (ΓΑΠΕ) που ευθύνεται για την πρόληψη των ατυχηµάτων 

και την εν γένει τήρηση των κανόνων ασφάλειας προσωπικού και µέσων στο 

πλαίσιο της λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων της Μοίρας, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διαταγές και κανονισµούς της ΠΑ και σε συντονισµό µε το αντίστοιχο 

γραφείο ΓΑΠΕ της ΣΙ. (β) Το Γραφείο Προσωπικού που ευθύνεται για την 

παρακολούθηση των στρατολογικών και διοικητικών θεµάτων του προσωπικού 

της Μοίρας. 

Στα κύρια οργανωτικά στοιχεία της Μοίρας περιλαµβάνονται: 
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(3) Ο Αξιωµατικός Επιχειρήσεων − Εκπαίδευσης, που ευθύνεται για τη σχεδίαση και 

τον προγραµµατισµό του πτητικού έργου της Μοίρας, την επίβλεψη και τήρηση 

φακέλων επαγγελµατικής αξιολόγησης των εκπαιδευτών πτήσεων, την 

παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της προόδου των εκπαιδευοµένων Ικάρων, 

την εκπαίδευση του προσωπικού στο πλαίσιο της βελτίωσης και της απόκτησης 

κατάρτισης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και για την εκτέλεση 

λοιπού έργου που του ανατίθεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Μοίρας. 

(4) Ο Αρχιµηχανικός, που ευθύνεται για τη συντήρηση και λειτουργία των 

αεροσκαφών και των λοιπών υλικών και µέσων που διατίθενται στη Μοίρα, 

καθώς και για την εκτέλεση λοιπού έργου που του ανατίθεται στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της Μοίρας. 

(5) Οι κτηριακές υποδοµές που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων της είναι το ∆ιοικητήριο, το Υπόστεγο και το Συγκρότηµα 

Τεχνικής Υποστήριξης. Στο ∆ιοικητήριο στεγάζονται τα παρακάτω γραφεία: 

Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους (ΓΑΠΕ), Προσωπικού, Εκπαίδευσης 

Επιχειρήσεων, 1ου Σµήνους Εκπαίδευσης, 2ου Σµήνους Εκπαίδευσης. Στο 

Συγκρότηµα Τεχνικής Υποστήριξης στεγάζονται τα παρακάτω γραφεία: 

Αρχιµηχανικού, Ελέγχου-Συντήρησης Αεροσκαφών, Εκπαίδευσης-Τυποποίησης, 

1ου Σµήνους Γραµµής Πτήσεων, 2ου Σµήνους Οργανικής Συντήρησης. Στο 

Υπόστεγο που βρίσκεται δίπλα από το Συγκρότηµα Τεχνικής Υποστήριξης 

εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των αεροσκαφών της 

Μοίρας. Εκτός των παραπάνω κτηρίων, η Μοίρα διαθέτει υπαίθριο χώρο 

στάθµευσης (πίστα) αεροσκαφών, που βρίσκεται µπροστά από το Υπόστεγο και 

το Συγκρότηµα Τεχνικής Υποστήριξης. 
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5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

5.1. Γενικά 
 

Η διάρκεια σπουδών στη ΣΙ είναι τετραετής. Η εκπαίδευση στη ΣΙ 

κατανέµεται σε εκπαιδευτικά έτη. Κάθε εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεµβρίου 

και λήγει την 31η Αυγούστου του επόµενου ηµερολογιακού έτους, µε διακοπές στις 

εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, 

ανάλογα µε τις ανάγκες της ΣΙ. Το ακαδηµαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια µε 

το εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα (χειµερινό και 

εαρινό). Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους 

και λήγει την ηµέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειµερινού εξαµήνου. Το εαρινό 

εξάµηνο αρχίζει αµέσως µετά την περάτωση των εξετάσεων του χειµερινού εξαµήνου 

και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδηµαϊκού έτους. Με απόφαση του ΕΣ 

µπορεί να ορισθεί διαφορετική ηµεροµηνία έναρξης και λήξης του εκπαιδευτικού 

έτους και των ακαδηµαϊκών εξαµήνων. Κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο περιλαµβάνει 

τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδοµάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδοµάδες για 

εξετάσεις. 

Οι προπτυχιακές σπουδές αναλύονται σε Πρόγραµµα Σπουδών (ΠΣ). Το 

προπτυχιακό ΠΣ εγκρίνεται από το ΕΣ, µετά από εισήγηση του ∆ΑΣΕ για τα θέµατα 

στρατιωτικής εκπαίδευσης και του Κοσµήτορα για τα θέµατα ακαδηµαϊκής 

εκπαίδευσης, το αργότερο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και περιλαµβάνει 

κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: (α) Τίτλους των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, 

των αντικειµένων στρατιωτικής εκπαίδευσης και των σταδίων πτητικής εκπαίδευσης. 

(β) Περιεχόµενο των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, των αντικειµένων 

στρατιωτικής εκπαίδευσης και των ενοτήτων σταδίων πτητικής εκπαίδευσης. (γ) 

Ώρες εβδοµαδιαίες, εξαµήνου και συνολικές, ανάλογα µε το είδος της εκπαίδευσης. 

(δ) Συντελεστές βαρύτητας των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και των 

αντικειµένων στρατιωτικής εκπαίδευσης. (ε) Χρονική αλληλουχία και 

αλληλεξάρτηση µεταξύ των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και των 

αντικειµένων στρατιωτικής εκπαίδευσης, των ενοτήτων σταδίων πτητικής 

εκπαίδευσης και των εξεταστικών περιόδων. (στ) Τις πιστωτικές µονάδες που 

αντιστοιχούν στο σύνολο της εκπαίδευσης που παρέχεται στη ΣΙ. 
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Τροποποιήσεις του ΠΣ γίνονται µε απόφαση του ΕΣ και ισχύουν από το 

επόµενο έτος σπουδών. Ας σηµειωθεί ότι για την κατάρτιση του Προγράµµατος 

Σπουδών, το ΕΣ λαµβάνει υπόψη το «Πρότυπο Αποφοίτου Αξιωµατικού» της ΠΑ, τα 

προγράµµατα επιµόρφωσης Αξιωµατικών, τον «Κανονισµό Πολιτικής 

Χρησιµοποίησης Αξιωµατικών» της ΠΑ, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

ΓΕΑ. Μετά την έγκριση του Προγράµµατος Σπουδών και µέχρι την 31η Μαρτίου 

κάθε έτους, µετά από πρόταση του ∆ΑΣΕ και του Κοσµήτορα, το ΕΣ καταρτίζει το 

γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που περιλαµβάνει, για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος, 

τον διαχωρισµό των Ικάρων σε εκπαιδευτικά τµήµατα και το χρονοδιάγραµµα 

κάλυψης όλων των αντικειµένων της εκπαίδευσης που παρέχει η ΣΙ και οποιοσδήποτε 

άλλος φορέας επ’ ωφελεία της ΣΙ. 

Το σύνολο της παρεχόµενης εκπαίδευσης και αγωγής, καθώς και τα 

αποτελέσµατα και οι επιδόσεις των Ικάρων, παρακολουθούνται και καταχωρούνται 

σε έντυπα, ανάλογα µε το είδος της εκπαίδευσης και σε κατάλληλο 

µηχανογραφηµένο πρόγραµµα. 

Σηµειώνεται ότι δύναται µάθηµα εξαµήνου να διδάσκεται από διαφορετικά 

µέλη ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ), Ειδικού και Εργαστηριακού 

∆ιδακτικού Προσωπικού (ΕΕ∆ΙΠ), Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε Σύµβαση (ΕΠΣ) και 

Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ∆Π). Τα µέλη ∆ΕΠ συγκροτούν την Επιτροπή 

του µαθήµατος, µε συντονιστή το αρχαιότερο µέλος στην υψηλότερη βαθµίδα. Η 

Επιτροπή του µαθήµατος συντονίζει την οµοιοµορφία της διδασκαλίας ως προς το 

περιεχόµενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων, 

των εξετάσεων και την ενιαία πολιτική βαθµολόγησης αυτών, σε συνεργασία µε τον 

∆ιευθυντή του Τοµέα. Σε περίπτωση διδασκαλίας γνωστικού αντικειµένου ή 

µαθήµατος ειδικού ενδιαφέροντος ή σεµιναριακής µορφής εκπαίδευσης, η οποία 

πρόκειται να γίνει µε τη µέθοδο της «εξ αποστάσεως µάθησης», συγκροτείται µε 

µέριµνα του Κοσµήτορα ή του ∆ΑΣΕ (αν πρόκειται για µάθηµα ακαδηµαϊκής 

εκπαίδευσης ή αντικείµενο της στρατιωτικής εκπαίδευσης αντίστοιχα), επιτροπή 

υλοποίησης της δραστηριότητας µε συντονιστή τον αρµόδιο ∆ιευθυντή Τοµέα ή άλλο 

µέλος ∆ΕΠ του Τοµέα ή ΣΕ, αντίστοιχα. 
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5.2. Τµήµατα, Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις 
 

Στη ΣΙ λειτουργεί το Τµήµα Αεροπορικών Επιστηµών (ΤΑΕΠ) µε τις 

ακόλουθες Κατευθύνσεις: Ιπταµένων, Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράµυνας, 

Εφοδιαστών, ∆ιοικητικών, Μετεωρολόγων, Έρευνας Πληροφορικής. Οι 

Κατευθύνσεις Εφοδιαστών, ∆ιοικητικών, Μετεωρολόγων, Έρευνας Πληροφορικής 

ενεργοποιήθηκαν και λειτουργούν µε απόφαση του ΑΑΣ, αρχής γενοµένης από το 

Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-2023. Είναι δυνατή η ίδρυση, λειτουργία, µετονοµασία ή 

κατάργηση νέων Κατευθύνσεων στο ΤΑΕΠ, σύµφωνα µε τον Ν. 3187/2003. 

Η Κατεύθυνση µετά το 1ο ή το 2ο έτος δύναται να παρέχει Ειδικεύσεις µε 

κατάλληλο ΠΣ, οι οποίες άπτονται αναγνωρισµένου επιστηµονικού αντικειµένου. Με 

απόφαση του ΑΑΣ δηµιουργούνται ή καταργούνται Ειδικεύσεις, ανάλογα µε τις 

ανάγκες της ΠΑ. Η ποσοτική κατανοµή των Ικάρων κάθε σειράς σε συγκεκριµένη 

Ειδίκευση καθορίζεται από το ΑΑΣ σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ. Η 

ονοµαστική κατανοµή και ένταξη των Ικάρων στις Ειδικεύσεις γίνεται µε πρωταρχικό 

κριτήριο την επιθυµία. Σε περίπτωση που οι επιθυµούντες υπερβαίνουν τις διαθέσιµες 

θέσεις ανά Ειδίκευση, κριτήριο επιλογής αποτελεί η σειρά αρχαιότητας. 

Οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Ιπταµένων δύνανται να µετατάσσονται είτε στην 

Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράµυνας είτε σε άλλη Κατεύθυνση, σύµφωνα µε τον Ν. 

3187/2003 και τα οριζόµενα στον Οργανισµό της ΣΙ. Η Κατεύθυνση Μηχανικών, 

µετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους σπουδών, παρέχει τρεις Ειδικεύσεις: Μηχανικών 

Αεροσκαφών, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών και Μηχανικών 

Αεροπορικών Εγκαταστάσεων. 

 

5.3. Στρατιωτική Εκπαίδευση 
 

Σκοπός της στρατιωτικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής 

ικανότητας του Ικάρου, µε την παροχή γνώσεων, µε την αύξηση της αντοχής του σε 

παρατεταµένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί αποτελεσµατικά µε 

ασφάλεια και τακτική σκέψη, κάτω από συνθήκες πίεσης, µε την εκπαίδευση στα 

όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και των διαδικασιών και, 

τέλος, µε την άσκηση στη διοικητική και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Η στρατιωτική εκπαίδευση περιλαµβάνει θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση. Υλοποιείται µε την εκτέλεση δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε 
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στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιµασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις, 

επισκέψεις, σωµατική ατοµική και οµαδική άσκηση. Καλύπτει εξειδικευµένα 

στρατιωτικά θέµατα, τα οποία καθορίζονται επακριβώς στο ΠΣ και παρέχεται από 

στρατιωτικούς εκπαιδευτές. Στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, 

αναπτύσσεται η φυσική κατάσταση µε την άσκηση σε αντικείµενα εφαρµογής της 

φυσικής αγωγής και σε αθλοπαιδιές που καθορίζονται στο ΠΣ. Η παρακολούθηση 

όλων των αντικειµένων της στρατιωτικής (θεωρητικής και πρακτικής) εκπαίδευσης 

είναι υποχρεωτική. Τα επιµέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειµένων της 

στρατιωτικής (θεωρητικής και πρακτικής) εκπαίδευσης καθορίζονται στο ΠΣ. 

 

 
Εικόνα 1. Στιγµιότυπο από τη στρατιωτική εκπαίδευση των Ικάρων. 

 
Τα αντικείµενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης, είναι 

εξαµηνιαία, αυτοτελή και υλοποιούνται µε την παρακολούθηση διδασκαλίας, 

διαλέξεων, την πραγµατοποίηση εργασιών, εργαστηριακών και πρακτικών 

ασκήσεων, µε εκπαιδευτικές επισκέψεις, µελέτη και εξετάσεις. Εάν, για οποιονδήποτε 

λόγο, ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε αντικείµενο 

στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης είναι µικρότερος από τα 3/4 του 

προβλεπόµενου στο ΠΣ, το ΕΣ µε απόφαση του παρατείνει το εξάµηνο µέχρις ότου 

επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούµενη κάλυψη του αντικειµένου 

εκπαίδευσης. Ίκαρος που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρακολούθησε τουλάχιστον 

το 70% των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν, για το σύνολο των 

αντικειµένων της στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης του εξαµήνου, δεν έχει το 
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δικαίωµα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εµπίπτει στην 

κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ο βαθµός µαθήµατος 

εξαµήνου εξάγεται κατά 70% από τη γραπτή εξέταση εξαµήνου αι κατά 30% από το 

βαθµό προόδου του εξαµήνου, ο οποίος µπορεί να προέρχεται από προφορική ή 

γραπτή εξέταση, γραπτή εργασία, εργαστηριακή άσκηση, ή συνδυασµό αυτών. 

Ίκαρος θεωρείται επιτυχών σε µάθηµα όταν λάβει βαθµολογία 50% και άνω. Ίκαρος 

που αποτυγχάνει σε αντικείµενο στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης 

επανεξετάζεται µετά την αρέλευση επτ  (7) και όχι περισσότερο των σ ράντα πέντε 

(45) ηµερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαµήνου. Ειδικά 

για την κατεύθυνση Ιπταµένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάµηνο 

πραγµατοποιείται µόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται µετά την 

παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ηµερών από το πέρας της 

εξεταστικής περιόδου του χειµερινού εξαµήνου. Σε περίπτωση που κατά την 

επανεξέτασή του λάβει 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών και βαθµολογείται µε 50%. 

Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται αποτυχών και εµπίπτει στην κατάσταση 

ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση 

ή επανεξέταση µαθήµατος στρατιωτικής (θεωρητικής) εκπαίδευσης λόγω 

τεκ ηριωµένου υγειονοµικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύµατος, εξετάζετα  µετά 

την άρση του και εντός διαστήµατος σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία 

της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός 

του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριµένη 

εξέταση ή επανεξέταση. Ο βαθµός εξαµήνου στα αντικείµενα της στρατιωτικής 

(θεωρητικής) εκπαίδευσης προκύπτει ως µέσος όρος των βαθµολογιών του συνόλου 

των εξεταζόµενων αντικειµένων ανά εξάµηνο, λαµβανοµένου υπόψη του συντελεστή 

βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθµός έτους προκύπτει ως µέσος όρος των 

βαθµολογιών του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου. 

Τα αντικείµενα της στρατιωτικής (πρακτικής

κ

 π ά α

µ  ι

) εκπαίδευσης είναι εξαµηνιαία 

και υλ

ς  δ

οποιούνται µε επίδειξη, εξάσκηση στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον και 

εξετάσεις. Η αξιολόγηση των αντικειµένων της στρατιωτικής (πρακτικής) 

εκπαίδευση  διενεργείται µια φορά ανά εξάµηνο σπου ών, στο χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου της 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. Ίκαρος που δεν υλοποίησε τουλάχιστον το 70% των ωρών 

του προγράµµατος των αντικειµένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης που 

πραγµατοποιήθηκαν, δεν έχει το δικαίωµα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται 
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αποτυχών και εµπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. 

Ικαρος στον οποίον, µε γνωµάτευση της Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής, έχει 

χορηγηθεί αναρρωτική άδεια και δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραµµα των 

αντικειµένων της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης, δεν λογίζεται απών κατά το 

χρονικό διάστηµα της άδειας και δύναται να εξεταστεί ή να επανεξεταστεί µετά την 

άρση του υγειονοµικού κωλύµατος και εντός διαστήµατος ενενήντα (90) ηµερών από 

την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της εξέτασης του εξαµήνου. Σε περίπτωση που δεν 

προσέλθει για εξέταση ή επανεξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, 

θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριµένη εξέταση ή επανεξέταση. Ο βαθµός 

εξαµήνου στα αντικείµενα της στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης προκύπτει ως 

µέσος όρος των βαθµολογιών του συνόλου των εξεταζόµενων αντικειµένων του 

εξαµήνου. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών όταν επιτύχει µέσο όρο εξαµήνου 50% και 

άνω. Σε περίπτωση που επιτύχει µέσο όρο µικρότερο του 50%, θεωρείται αποτυχών 

και επανεξετάζεται µετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα 

πέντε (45) ηµερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαµήνου. 

Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταµένων και για το έτος σπουδών που στο εαρινό 

εξάµηνο πραγµατοποιείται µόνον πτητική εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται 

µετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των τριάντα (30) ηµερών από το 

πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειµερινού εξαµήνου. Σε περίπτωση που λάβει 

κατά την επανεξέταση του βαθµολογία 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών και 

βαθµολογείται µε 50%. Σε περίπτωση που επιτύχει µέσο όρο µικρότερο του 50%, 

θεωρείται αποτυχών και εµπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική 

εκπαίδευση. Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειµένου 

στρατιωτικής (πρακτικής) εκπαίδευσης λόγω τεκµηριωµένου υγειονοµικού ή 

σοβαρού υπηρεσιακού κωλύµατος, εξετάζεται µετά την άρση του και εντός 

διαστήµατος ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία της εξέτασης  της 

επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήµατος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριµένη εξέταση ή 

επανεξέταση. Ο βαθµός εξαµήνου στα αντικείµενα της στρατιωτικής (πρακτικής) 

εκπαίδευσης προκύπτει ως µέσος όρος των βαθµολογιών του συνόλου των 

εξεταζόµενων αντικειµένων ανά εξάµηνο, λαµβανοµένου υπόψη του συντελεστή 

βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο βαθµός έτους προκύπτει ως µέσος όρος των 

βαθµολογιών του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου. 

 

  ή
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Η φυσική κατάσταση των Ικάρων αναπτύσσεται, βελτιώνεται και διατηρείται 

µε την εφαρµογή του προγράµµατος φυσικής κατάστασης, το οποίο καταρτίζεται από 

τον αρµόδιο Τοµέα της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τη ∆ΣΕ, 

αποτελείται από το πρακτικό µέρος αντικειµένων της φυσικής αγωγής και 

αθλοπαιδιών και υλοποιείται από τα µέλη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού 

στην ειδικότητα της φυσικής αγωγής. Η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης 

διενεργείται µε µέτρηση ατοµικών επιδόσεων σε αντικείµενα πρακτικής εφαρµογής 

της φυσικής αγωγής, από επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) µέλη διδακτικού και 

εκπαιδευτικού προσωπικού στην ειδικότητα της φυσικής αγωγής. Η αξιολόγηση της 

φυσικής κατάστασης διενεργείται µια φορά ανά εξάµηνο σπουδών, στο χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδων πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου 

της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. Ίκαρος που δεν υλοποίησε τουλάχιστον το 70% των 

ωρών του προγράµµατος φυσικής κατάστασης που πραγµατοποιήθηκαν, δεν έχει το 

δικαίωµα να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εµπίπτει στην 

κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ίκαρος στον οποίον, µε 

γνωµάτευση της Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής, έχει χορηγηθεί αναρρωτική 

άδεια και δεν δύναται να υλοποιήσει το πρόγραµµα της φυσικής κατάστασης, δεν 

λογίζεται απών κατά το χρονικό διάστηµα της άδειας και δύναται να εξεταστεί ή να 

επανεξεταστεί µετά την άρση του υγειονοµικού κωλύµατος και εντός διαστήµατος 

ενενήντα (90) ηµερών από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία της εξέτασης του 

εξαµήνου. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση ή επανεξέταση εντός του 

ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριµένη εξέταση ή 

επανεξέταση. Ο βαθµός εξαµήνου της φυσικής κατάστασης προκύπτει ως µέσος όρος 

των βαθµολογιών του συνόλου των εξεταζοµένων αντικειµένων του εξαµήνου, 

λαµβανοµένου υπόψη του συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά σύµφωνα µε 

το ΠΣ. Ο βαθµός έτους προκύπτει ως µέσος όρος των βαθµολογιών του χειµερινού 

και εαρινού εξαµήνου. Ίκαρος θεωρείται επιτυχών στη φυσική κατάσταση όταν 

επιτύχει µέσο όρο εξαµήνου 50% και άνω. Σε περίπτωση που επιτύχει µέσο όρο 

µικρότερο του 50%, θεωρείται αποτυχών και επανεξετάζεται µετά την παρέλευση 

επτά (7) και όχι περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών από το πέρας της 

εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαµήνου. Ειδικά για την κατεύθυνση Ιπταµένων 

και για το έτος σπουδών που στο εαρινό εξάµηνο πραγµατοποιείται µόνον πτητική 

εκπαίδευση, η επανεξέταση διεξάγεται µετά την παρέλευση επτά (7) και όχι 

περισσότερο των τριάντα (30) ηµερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του 
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χειµερινού εξαµήνου. Σε περίπτωση που λάβει κατά την επανεξέτασή του 

βαθµολογία 50% και άνω, θεωρείται επιτυχών και βαθµολογείται µε 50%. Σε 

περίπτωση που επιτύχει µέσο όρο µικρότερο του 50%, θεωρείται αποτυχών και 

εµπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στη στρατιωτική εκπαίδευση. Ίκαρος ο οποίος 

δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση αντικειµένου αξιολόγησης της φυσικής 

κατάστασης λόγω τεκµηριωµένου υγειονοµικού ή σοβαρού υπηρεσιακού κωλύµατος, 

εξετάζεται µετά την άρση του και εντός διαστήµατος ενενήντα (90) ηµερών από την 

ηµεροµηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για 

εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θεωρείται αποτυχών για τη 

συγκεκριµένη εξέταση ή επανεξέταση. 

 

 
Εικόνα 2. Στιγµιότυπο από τη στρατιωτική εκπαίδευση των Ικάρων. 

 
Ο τελικός βαθµός έτους της στρατιωτικής εκπαίδευσης (θεωρητικής, 

πρακτικής, φυσικής κατάστασης) εξάγεται από τους επιµέρους τελικούς βαθµούς µε 

συντελεστές βαρύτητας 0.2, 0.3 και 0.5, αντίστοιχα. Ο τελικός βαθµός έτους στη 

στρατιωτική εκπαίδευση λαµβάνεται υπόψη στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού 

εκπαίδευσης του έτους, µε ποσοστό συµµετοχής όπως αυτό ορίζεται στον Οργανισµό 

της ΣΙ και στο εδάφιο 6.5 του παρόντος. 
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5.4. Πτητική Εκπαίδευση 
 

Σκοπός της πτητικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση των πτητικών γνώσεων, η 

ανάπτυξη των απαιτούµενων δεξιοτήτων, καθώς και η διαµόρφωση της αεροπορικής 

κρίσης και αντίληψης των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταµένων, ώστε να 

επιτυγχάνονται τα επιθυµητά χαρακτηριστικά προσωπικότητας του «Πρότυπου 

Ανθυποσµηναγού Ιπταµένου» της ΠΑ, όπως αυτό έχει οριστεί από το ΑΑΣ. 

 

 
Εικόνα 3. Εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου T-41D υπερίπταται των εγκαταστάσεων της ΣΙ. 

 
Η πτητική εκπαίδευση βασίζεται σε σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας, 

λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο εκπαιδεύονται οι 

Ιπτάµενοι και στο οποίο θα κληθούν να εκτελέσουν την αποστολή τους, το µέλλον 

της αεροπορικής επιστήµης διεθνώς, αλλά και την ανάπτυξη και εξέλιξη της ΠΑ που 

καλείται να λειτουργήσει σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και γεωπολιτικά ασταθές 

περιβάλλον. Η πτητική εκπαίδευση επιτυγχάνεται στο συντοµότερο δυνατό χρόνο µε 

το µικρότερο δυνατό κόστος, επιδιώκοντας αδιάλειπτα την ασφάλεια των πτήσεων, 

στο πλαίσιο των ποιοτικών προτύπων, όπως αυτά καθορίζονται από την ΠΑ. 

Για την υλοποίηση των προγραµµάτων της πτητικής εκπαίδευσης ορίζονται, 

ως Εκπαιδευτές Πτήσεων, Αξιωµατικοί Ιπτάµενοι της ΠΑ, απόφοιτοι της ΣΙ, οι 
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οποίοι αποκτούν ή κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτή Πτήσεων και τοποθετούνται στις 

Εκπαιδευτικές Μοίρες κατόπιν διαταγής του ΓΕΑ. 

Η πτητική εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση 

αέρος. Η εκπαίδευση εδάφους παρέχεται µέσω µαθηµάτων προετοιµασίας των 

πτήσεων, διαλέξεις, εξάσκηση στους εξοµοιωτές πτήσεων και στα ολοκληρωµένα 

συστήµατα εκπαίδευσης µέσω υπολογιστών, και διεξάγεται σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα. Η εκπαίδευση αέρος διενεργείται µε τα διατιθέµενα προς το σκοπό πτητικά 

µέσα της ΠΑ και περιλαµβάνει συγκεκριµένο αριθµό και ώρες πτήσεων ανά 

εκπαιδευόµενο. 

 

 
Εικόνα 4. Ζεύγος εκπαιδευτικών αεροσκαφών τύπου T-6A σε κλειστό σχηµατισµό. 

 

5.4.1. Στάδια Πτητικής Εκπαίδευσης 
 

Η πτητική εκπαίδευση χωρίζεται σε στάδια, τα οποία καθορίζονται µε 

απόφαση του ΑΑΣ ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ΠΑ, περιγράφονται στη ∆ιαταγή 

Μονίµου Ισχύος (∆ΜΙ) 3-1 της ΣΙ, στη Βασική ∆ιαταγή (Β∆) 3-1 της ∆ΑΕ και 

συνοπτικά στον παρόντα Οδηγό Σπουδών. 

Τα στάδια πτητικής εκπαίδευσης υποστηρίζονται από τα αναλυτικά 

προγράµµατα πτητικής εκπαίδευσης, τα οποία περιλαµβάνουν οδηγίες και 
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καθορίζουν την εκπαίδευση εδάφους και την εκπαίδευση αέρος. Αυτά είναι τα 

παρακάτω: 

(1) Στάδιο Επιλογής: Εκτελείται κατά το πρώτο έτος σπουδών στην 360 ΜΕΑ στο 

αεροδρόµιο ∆εκέλειας, µε µονοκινητήρια ελικοφόρα αεροσκάφη P-2002JF της 

TECNAM, τα οποία αντικατέστησαν τα αεροσκάφη T-41D Mescalero της 

Cessna, και έχει διάρκεια τριών (3) µηνών περίπου. Σκοπός του είναι η αρχική 

επιλογή των Ικάρων που µπορούν να αντεπεξέλθουν από άποψη ανθρώπινης 

φυσιολογίας στην πτήση και οι οποίοι µπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες 

εκείνες που θα τους καταστήσουν ικανούς να εκτελούν σωστά και µε ασφάλεια 

τις προβλεπόµενες διαδικασίες πτήσεως και τους βασικούς ελιγµούς του 

αεροσκάφους. Επισηµαίνεται ότι όσοι Ίκαροι αποτυγχάνουν στην πτητική 

εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονοµικά ακατάλληλοι στο στάδιο αυτό, διαγράφονται 

από τη ΣΙ και εισάγονται, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, στο πρώτο έτος 

σπουδών της επόµενης σχολής προτίµησής τους. 

(2) Αρχικό Στάδιο: Εκτελείται συνήθως στο δεύτερο εξάµηνο του δευτέρου έτους 

σπουδών µε αεροσκάφος T-6Α Texan II (µονοκινητήριο ελικοφόρο) στην 120 

ΠΕΑ και αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 

βασικές διαδικασίες και ελιγµούς στην πτήση, καθώς και στη διαχείριση των 

συστηµάτων του αεροσκάφους, στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και στη 

λήψη αποφάσεων σε όλες τις συνθήκες πτήσεως. Αποτελεί ένα επιπλέον επίπεδο 

ελέγχου της ικανότητας προσαρµογής της ανθρώπινης φυσιολογίας των 

εκπαιδευοµένων στη πτήση. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά τους 

έξι (6) µήνες και πραγµατοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ. 

(3) Βασικό Στάδιο: Εκτελείται συνήθως στο πρώτο εξάµηνο του τρίτου έτους 

σπουδών µε αεροσκάφος T-6Α Texan II στην 120 ΠΕΑ, στην 361 ΜΕΑ και στην 

364 ΜΕΑ. Σκοπός του σταδίου είναι η περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων στον ορθό χειρισµό του πτητικού µέσου, η ανάπτυξη ηγετικών 

χαρακτηριστικών, η καλλιέργεια οµαδικού πνεύµατος, η βελτίωση της ικανότητας 

στη διαχείριση πληροφοριών και η ανάπτυξη της αντίληψης της τρέχουσας 

κατάστασης και της δυναµικής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (situation 

awareness), κατανοώντας και προβλέποντας τις αλλαγές και την εξέλιξή του στο 

εγγύς µέλλον, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη διαµόρφωση της σύγχρονης 

αεροπορικής προσωπικότητας. 
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(4) Προκεχωρηµένο και Επιχειρησιακό Στάδιο: Υλοποιούνται µετά την αποφοίτηση 

των Ικάρων από τη ΣΙ στην 120 ΠΕΑ µε αεροσκάφος Τ-2Ε Buckeye (δικινητήριο 

αεριωθούµενο), στις 362 και 363 ΜΕΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΑΑΣ. 

Με απόφαση του ΥΕΘΑ, δύναται να υλοποιείται µέρος της πτητικής εκπαίδευσης 

της ΣΙ σε εκπαιδευτικά κέντρα πτήσεων στην αλλοδαπή, κατόπιν εισήγησης του 

ΓΕΑ. 

 

 
Εικόνα 5. Εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου P-2002JF και T-41D. 

 

5.4.2. Κριτήρια Αξιολόγησης Πτητικής Εκπαίδευσης 
 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και τα κριτήρια επιτυχίας της εκπαίδευσης 

εδάφους και αέρος κάθε σταδίου καθορίζονται στις ∆ΜΙ 3-1 της ΣΙ και Β∆ 3-1 της 

∆ΑΕ. Τα κριτήρια είναι ενσωµατωµένα στα αναλυτικά προγράµµατα πτητικής 

εκπαίδευσης των επιµέρους σταδίων που εµπεριέχονται στις εν λόγω διαταγές και 

συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω: 

(1) Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαίδευσης Εδάφους: Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 

γνώσεων των µαθητών στα αντικείµενα που έχουν διδαχθεί, όπως περιγράφονται 

στα αναλυτικά προγράµµατα εκπαίδευσης των σταδίων, διενεργούνται εξετάσεις 

υπό µορφή ερωτηµατολογίων. Για τη βαθµολόγησή τους χρησιµοποιείται η 
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εκατοστιαία κλίµακα βαθµολόγησης και ως ελάχιστη βαθµολογία για να θεωρηθεί 

κάποιος επιτυχών είναι το 80% µε άριστα το 100%. Στην αξιολόγηση των 

διαδικασιών ανάγκης και των ορίων του αεροσκάφους, λόγω της κρισιµότητάς 

τους, επιτυχών θεωρείται µόνον ο επιτυγχάνων το άριστα (100%). 

(2) Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαίδευσης Εδάφους στον Εξοµοιωτή Πτήσεων (F/S): Η 

αξιολόγηση στον εξοµοιωτή πτήσεων ακολουθεί τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στα αναλυτικά προγράµµατα εκπαίδευσης των σταδίων και τα 

κριτήρια είναι όµοια µε αυτά που περιγράφονται στην αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης αέρος. 

(3) Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαίδευσης Αέρος: Για την εκπαίδευση εδάφους στον 

εξοµοιωτή πτήσεων, αλλά και για την εκπαίδευση αέρος, οι µαθητές 

αξιολογούνται µε δύο (2) παράλληλους τρόπους, µε την απόλυτη και τη σχετική 

βαθµολογία. 

 

 
Εικόνα 6. Αίθουσα Η/Υ για την πτητική εκπαίδευση εδάφους των Ικάρων. 

 
Με την απόλυτη βαθµολογία αξιολογείται και βαθµολογείται κάθε ελιγµός ή 

έργο που εκτέλεσε ο Ίκαρος χρησιµοποιώντας τα κριτήρια απόδοσης που αποδίδονται 

µε τους κώδικες απόδοσης. Τα κριτήρια απόδοσης προσδιορίζουν τις επιτρεπτές 

αποκλίσεις από την επιθυµητή απόδοση στην εκτέλεση διαδικασιών και στην τεχνική 

εκτέλεσης ελιγµών και ασκήσεων. ∆ιακρίνονται σε γενικά και ειδικά. Τα γενικά 

κριτήρια απόδοσης αξιολογούν την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών και των ελιγµών 
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σε όλες τις φάσεις της πτήσης, όπως αυτά περιγράφονται στα διδακτικά εγχειρίδια. 

Τα ειδικά κριτήρια απόδοσης προσδιορίζουν τις µετρήσιµες παραµέτρους των 

ελιγµών πτήσεων και τις αποκλίσεις από αυτές. Οι κώδικες απόδοσης αποδίδουν τον 

απόλυτο τρόπο βαθµολόγησης των διαδικασιών και των ελιγµών στην πτήση και 

στον εξοµοιωτή πτήσεων. Κάθε κώδικας αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο 

απόδοσης, τα οποία κλιµακώνονται από «Επικίνδυνος» έως «Εξαίρετος» (έξι 

επίπεδα) και αποδίδονται µε το «Ε», «0» έως «4». 

Η γενική απόδοση των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταµένων βαθµολογείται σε 

εκατοσ

κώδικες 

απόδοσ

ικής εκπαίδευσης έτους εξάγεται από τη βαθµολογία πτητικής 

εκπαίδ

εδάφους π ς χ

τική εκπαίδευση σε οποιοδήποτε στάδιο δεν επαναλαµβάνεται για 

κανένα

τιαία κλίµακα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η σχετική βαθµολογία, η 

οποία λαµβάνει υπόψη τους Πίνακες Απαιτήσεων Προόδου (ΠΑΠ). Οι ΠΑΠ 

εµπεριέχουν τους κώδικες απόδοσης για κάθε κατηγορία και ενότητα ασκήσεων ανά 

στάδιο εκπαίδευσης και προσδιορίζουν το επιθυµητό επίπεδο απόδοσης για κάθε 

ελιγµό ή έργο σύµφωνα µε την παρεχόµενη εκπαίδευση. Ουσιαστικά προσδιορίζουν 

την απαιτούµενη πρόοδο του µαθητή κατά την εξέλιξη της εκπαίδευσής του. 

Αµέσως µετά τη βαθµολόγηση των µεµονωµένων ελιγµών µε τους 

ης, ο Εκπαιδευτής Πτήσεων αποφαίνεται αν η πρόοδος του µαθητή στο 

σύνολο της πτήσης συµβαδίζει µε την εκπαίδευση που έχει λάβει µέχρι εκείνη τη 

στιγµή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους ΠΑΠ, και τη βαθµολογεί µε την 

εκατοστιαία κλίµακα. 

Ο βαθµός πτητ

ευσης αέρος σταδίου σε ποσοστό 85% και τη βαθµολογία πτητικής 

εκπαίδευσης  σταδίου σε οσοστό 15%. Ίκαρο  θεωρείται επιτυ ών στην 

πτητική εκπαίδευση σταδίου όταν η τελική βαθµολογία πτητικής εκπαίδευσης αέρος 

σταδίου είναι από 60% και άνω της βαθµολογικής κλίµακας. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ο Ίκαρος εµπίπτει σε κατάσταση ανεπάρκειας στην πτητική εκπαίδευση. Ο τελικός 

βαθµός πτητικής εκπαίδευσης έτους λαµβάνεται υπόψη στη διαµόρφωση του τελικού 

βαθµού επίδοσης έτους µε ποσοστό συµµετοχής 30% στο πρώτο έτος σπουδών και 

40% µετά το πρώτο έτος σπουδών (για τα έτη κατά τα οποία υλοποιείται πτητική 

εκπαίδευση). 

Η πτη

 λόγο. Σε περίπτωση Ικάρου που λόγω ανεπάρκειας στην ακαδηµαϊκή ή 

στρατιωτική εκπαίδευση παραµένει και επαναλαµβάνει το ίδιο έτος σπουδών, η 

πτητική εκπαίδευση, ανάλογα µε το ποσοστό υλοποίησης αυτής, είτε συνεχίζεται και 

 44



ολοκληρώνεται, είτε διακόπτεται και συνεχίζεται µε τους Ικάρους του εποµένου 

έτους σπουδών, µετά από απόφαση του ∆ιοικητή της ΣΙ. 

 

5.4.3. Κατάσταση Ανεπάρκειας στην Πτητική Εκπαίδευση 
 

Ίκαρος ο οποίος αποτυγχάνει στην πτητική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 39 του Οργανισµού της ΣΙ, τίθεται σε κρίση πτητικής 

καταλληλότητας. Η κατάσταση ανεπάρκειας στην πτητική εκπαίδευση συνεπάγεται 

την παραποµπή του Ικάρου στο Συµβούλιο Πτητικής Ικανότητας, για κρίση της 

πτητικής του καταλληλότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 16/2000 όπως 

τροποποιήθηκε µε το Π∆ 228/2005. Σε περίπτωση απόφασης διακοπής της πτητικής 

εκπαίδευσης, εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα εξής: Εφόσον το στάδιο πτητικής 

εκπαίδευσης υλοποιείται κατά το πρώτο έτος σπουδών, διαγράφεται απολυόµενος 

από τη ΣΙ µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας. Εφόσον το στάδιο 

εκπαίδευσης υλοποιείται κατά το δεύτερο ή τα επόµενα έτη σπουδών, δύναται, εφ’ 

όσον το επιθυµεί, να µετατάσσεται κατόπιν αίτησής του, είτε στην Κατεύθυνση 

Ελεγκτών Αεράµυνας που ήδη λειτουργεί είτε σε κάποια άλλη Κατεύθυνση που θα 

εγκριθεί από το ΑΑΣ, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες της ΠΑ, πλην αυτής των 

Μηχανικών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 40 του Οργανισµού της ΣΙ. Σε 

περίπτωση που δεν επιθυµεί µετάταξη σε άλλη Κατεύθυνση, διαγράφεται 

απολυόµενος από τη ΣΙ.  

 

5.4.4. Αεροναυτία και Περιστατικά Φυσιολογίας Πτήσεων 
 

Αεροναυτία ονοµάζεται η δυσάρεστη παθολογική κατάσταση που εµφανίζεται 

κατά τις πτήσεις µε συµπτώµατα όπως επικίνδυνοι ή όχι σπασµοί του στοµάχου, 

γαστρικός ίλιγγος, ωχρότητα, ιδρώτας, τάση για έµετο, έµετος. ∆εν είναι απαραίτητο 

τα πιο πάνω συµπτώµατα να εµφανιστούν στο σύνολό τους ή να καταλήξουν στον 

έµετο για να χαρακτηρισθεί µια κατάσταση ως αεροναυτία. 

Οι µαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν συµπτώµατα αεροναυτίας ή περιστατικά 

φυσιολογίας πτήσεων λαµβάνουν επιπλέον πτήσεις για την εξοικείωσή τους µε αυτές 

και τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους. Σε περίπτωση αδυναµίας ανταπόκρισής τους, 

εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την ανεπάρκεια στην πτητική 

εκπαίδευση. 
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5.5. Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση 
 

Σκοπός της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης είναι να παρέχει πανεπιστηµιακού 

επιπέδου γνώση, καθώς και άρτια επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση στους 

σπουδαστές της ΣΙ, σε συγκεκριµένα επιστηµονικά γνωστικά αντικείµενα, ανάλογα 

µε την Κατεύθυνση και την Ειδίκευση στην οποία έχουν ενταχθεί. Στην ακαδηµαϊκή 

εκπαίδευση υπάγονται όλα τα µαθήµατα επιστηµονικού και ακαδηµαϊκού χαρακτήρα 

σύµφωνα µε τα γνωστικά αντικείµενα των Τοµέων της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, τα 

οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών στο πεδίο της 

στρατιωτικής και πτητικής εκπαίδευσης. 

Η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση κατανέµεται σε εξαµηνιαία και αυτοτελή 

µαθήµατα και υλοποιείται µε την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την 

εκτέλεση εργασιών, καθώς και εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, µε 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, µελέτη και εξετάσεις. Τα ακαδηµαϊκά µαθήµατα είναι 

αξιολογούµενα, έχουν ως βάση 50% και άριστα το 100%. Εάν, για οποιονδήποτε 

λόγο, ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν σε µάθηµα είναι 

µικρότερος από τα 3/4 του προβλεπόµενου στο ΠΣ, το ΕΣ µε απόφαση του 

παρατείνει το εξάµηνο µέχρις ότου επιτευχθεί η παραπάνω ελάχιστη απαιτούµενη 

κάλυψη του µαθήµατος. Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική 

για τους Ικάρους. Ίκαρος που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρακολούθησε 

τουλάχιστον το 70% των ωρών διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκαν, για το σύνολο 

των µαθηµάτων της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης του εξαµήνου, δεν έχει το δικαίωµα 

να προσέλθει στις εξετάσεις, θεωρείται αποτυχών και εµπίπτει στην κατάσταση 

ανεπάρκειας στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Ο βαθµός µαθήµατος εξαµήνου εξάγεται 

κατά 70% από τη γραπτή εξέταση εξαµήνου και κατά 30% από τον βαθµό προόδου 

του εξαµήνου, ο οποίος µπορεί να προέρχεται από προφορική ή γραπτή εξέταση, 

γραπτή εργασία, εργαστηριακή άσκηση, ή συνδυασµό αυτών. Ίκαρος θεωρείται 

επιτυχών σε µάθηµα όταν λάβει βαθµολογία 50% και άνω. Ίκαρος που αποτυγχάνει 

σε µάθηµα εξαµήνου επανεξετάζεται µετά την παρέλευση επτά (7) και όχι 

περισσότερο των σαράντα πέντε (45) ηµερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου 

του εαρινού εξαµήνου. Ειδικά για την Κατεύθυνση Ιπταµένων και για το έτος 

σπουδών που στο εαρινό εξάµηνο πραγµατοποιείται µόνον πτητική εκπαίδευση, η 

επανεξέταση διεξάγεται µετά την παρέλευση επτά (7) και όχι περισσότερο των 

τριάντα (30) ηµερών από το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειµερινού 
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εξαµήνου. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέτασή του λάβει βαθµολογία 50% και 

άνω, θεωρείται επιτυχών και βαθµολογείται µε 50%. Σε περίπτωση που λάβει 

βαθµολογία κάτω του 50%, θεωρείται αποτυχών και εµπίπτει στην κατάσταση 

ανεπάρκειας στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Αλλοδαπός Ίκαρος που αποτυγχάνει σε 

µάθηµα εξαµήνου δύναται να επιλέξει η επανεξέτασή του να γίνει γραπτά ή 

προφορικά, µε αίτηση του στο Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσµητείας 

τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της επανεξέτασης. Για 

την προφορική επανεξέταση απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του διδάσκοντα ότι το 

µάθηµα δύναται να εξεταστεί προφορικά. Η προφορική επανεξέταση γίνεται από τον 

διδάσκοντα παρουσία του ∆ιευθυντή ή Συντονιστή του Τοµέα στον οποίον ανήκει το 

µάθηµα. Η διαδικασία της επανεξέτασης ολοκληρώνεται µε τη συµπλήρωση του 

εντύπου προφορικής εξέτασης, το οποίο κατατίθεται και τηρείται σε αρχείο στο 

Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσµητείας και κοινοποιείται στο αντίστοιχο 

Τµήµα Συντονισµού. Ίκαρος ο οποίος δεν προσήλθε σε εξέταση ή επανεξέταση 

µαθήµατος ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης λόγω τεκµηριωµένου υγειονοµικού ή σοβαρού 

υπηρεσιακού κωλύµατος, εξετάζεται µετά την άρση του και εντός διαστήµατος 

σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία της εξέτασης ή της επανεξέτασης. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει για εξέταση εντός του ανωτέρω χρονικού 

διαστήµατος, θεωρείται αποτυχών για τη συγκεκριµένη εξέταση ή επανεξέταση. 

Ο τελικός βαθµός έτους της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης προκύπτει ως µέσος 

όρος των βαθµολογιών των µαθηµάτων των δύο εξαµήνων, λαµβανοµένου υπόψη του 

συντελεστή βαρύτητας για καθένα από αυτά. Ο τελικός βαθµός έτους στην 

ακαδηµαϊκή εκπαίδευση λαµβάνεται υπόψη στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού 

επίδοσης του έτους, µε το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής. 

 

5.6. ∆ιδακτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
 

5.6.1. Γενικά 
 

Το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΙ αποτελείται από: (α) 

∆ιδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ), (β) Ειδικό και Εργαστηριακό ∆ιδακτικό 

Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ), (γ) Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε Σύµβαση (ΕΠΣ), (δ) 

Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ∆Π) και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (ΣΕ). 
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5.6.2. ∆ιδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό (∆ΕΠ) 
 

Τα µέλη ∆ΕΠ ασκούν διδακτικό και ερευνητικό έργο. Το ∆ΕΠ αποτελείται 

από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Τα 

µέλη ∆ΕΠ παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό, επιστηµονικό και διοικητικό έργο.  

Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών µαθηµάτων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, 

εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών, συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα 

και σεµινάρια, συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, συνεργασία µε προπτυχιακούς 

και µεταπτυχιακούς σπουδαστές, διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, 

καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. 

Το ερευνητικό και επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει κυρίως βασική ή 

εφαρµοσµένη έρευνα, καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών 

διπλωµάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών, καθώς και συµµετοχή σε 

συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια. 

Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως συµµετοχή στα όργανα διοίκησης 

της ΣΙ, συµµετοχή σε επιτροπές και συµβούλια της ΣΙ, κατοχή θέσης ∆ιευθυντή 

Τοµέα και Κοσµήτορα της ΣΙ, καθώς και συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και 

εισηγητικές επιτροπές. 

 

5.6.3. Ειδικό και Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό (ΕΕ∆ΙΠ) 
 

Τα µέλη ΕΕ∆ΙΠ επιτελούν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο στη ΣΙ και 

επικουρούν τα µέλη ∆ΕΠ στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Συγκεκριµένα, 

τα καθήκοντά τους περιλαµβάνουν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης και βαθµολόγησης των σπουδαστών, συγγραφή 

εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, συµµετοχή στην εποπτεία των εξεταστικών διαδικασιών, 

διεξαγωγή διοικητικού έργου σχετικού µε την εκπαιδευτική και ερευνητική 

διαδικασία, και συνδράµουν γενικά τα µέλη ∆ΕΠ στην άσκηση του εκπαιδευτικού 

τους έργου. Επιπλέον, συµµετέχουν σε επιτροπές για την υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της ΣΙ. 
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5.6.4. Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε Σύµβαση (ΕΠΣ) 
 

Η παροχή του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου στις περιπτώσεις που δεν 

επαρκεί το προβλεπόµενο ∆ΕΠ στον Οργανισµό της ΣΙ, ή που απουσιάζουν µέλη 

αυτού, ή που δεν έχουν πληρωθεί προβλεπόµενες θέσεις προσωπικού, µπορεί να γίνει 

από ΕΠΣ, το οποίο προσκαλείται ή προσλαµβάνεται για τον σκοπό αυτόν. Το ΕΠΣ 

διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες: (α) Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι 

Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές ΑΣΕΙ ή άλλων 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 

αντίστοιχων προσόντων, µε ετήσια σύµβαση. (β) Ειδικών Επιστηµόνων, οι οποίοι 

είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας. 

Αρµόδιο όργανο για την εκλογή και επιλογή του ΕΠΣ είναι η ΑΣ. Οι Ειδικοί 

Επιστήµονες και οι ∆ιδάσκοντες προσλαµβάνονται µε πλήρη ή µερική απασχόληση 

και ασκούν το έργο τους στα πλαίσια των αποφάσεων του ΕΣ. 

 

5.6.5. Στρατιωτικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (Σ∆Π) και Στρατιωτικοί 
Εκπαιδευτές (ΣΕ) 

 
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης της ΣΙ υλοποιούνται και από το Σ∆Π και τους 

ΣΕ. 

Το Σ∆Π αποτελείται από Αξιωµατικούς εν ενεργεία των Ενόπλων ∆υνάµεων, 

των Σωµάτων Ασφαλείας ή του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και Στρατιωτικούς 

∆ικαστές, οι οποίοι διορίζονται για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ακαδηµαϊκής 

εκπαίδευσης. Τα προσόντα των µελών του Σ∆Π προσδιορίζονται στον Ν. 3187/2003. 

Το έργο του Σ∆Π είναι κατ’ εξοχήν διδακτικό και περιλαµβάνει: (α) ∆ιδασκαλία 

προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών µαθηµάτων. (β) ∆ιεξαγωγή φροντιστηριακών 

µαθηµάτων. (γ) ∆ιεξαγωγή εξετάσεων, αξιολόγηση σπουδαστών και εποπτικά 

καθήκοντα κατά την εξεταστική διαδικασία. (δ) Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε 

συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή του οικείου Τοµέα και διεξαγωγή εργαστηριακών 

ασκήσεων σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή του οικείου Εργαστηρίου. (ε) Επίβλεψη 

διπλωµατικών εργασιών. (στ) Συγγραφή βιβλίων ή εκπαιδευτικών σηµειώσεων 

κατόπιν ανάθεσης του ΕΣ. (ζ) Βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα. 

Ο προσδιορισµός των θέσεων Σ∆Π της ΣΙ γίνεται από το ΕΣ µετά από 

εισήγηση του αρµόδιου ∆ιευθυντή Τοµέα για τα γνωστικά αντικείµενα της 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. Οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, το διδακτορικό 
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δίπλωµα, το επιστηµονικό έργο και η εµπειρία του υποψήφιου µέλους Σ∆Π πρέπει να 

είναι συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και µε τα διδακτικά καθήκοντα 

που θα αναλάβει. Τα µέλη του Σ∆Π τοποθετούνται και ανήκουν σε Τοµείς συναφείς 

µε το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και µε τα διδακτικά καθήκοντα που θα 

αναλάβουν. Το όργανο επιλογής του Σ∆Π είναι η ΑΣ. 

Οι ΣΕ των ΑΣΕΙ είναι Αξιωµατικοί εν ενεργεία των Ενόπλων ∆υνάµεων, των 

Σωµάτων Ασφαλείας ή του Λιµενικού Σώµατος και είναι κάτοχοι τουλάχιστον 

πτυχίου ΑΣΕΙ ή πανεπιστηµίου. Οι ΣΕ παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείµενα 

της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αµείβονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το 

ΕΣ επιλέγει τους ΣΕ µετά από εισήγηση του ∆ΑΣΕ. Η ανάθεση του εκπαιδευτικού 

έργου στους ΣΕ γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ µετά από πρόταση του ΕΣ. 

 

5.7. Τοµείς Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
 

Στη ΣΙ λειτουργούν οι ακόλουθοι Τοµείς, οι οποίοι καλύπτουν αποκλειστικά 

την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση: 

1. Ηγετικής – ∆ιοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Φυσιολογίας 

2. Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών 

3. Αεροδυναµικής – Μηχανικής Πτήσης 

4. Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής 

5. Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, ∆οµικών Κατασκευών, Έργων Υποδοµών 

6. Θερµοδυναµικής, Προωθητικών & Ενεργειακών Συστηµάτων 

7. Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών 

8. Πληροφορικής & Υπολογιστών 

9. Αυτοµάτου Ελέγχου, Αεροδιαστηµικής Τεχνολογίας, Αµυντικών Συστηµάτων & 

Επιχειρήσεων 

 

5.7.1. Τοµέας Ηγετικής – ∆ιοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστηµών, 
Φυσιολογίας 

 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Θεωρίες και µοντέλα ηγεσίας, οργανωσιακή συµπεριφορά, ανάπτυξη προσωπικών 

ικανοτήτων, διαχείριση – διοίκηση ανθρωπίνου παράγοντα, µέθοδοι επικοινωνίας, 
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στρατηγικός σχεδιασµός, διοίκηση πληροφορίας, λήψη αποφάσεων, διαχείριση 

κινδύνου – κρίσεων. 

(2) Αρχαία και Νέα Ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία, Νέα Ελληνική ως ξένη 

γλώσσα, νεότερη ευρωπαϊκή φιλοσοφία, φιλοσοφία και ηθική του πολέµου. 

(3) Κοινωνιολογία, κοινωνιολογικές έννοιες, κοινωνικοί θεσµοί, στρατιωτική 

κοινωνιολογία, πολιτική κοινωνιολογία, ισότητα των δύο φύλων. 

(4) Ψυχολογία, κοινωνική-οργανωσιακή ψυχολογία, αεροπορική και στρατιωτική 

ιστορία, σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, διαχείριση ανθρώπινου 

παράγοντα, διαχείριση ασφάλειας πτήσεων. 

(5) ∆ηµόσιο διεθνές δίκαιο, δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αεροπορικό δίκαιο, 

διαστηµικό δίκαιο, δίκαιο ενόπλων συρράξεων, διεθνείς οργανισµοί. Στοιχεία 

δικαίου: συνταγµατικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, γενικές αρχές δικαίου, δίκαιο 

των δηµοσίων συµβάσεων, στρατιωτικό ποινικό δίκαιο. Νοµοθεσία πολιτικής 

αεροπορίας. 

(6) ∆ιεθνείς σχέσεις. Ιστορία – µεθοδολογία και θεωρίες διεθνών σχέσεων, εξωτερική 

πολιτική – διπλωµατία, ανθρώπινα δικαιώµατα – µη κυβερνητικοί οργανισµοί, 

συγκριτική πολιτική, στρατηγικές σπουδές, πολιτιστική και οικονοµική 

διπλωµατία, ελληνική εξωτερική και αµυντική πολιτική, µελέτη όµορων χωρών 

και περιοχών. 

(7) Ξένες γλώσσες, αγγλική – γαλλική – γερµανική γλώσσα – γλωσσολογία – 

λεξικολογία – φρασεολογία – ορολογία, µεθοδολογία εκµάθησης ξένης γλώσσας, 

εφαρµογές Η/Υ στη γλωσσική έρευνα και διδασκαλία, αεροπορικά αγγλικά, 

αγγλική ορολογία αεροπορικής τεχνολογίας, τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας. 

(8) Φυσική αγωγή, εργοφυσιολογία, εργοµετρία, φυσιολογία πτήσεων. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Ευθυµιάδου Ευφροσύνη (*) Καθηγητές 

Χατζηδάκη Ουρανία 
Αναπληρωτές Καθηγητές Ξενικού Αθηνά 
Επίκουροι Καθηγητές Λεκέα Ιωάννα 

∆ΕΠ 

Λέκτορες Συµεών ∆έσποινα 
Αγγέλη Σοφία 

Μπακογιάννης Ανάργυρος 
Μπίλιος Πέτρος 

ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ Ι 

Πήδουλας Γεώργιος 
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Σιγάλα Μαρία – Άρτεµις 
Σταµάτης Παναγιώτης 
Τζογάνη Χαρίκλεια 

  

Χίνη Καλλιόπη 
(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Ανδρεάδης Γρηγόριος 

Ασηµόπουλος Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος Νικόλαος 
Καραγιαννάκης ∆ηµήτριος 

Κουφοµιχαήλ Άννα 
Λαγός Κωνσταντίνος 
Λαζαρίκου Ροζαλία 
Λιούπη Χρυσάνθη 
Μανιάτης Αντώνιος 

Μαστέλλος Θεµιστοκλής 
Μινωτάκης Μιχαήλ 

Μπακόπουλος ∆ηµοσθένης 
Πλάγος Ιωάννης 

Σταµατόπουλος ∆ηµήτριος 
Σταυρίδης Ιωάννης 
Τριπερίνα Θωµαΐς 
Χατζής Νικόλαος 

ΕΠΣ 

Χριστοδούλου ∆ηµήτριος 
Ανεψιού Γεώργιος 
Μακρής Αντώνιος 

Μερτζεµεκίδης Αθανάσιος 
Παξινός Οδυσσέας 

Σ∆Π 

Σαβούρδος Πέτρος 
 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Αντιπαραβολική ανάλυση Αγγλικής – Ελληνικής 

 ∆ιδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς (ορολογία, 

φρασεολογία, µετάφραση, εξειδικευµένα αεροπορικά κείµενα) 

 Στρατηγικές εκµάθησης ξένης γλώσσας – Μεθοδολογία διδασκαλίας 

 Τεχνικές γλωσσικής επικοινωνίας 

 Παιδαγωγική ψυχολογία και δηµιουργική ικανότητα 

 Υπολογιστική λεξικολογία, φρασεολογία, ιδιωµατολογία 

 Γλωσσολογία ηλεκτρονικών σωµάτων κειµένων 
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 Κριτική ανάλυση λόγου 

 ∆εοντική τροπικότητα 

 Υφολογία 

 Κειµενογλωσσολογία 

 Πραγµατολογία 

 Ανάλυση συνεχούς λόγου 

 Σύνταξη – Σηµασιολογία 

 Στρατιωτική κουλτούρα 

 Σχέσεις στρατού – κοινωνίας 

 Προφίλ Αξιωµατικού 

 ∆ιαφυλικότητα Ενόπλων ∆υνάµεων 

 Θεωρία του δικαίου πολέµου 

 Ανθρωπιστικές επεµβάσεις και ανθρώπινα δικαιώµατα 

 Θέµατα εφαρµοσµένης ηθικής ως προς την αξιοποίηση της στρατιωτικής 

τεχνολογίας στα σύγχρονα πεδία µαχών 

 Θεωρία παιγνίων και στρατηγικές/τακτικές επιλογές στον πόλεµο 

 Ανάπτυξη και εφαρµογή µαθηµατικών µοντέλων στη διδασκαλία της 

στρατιωτικής ηθικής 

 Ανάπτυξη υποθετικών σεναρίων για τη διδασκαλία της στρατιωτικής ηθικής 

 Ορθολογική επιλογή και λήψη αποφάσεων κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών 

ασκήσεων 

 Ηθικά ζητήµατα στον πόλεµο εναντίον της τροµοκρατίας 

 Ανάλυση επιχειρηµατολογίας των σύγχρονων τροµοκρατικών οργανώσεων 

 Ζητήµατα ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστηµών και της τεχνολογίας. 

 

Εργαστήρια 

(1) Εργοµετρίας 

(2) Ξένων Γλωσσών 

(3) Πολεµικών Παιγνίων 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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5.7.2. Τοµέας Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών 
 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Θεωρητικά µαθηµατικά, εφαρµοσµένα µαθηµατικά, αριθµητικές µέθοδοι, 

οικονοµικά µαθηµατικά, στατιστική και θεωρία πιθανοτήτων, επιχειρησιακή 

έρευνα. 

(2) Θεωρητική µηχανική. 

(3) Μετεωρολογία: κλασική αεροπορική, εφαρµοσµένη, αεροναυτική, δυναµική, 

πρακτική. Ραδιοµετεωρολογία, κλιµατολογία, πρακτικές εφαρµογές 

µετεωρολογίας, αριθµητικά µοντέλα, πρόγνωση µετεωρολογικών παραµέτρων, 

τροποποίηση θεάτρου επιχειρήσεων. 

(4) Φυσική: περιοδικές κινήσεις, ταλαντώσεις, κύµατα, ηλεκτρισµός, 

ηλεκτροµαγνητισµός, ηµιαγωγοί, δίοδοι, transistor, γεωµετρική και κυµατική 

οπτική, κβαντική οπτική, νανοτεχνολογία, εφαρµογές. Θεωρία της σχετικότητας, 

σωµατιδιακή φύση της ύλης, LASER, κυµατική φύση της ύλης, ενεργειακές 

κατανοµές, φυσική υπερύθρου και υπεριώδους. Ραδιενέργεια. Σχάση και σύντηξη, 

στοιχειώδη σωµάτια, κοσµική φυσική. Ειδικά θέµατα θεωρητικής και 

εφαρµοσµένης φυσικής µε έµφαση στις υπάρχουσες και αναδυόµενες αµυντικές 

τεχνολογίες. 

(5) Χηµεία. Οργανική και ανόργανη χηµεία, αµυντικές εφαρµογές στον ραδιολογικό 

και βιοχηµικό πόλεµο (ΡΒΧ), µέτρα προστασίας. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Αναπληρωτές Καθηγητές Πατσουράκος Αλέξανδρος (*) 
Επίκουροι Καθηγητές Λουκά Πετρούλα ∆ΕΠ 

Λέκτορες ∆αυίδ Αικατερίνη 
Μπουκουβάλα Ερυσσώ ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος 

(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
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Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Μπουγιούκου Αθηνά 
Ντακόλια Χάρις ΕΠΣ 
Σγούρος Νικόλαος 
Αλεξάκης Γεώργιος Σ∆Π Αρµένης Γεράσιµος 

 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Μη Προσεταιριστικοί ∆ακτύλιοι και Άλγεβρες: ∆οµική Θεωρία Αλγεβρών του 

Lie και Αλγεβρών του Leibniz. Ελεύθερες Άλγεβρες και Υπεράλγεβρες του Lie 

και του Leibniz: Καθολικές Περιβάλλουσες Άλγεβρες και Απεικόνιση του 

Dynkin, Εφαρµογές στην Αλγεβρική Θεωρία Κωδικοποίησης. Συνοµολογιακή 

Θεωρία Αλγεβρών του Lie. 

 Αριθµητική Ανάλυση: Μερικές ∆ιαφορικές Εξισώσεις, Πεπερασµένα Στοιχεία, 

Υπολογιστικά Ρευστά. 

 Στατιστική και Πιθανότητες: Στατιστική Συµπερασµατολογία, Εκτιµητική, 

Μοντέλα ∆ιακριτών Κατανοµών, Χαρακτηρισµοί Κατανοµών. 

 Ηλεκτροµαγνητισµός: ∆ιαµήκη ηλεκτρικά κύµατα σε πλάσµα µε χωρικό 

διασκεδασµό (spatial dispersion). Κβαντική οπτική: Ακτινοβολία από ηλεκτρικά 

ουδέτερα επιταχυνόµενα σώµατα (mirrors). Αυθόρµητη διέγερση επιταχυνόµενου 

ατόµου συνοδευόµενη από εκποµπή ακτινοβολίας (ενίοτε γνωστό ως φαινόµενο 

Unruh). Κβαντική µηχανική: ηλεκτρόνιο σε ισχυρό δυναµικό, εκποµπή 

ηλεκτρονίων από χρονικά µεταβαλλόµενο ισχυρό δυναµικό, φαινόµενο σήραγγος 

Klein, φαινόµενο Zeldovich, εφαρµογές στο γραφένιο. 

 Αεροπορική Μετεωρολογία, Μοντέλα αριθµητικής πρόγνωσης καιρού (NWP, 

EPS), Υγρασία εδάφους και κατακόρυφες ροές στην κατώτερη ατµόσφαιρα, 

∆ιασπορά αερίων ρύπων σε αστικές χαράδρες, Μεταφορά και διασπορά σκόνης, 

Βελτιστοποίηση µετεωρολογικών προγνώσεων. 

 

Εργαστήρια 

(1) Φυσικής 
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Εργαστηριακή Υποδοµή 

Υποδοµή για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων φυσικής πρώτου και δεύτερου 

έτους σπουδών. 

 

5.7.3. Τοµέας Αεροδυναµικής – Μηχανικής Πτήσης 
 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Μηχανική των ρευστών, τυρβώδεις ροές, µηχανές ασυµπίεστων ρευστών. 

(2) Θεωρία οριακού στρώµατος. 

(3) Αεροδυναµική υποηχητικών, διηχητικών, υπερηχητικών και υψηλών 

υπερηχητικών ταχυτήτων, θεωρία αεροτοµών και φερουσών επιφανειών, 

εσωτερική αεροδυναµική, αεροδυναµική πλήρους αεροσκάφους, έλικες, 

υπολογιστική αεροδυναµική, µη µόνιµη αεροδυναµική, αεροδυναµικές 

αλληλεπιδράσεις, πειραµατική αεροδυναµική, αεροδυναµική ελικοπτέρων. 

(4) Μηχανική πτήσης, αεροδυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ αεροσκαφών σε πτήση 

σε σχηµατισµό, πτήση σε µεγάλη γωνία προσβολής, επιδόσεις αεροσκάφους σε 

πτήση σε διαταραγµένη ροή, µηχανική πτήσης ελικοπτέρων. 

(5) Πτητικές δοκιµές. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
∆ΕΠ Αναπληρωτές Καθηγητές Λέκας Θεόδωρος (*) 
ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ Ι Παπαβασιλόπουλος Βασίλειος 
(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Μαζαράκος ∆ηµήτριος ΕΠΣ 
Παναγιωτόπουλος Ηλίας 
Λεµπέσης Αθανάσιος 
Ξενάκης Γεώργιος Σ∆Π 

Τσαντούκλας Νικόλαος 
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Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Σχεδίαση ελίκων υψηλών επιδόσεων 

 Σχεδίαση αεροτοµών χαµηλού αριθµού Reynolds 

 Αεροδυναµική σχεδίαση µη επανδρωµένων αεροσκαφών 

 Πτήση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (βαρειά βροχή, άµµος, παγοποίηση) 

 Ευστάθεια, έλεγχος αεροσκάφους 

 Αεροδυναµική αλληλεπίδραση αεροσκάφους και εξωτερικών φορτίων 

 

Εργαστήρια 

(1) Μηχανικής των Ρευστών 

(2) Αεροδυναµικής 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

 Υποηχητική αεροσήραγγα µε ζυγό 6 συνιστωσών 

 Αεροσήραγγα επίδειξης πτήσης αεροσκάφους 

 Καπνοσήραγγα 

 

5.7.4. Τοµέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, 
Οργάνωσης Παραγωγής 

 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Μηχανολογικό σχέδιο, υπολογισµός και σχεδίαση στοιχείων µηχανών, 

µηχανουργική τεχνολογία, τεχνική µετρήσεων, συστήµατα κατεργασιών – 

διεργασιών, τεχνολογίες κατεργασιών – διεργασιών, εργαλειοµηχανές, τεχνολογία 

των επιφανειών, τριβολογία, σχεδιασµός και βελτιστοποίηση µηχανολογικών 

κατασκευών. 

(2) Μεταλλογνωσία, τεχνολογία υλικών, διάβρωση και προστασία, διαγνωστική της 

θραύσης, µη καταστροφικοί έλεγχοι, τεχνολογία επικαλύψεων, µεταλλοτεχνία. 

(3) Αρχές οικονοµικής, χρηµατοοικονοµική λογιστική, διοίκηση συστηµάτων 

παραγωγής και υπηρεσιών, προγραµµατισµός – σχεδιασµός – λειτουργία και 

έλεγχος συστηµάτων, διαχείριση συντήρησης – αξιοπιστία, ποιοτικός έλεγχος στα 

συστήµατα παραγωγής, διοίκηση ολικής ποιότητας. 
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(4) ∆ιοίκηση – διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, εφοδιαστική αλυσίδα/υποστήριξη 

αεροπορικών επιχειρήσεων, λογιστική διαδικασία εφοδιασµού, σύστηµα 

προµηθειών και πιστώσεων, δηµόσιο λογιστικό, λογιστικό Ε∆, µεταφορές και 

συστήµατα διανοµής, µέθοδοι εφοδιαστικής στατιστικής. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Καθηγητές Κουτσοµιχάλης Άγγελος (*) ∆ΕΠ 

Επίκουροι Καθηγητές Γεωργίου Εµµανουήλ 
ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ Ι Τουρλουµούσης Ηλίας 
(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Θεοδωράς ∆ηµήτριος 

Κωνσταντάκης Κωνσταντίνος 
Μαραγκάκης Αριστοτέλης 

ΕΠΣ 

Ντακόλια Χάρις 
Σ∆Π Θεοχαρόπουλος Νικόλαος 

 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Τοµέα επικεντρώνεται σε πεδία υψηλού 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος και τεχνολογίες αιχµής, σε όλο το φάσµα των 

µηχανολογικών εφαρµογών, δίνοντας έµφαση στις αεροναυπηγικές κατασκευές. Η 

ερευνητική δραστηριότητα του Τοµέα περιλαµβάνει το πεδίο της τεχνολογίας των 

υλικών, τη µηχανική τους συµπεριφορά, την αντοχή υλικών και δοµικών 

εξαρτηµάτων, τη µηχανική των θραύσεων, καθώς και την ανάλυση κατασκευών και 

την αξιολόγηση της δοµικής τους ακεραιότητας. Επιπρόσθετα, η ερευνητική 

δραστηριότητα του Τοµέα περιλαµβάνει τη µελέτη επικαλύψεων θερµικού 

ψεκασµού, τη συµπεριφορά υλικών σε τριβή και διάβρωση και τη µελέτη 

ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων. Επίσης, στον Τοµέα πραγµατοποιείται έρευνα που 

καλύπτει το πεδίο των µεθόδων παραγωγής και διεργασιών οι οποίες εφαρµόζονται 

σε συστήµατα παραγωγής, κατεργασίες υλικών, καθώς και µεθόδων 

προγραµµατισµού και ελέγχου παραγωγικών διαδικασιών µε την ευρύτερη έννοια. Σε 

αυτήν περιλαµβάνεται έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτοµικών 
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παραγωγικών διεργασιών µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της 

παραγωγικότητας, του κόστους και της απόδοσης µε περιβαλλοντικά κριτήρια. Οι 

ερευνητικές ενότητες καλύπτουν φάσµα δραστηριότητας συµβατικών και µη 

συµβατικών διεργασιών και εργαλειοµηχανών, µικροκατεργασίες, ταχεία 

πρωτοτυποποίηση, εκτίµηση ζωής προϊόντος και σχεδιασµό για συναρµολόγηση και 

αποσυναρµολόγηση. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Τοµέα εστιάζεται επίσης στην 

οργάνωση παραγωγής και διοίκησης βιοµηχανικών µονάδων, τη διοίκηση ολικής 

ποιότητας, τη στρατηγική παραγωγής, την επιχειρησιακή έρευνα και την οργάνωση 

και διοίκηση διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων. Τέλος, η ερευνητική δραστηριότητα 

του Τοµέα αφορά επίσης θέµατα δυναµικής συµπεριφοράς αξόνων, ανίχνευσης 

ρωγµών και συµπεριφοράς ρηγµατωµένων κατασκευών, στοιχεία µηχανών και 

τριβολογία. 

 

Εργαστήρια 

(1) Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας 

(2) Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών 

(3) Συστηµάτων Παραγωγής 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

 Μεταλλογραφικά µικροσκόπια. Στερεοσκόπιο. 

 Σκληρόµετρο Rockwell. 

 Κλίβανοι θερµικών κατεργασιών.  

 Συσκευές κοπής, εγκιβωτισµού, λείανσης και στίλβωσης µεταλλογραφικών 

δοκιµίων. 

 Συσκευή απόθεσης επικαλύψεων πλάσµατος (plasma spray). 

 Συσκευή αµµοβολής. 

 Τριβόµετρο τύπου στυλίσκου – δίσκου. 

 Συσκευή εφελκυσµού και κάµψης τριών σηµείων. 

 Κρουσίµετρο Charpy. 

 Χηµικός πάγκος. 

 ∆ιατάξεις ηλεκτρολυτικής απόθεσης µετάλλων. 

 ∆ιατάξεις δοκιµών διάβρωσης – ποτενσιοστατικές. 

 ∆ιατάξεις µέτρησης εκτριβής wear resistance – taber. 
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 ∆ιάταξη υπερήχων για µη καταστροφικές δοκιµές. 

 Κεραµικές, µεταλλικές και κεραµοµεταλλικές κόνεις για απόθεση επικαλύψεων. 

 ∆ράπανο. 

 

5.7.5. Τοµέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, ∆οµικών 
Κατασκευών, Έργων Υποδοµών 

 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Τεχνική µηχανική, αντοχή υλικών, πειραµατική αντοχή υλικών, σύνθετα υλικά, 

αντοχή συνθέτων υλικών, µηχανική των θραύσεων, κόπωση των κατασκευών, 

υπολογιστική µηχανική – πεπερασµένες διαφορές – πεπερασµένα στοιχεία. 

(2) Ανάλυση της δοµής αεροσκαφών, στατική και δυναµική των δοµών 

αεροσκάφους, δυναµική αεροσκάφους, δοµική σχεδίαση, σχεδίαση και 

κατασκευή αεροσκαφών, αεροελαστικότητα, αεροδιαστηµικές εφαρµογές, ειδικά 

θέµατα διαµορφώσεων αεροσκαφών, έλεγχος και επισκευή δοµής αεροσκάφους. 

Βασικές αρχές συντήρησης αεροσκαφών. 

(3) Οικοδοµικό σχέδιο, τοπογραφία, γεωλογία, οικοδοµική, δοµικά υλικά, 

αρχιτεκτονική – κτιριολογία, δοµικές µηχανές, τεχνική οικονοµική, σχεδιασµός 

έργων, κατασκευή έργων, δράσεις επί των κατασκευών, στατική, ανάλυση 

κατασκευών µε Η/Υ, δυναµική κατασκευών, εδαφοµηχανική, γεωτεχνικές 

κατασκευές – θεµελιώσεις, υδραυλική, ύδρευση – αποχέτευση, επεξεργασία 

λυµάτων, λιµενικά έργα, δίκτυα υποδοµών, δίκτυα καυσίµων, οπλισµένο 

σκυρόδεµα, µεταλλικές κατασκευές, κατασκευαστικές τεχνικές, εκρηκτικά για 

εξόρυξη και καθαίρεση, αµυντικός σχεδιασµός εγκαταστάσεων, διαχείριση 

κρίσεων υποδοµής, επισκευή – αποκατάσταση βλαβών, συστήµατα µεταφορών, 

οδοποιία, οδοστρώµατα, σχεδιασµός αεροδροµίων, σύνθεση κατασκευών, 

προστασία περιβάλλοντος, υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού, χωροταξικός 

σχεδιασµός. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Σταµατέλος ∆ηµήτριος Επίκουροι Καθηγητές 
Βαρέλης ∆ηµήτριος ∆ΕΠ 

Λέκτορες Κεχαγιάς Νικόλαος (*) 
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ΕΕ∆ΙΠ Ι Τσιρώνης Ιωάννης ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ Μαγείρου Γεώργιος 
(*) Συντονιστής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Παπαχαραλάµπους Γεωργία 
Ρεπαπής Κωνσταντίνος 

Σαββίδης Αµβρόσιος – Αντώνιος 
Τσάγκας ∆ηµήτριος 
Τσαντζαλής Σταύρος 

ΕΠΣ 

Χαρωνίτης Γεώργιος 
Γκέκας Αθανάσιος 

Καλογραιάκη Αντωνία 
Παπαρίζος Στέργιος Σ∆Π 

Ροµπόλας Νικόλαος 
 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Σχεδίαση Αεροσκαφών: Σχεδίαση Αεροσκαφών Μη Συµβατικής ∆ιάταξης, 

Σχεδίαση Αεροδιαστηµοπλάνων και Εξωατµοσφαιρικών Αεροσκαφών, 

Υποηχητική Αεροδυναµική – Αεροδυναµική του Πτερυγίου Πίδακος, 

Υπερυπερηχητική Αεροδυναµική – Αεροδυναµικό Σύστηµα Θερµικής 

Προστασίας Αεροχηµάτων. 

 Αεροπορικές και Ελαφρές Κατασκευές 

 Αντοχή Υλικών: Προκαταρκτικός Σχεδιασµός και ∆ιαστασιολόγηση 

Αεροναυπηγικών ∆οµών, Αντοχή Ηλωτών Συνδέσεων, Προοδευτική Εξέλιξη 

Βλάβης σε Κατασκευές από Σύνθετα Υλικά, Ανάλυση Τάσεων σε Περιοχές 

που υπάρχει Ρωγµή, Μεταλλικές Κατασκευές. 

 Υπολογιστική Μηχανική: Ανάπτυξη Λογισµικού Βασισµένο στη Μέθοδο των 

Πεπερασµένων Στοιχείων για τη Στατική και ∆υναµική Μη Γραµµική 

Απόκριση Αυτοπροσαρµοζόµενων Ελαφρών Κατασκευών υπό την Επίδραση 

Θερµο-Ηλεκτρο-Μηχανικού Πεδίου, Αριθµητικός Υπολογισµός της 

Ευστάθειας (Λυγισµός και Μεταλυγισµός) Πλακών και Κελυφών από 

Μεταλλικά και Σύνθετα υλικά, Μέθοδος των Πεπερασµένων Στοιχείων µε 

Έµφαση σε Κατασκευές µε Μη Γραµµική Συµπεριφορά, Προηγµένη Ανάλυση 

και Σχεδιασµός Ειδικών Κατασκευών. 
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 Μηχανική Υλικών: Μηχανική Συνθέτων Υλικών, Μηχανική Ευφυών Υλικών 

(piezoelectric materials, shape memory alloys), Μη Καταστροφικός Έλεγχος 

Συνθέτων Υλικών µε Χρήση Κυµατικών Μεθόδων. 

 Συντήρηση Αεροσκαφών: ∆ιαχείριση Επικινδυνότητας κατά τις Εργασίες 

Συντήρησης Αεροσκαφών – Μελέτη των Συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας. 

 Ανεµοµηχανές: Συνδυασµένα Συστήµατα Ανεµοµηχανών µε Αποθήκευση 

Ενέργειας σε Περιπτώσεις Μειωµένου Φορτίου. 

 

Εργαστήρια 

(1) Αντοχής Υλικών 

(2) Αεροναυπηγικής 

(3) Οπλισµένου Σκυροδέµατος 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή Εργαστηρίου Αντοχής Υλικών 

 Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Συσκευές 

 Μηχανή εφελκυσµού INSTRON 100 kN 

 Κρουσίµετρο κατά Charpy/Izod 

 Φούρνος δοκιµίων LoL 1200° C 

 Σκληρόµετρο FRANK 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή Εργαστηρίου Αεροναυπηγικής 

 Εκπαιδευτικές Συσκευές 

 ∆ιάταξη στατικής φόρτισης πτέρυγας 

 ∆ιάταξη εύρεσης ελαστικού κέντρου λεπτότοιχης δοκού 

 ∆ιάταξη µελέτης ελαστικών ταλαντώσεων δοκού 

 ∆ιάταξη εύρεσης τάσεων σε πλαίσιο ατράκτου 

 ∆ιάταξη εύρεσης τάσεων σε χωρικό δικτύωµα (ουραίο ελαφρού ελικοπτέρου) 

 ∆ιάταξη εύρεσης της συγκέντρωσης τάσεων γύρω από κυκλική εκτοµή (cut-

off) σε πλάκα 

 ∆ιάταξη εύρεσης των τάσεων σε σύνθετο κέλυφος (multi shell) πτέρυγας 

 Συσκευές Επίδειξης 

 Πλήρες µαχητικό αεροσκάφος F-5 
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 ∆ιάφορα τµήµατα αεροσκαφών (άτρακτοι, πτέρυγες, στοιχεία σύνδεσης, κλπ) 

 Ερευνητικές ∆ιατάξεις 

 Υδραυλικό σύστηµα Schenk διαδοχικών (δυναµικών) φορτίσεων τµηµάτων 

αεροσκαφών 20 kN (προσωρινά εκτός λειτουργίας) 

 Λογισµικό 

 Λογισµικό ελέγχου επιµηκυνσιοµέτρων (strain gauges) µέσω Η/Υ 

 

5.7.6. Τοµέας Θερµοδυναµικής, Προωθητικών & Ενεργειακών 
Συστηµάτων 

 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Θερµοδυναµική, κύκλοι ισχύος, κύκλοι παραγωγής ψύξης, θερµοδυναµική της 

καύσης, θερµοδυναµική ρευστών µε υψηλές ταχύτητες, συστήµατα – διαδικασίες 

παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µετάδοση 

θερµότητας, φαινόµενα µεταφοράς, θέρµανση – ψύξη – κλιµατισµός, παραγωγή, 

διάδοση και ανίχνευση θερµικών ακτινοβολιών. Υπολογιστικές µέθοδοι – 

προσοµοίωση θερµοδυναµικών και ενεργειακών συστηµάτων, εφαρµογές, 

ενεργειακή διαχείριση, πρότυπα, τεχνικοοικονοµική αξιολόγηση. 

(2) Σχεδίαση – υπολογισµός και κατασκευή εµβολοφόρων κινητήρων – 

αεριοστροβίλων – αυλωθητών – παλµωθητών και πυραυλοκινητήρων. Ηλεκτρικά 

συστήµατα πρόωσης. Πυρηνική πρόωση. ∆ιαστηµικά συστήµατα παραγωγής 

ισχύος και πρόωσης. Βοηθητικά συστήµατα κινητήρων, σύζευξη κινητήρα – 

σκάφους, µελέτη λειτουργικών επιδόσεων αεροκινητήρων σε µόνιµες – µη 

µόνιµες συνθήκες λειτουργίας, σε οµοιόµορφες και διαταραγµένες συνθήκες 

ροής, έλεγχος λειτουργίας και επιδόσεων κινητήρων, υπολογιστικές µέθοδοι – 

προσοµοίωση λειτουργίας αεροκινητήρων, πειραµατικές µέθοδοι – µετρητικές 

διατάξεις καταγραφής λειτουργικών παραµέτρων αεροκινητήρων, διαγνωστική – 

θεωρητικές µέθοδοι και εφαρµογές Η/Υ και πληροφορικής στη διάγνωση βλαβών 

αεροκινητήρων, µέθοδοι υπολογιστικής νοηµοσύνης, κόπωση, ανάλωση «ζωής» 

κινητήρων, συντήρηση, διερεύνηση αστοχίας κινητήρων, δοκιµαστήρια 

κινητήρων, καύση, µοντελοποίηση καύσης και ρύπων. Ειδικά θέµατα µε έµφαση 

στις υπάρχουσες και αναδυόµενες τεχνολογίες. 

 63



(3) Προωθητικά καύσιµα – υγρά – στερεά – αέρια, βιοκαύσιµα, κυψέλες καυσίµων, 

τεχνολογία καυσίµων, διαχείριση καυσίµων, πολιτική ενιαίου καυσίµου, 

διαλειτουργικότητα αεροπορικών καυσίµων. Λιπαντικά και εκρηκτικά, γοµώσεις. 

∆ιαχείριση αποβλήτων. Εφαρµογές, ειδικά θέµατα µε έµφαση στις υπάρχουσες 

και αναδυόµενες τεχνολογίες. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Κωτσιόπουλος Πέτρος 
Παπαγιαννάκης Ρούσσος ∆ΕΠ Καθηγητές 
Τεµπλαλέξης Ιωάννης (*) 

ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ Κυριαζής Ανδρέας 
(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Βούρος Αλέξανδρος ΕΠΣ 
Κορρές ∆ηµήτριος 

Σ∆Π Κλεινάκης Ευτύχιος 
 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Ανάπτυξη νέων και προσαρµογή υφιστάµενων εξειδικευµένων λογισµικών 

προσοµοίωσης της λειτουργίας και του σχηµατισµού ρύπων σε αεριοστρόβιλους. 

 Προσοµοίωση της ροής στο εσωτερικό στροβιλοσυµπιεστή µε χρήση 

προσαρµοσµένων φαινοµενολογικών µοντέλων για µόνιµη και µεταβατική 

λειτουργία. 

 Ανάπτυξη νέων και προσαρµογή υφιστάµενων εξειδικευµένων λογισµικών 

προσοµοίωσης της λειτουργίας και του σχηµατισµού ρύπων σε εµβολοφόρους 

κινητήρες. 

 Προσοµοίωση όλων των επιµέρους φάσεων λειτουργίας εµβολοφόρου 

κινητήρα µε χρήση φαινοµενολογικών µοντέλων και πρόβλεψη του 

σχηµατισµού ρύπων και της λειτουργικής συµπεριφοράς του κινητήρα. 

 Ανάπτυξη προσαρµοσµένων µονάδων παρακολούθησης λειτουργίας και 

διάγνωσης βλαβών αεριοστροβίλων και εµβολοφόρων κινητήρων. 
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 ∆ιάγνωση βλαβών και προσδιορισµός της λειτουργικής κατάστασης 

εµβολοφόρων κινητήρων. 

 Αξιολόγηση της λειτουργικής συµπεριφοράς αεριοστροβίλου µε βάση το 

ιστορικό καταγραφής κρίσιµων θερµοδυναµικών παραµέτρων. 

 Αξιολόγηση της λειτουργικής συµπεριφοράς αεροπορικού εµβολοφόρου 

κινητήρα µε βάση την καταγεγραµµένη λειτουργική συµπεριφορά του 

συστήµατος προετοιµασίας µείγµατος αέρα-καυσίµου και του ηλεκτρικού 

συστήµατος του αεροσκάφους. 

 Αξιολόγηση του κύκλου συντήρησης αεριοστροβίλου και εµβολοφόρου 

κινητήρα αεροσκάφους µε βάση τις συνθήκες πτήσης. 

 Θέµατα διαλειτουργικότητας συµβατικών και εναλλακτικών καυσίµων, σύµφωνα 

µε την πολιτική ενιαίου καυσίµου του ΝΑΤΟ. 

 ∆οκιµές χρήσης συµβατικών και εναλλακτικών υγρών και αερίων καυσίµων σε 

αεριοστροβίλους και εµβολοφόρους κινητήρες. 

 Σχεδιασµός και ανάπτυξη περιβαλλοντικών και ενεργειακών υποδοµών σε 

εγκαταστάσεις των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 Ενεργειακή διαχείριση και εφαρµογή σχετικών προτύπων σε ενεργειακές 

εγκαταστάσεις. 

 Τεχνικο-οικονοµική αξιολόγηση διαχείρισης στόλου αεροσκαφών. 

 Αξιολόγηση εναλλακτικών µεθόδων πτήσης αεροσκάφους µε βάση την 

ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. 

 

Εργαστήρια 

(1) Προωθητικών Συστηµάτων 

(2) Θερµοδυναµικής – Ενεργειακών Συστηµάτων 

(3) Καυσίµων – Λιπαντικών 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

 ∆ιατάξεις Επίδειξης 

 Στροβιλοαντιδραστήρες J-65 και J-79 σε τοµή, τοποθετηµένοι σε τροχήλατες 

κλίνες, κατάλληλοι για εργαστηριακά µαθήµατα επίδειξης. 
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 Εµβολοφόροι κινητήρες αστεροειδούς τύπου και τύπου Boxer σε τοµή, 

τοποθετηµένοι σε τροχήλατες κλίνες, κατάλληλοι για εργαστηριακά µαθήµατα 

επίδειξης. 

 ∆οκιµαστήρια 

 Εµβολοφόρου κινητήρα Diesel, συζευγµένο µε ηλεκτρική πέδη. 

 Εµβολοφόρου κινητήρα Otto, συζευγµένο µε ηλεκτρική πέδη. 

 Στροβιλοαντιδραστήρα GT-117, συζευγµένο µε κατάλληλη διάταξη 

εκτόνωσης καυσαερίου. 

 Πειραµατικές ∆ιατάξεις 

 Αεριοστροβίλου ∆ιπλού Άξονα µε Στρόβιλο Ισχύος 

 Αυλωθητή (Ramjet) 

 Πυραυλοκινητήρα 

 Μονάδος Συνεχούς Καύσης 

 Εναλλάκτη Θερµότητας Κάθετης Ροής 

 Μελέτης Ταχύτητας Καύσεως Αερίου Καυσίµου 

 Παραγωγής Ψύχους (Ψυκτική ∆ιάταξη) 

 Θέρµανσης (Μηχανική Αντλία Θερµότητας) 

 Κλιµατισµού 

 Συγκρότηµα ∆ιπλής Συµπίεσης Αέρα µε Ενδιάµεση Ψύξη 

 Αντλία Κενού – Ακτινικός Φυσητήρας. 

 Εξοµοιωτές Λειτουργίας 

 Εµβολοφόρου Κινητήρα Otto 

 Λεβητοστασίου 

 Συστήµατος Κλιµατισµού µε Ηλιακή Ενέργεια 

 Εικονικό Εργαστήριο Μελέτης Λειτουργίας Αεριοστροβίλων 

 

5.7.7. Τοµέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών 
 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Ηλεκτροτεχνία, ηλεκτρικά κυκλώµατα, ηλεκτρικές µηχανές, δυναµική και 

έλεγχος ηλεκτρικών µηχανών, συστήµατα παραγωγής, µεταφοράς, αποθήκευσης 

και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρολογικές και ηλεκτροµηχανολογικές 
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εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά ισχύος, νέες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, συστήµατα 

ηλεκτρικών µετρήσεων, ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. 

(2) Ανάλυση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, θεωρία ηµιαγωγικών διατάξεων, 

ηλεκτρονικά στοιχεία στερεάς κατάστασης, θεωρία και εφαρµογές 

ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, τεχνολογία ηλεκτρονικών υλικών, εξαρτηµάτων και 

κυκλωµάτων, αναλογικά ηλεκτρονικά, ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά 

συστήµατα µετρήσεων και αισθητήρες, µικρο/νανο-ηλεκτρονική, 

µικροηλεκτρονική – οπτικοηλεκτρονική – κβαντική ηλεκτρονική, σχεδίαση, 

προσοµοίωση και κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, ενσωµατωµένα 

συστήµατα, φωτονική, θεωρία και εφαρµογές οπτικών ινών, τεχνολογία οθονών, 

ηλεκτρονικά και οπτοηλεκτρονικά συστήµατα αεροσκαφών (Avionics). 

(3) ∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων – µελέτη και σχεδίαση ραδιοζεύξεων, 

στοχαστικό σήµα και επίδραση θορύβου, ψηφιακή επεξεργασία σήµατος και 

εικόνας, τεχνικές διαµόρφωσης πληροφοριών, γραµµές µεταφοράς, κεραίες, 

µικροκυµατικές και οπτικές επικοινωνίες, συστήµατα υπερύθρων, 

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα – διαχείριση ραδιοφάσµατος, συστήµατα 

τηλεπικοινωνιών, κωδικοποίηση πηγής – διαύλου, συστήµατα υψηλών 

συχνοτήτων, αρχές RADAR, συστήµατα RADAR, σύγχρονες µορφές 

αισθητήρων. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Καθηγητές Μαδαµόπουλος Νικόλαος 

Αναπληρωτές Καθηγητές Κλήρος Γεώργιος (*) 
Επίκουροι Καθηγητές Παπακανέλλος Παναγιώτης ∆ΕΠ 

Λέκτορες Γραβάλου Ηλιάνα 
ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ Μπαρµπαρόσου Μαρία 
(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Ναρλής Αίθων-Οδυσσεύς 
Παπαδόπουλος Αριστείδης ΕΠΣ 
Παπαχρήστος Χρήστος 
Ζηκίδης Κωνσταντίνος Σ∆Π Καραπέτσας Κωνσταντίνος 
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Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Ηλεκτροµαγνητική ανάλυση και σχεδίαση οπτικών ινών και οπτικοηλεκτρονικών 

διατάξεων. 

 Μοντελοποίηση και ηλεκτροµαγνητική ανάλυση διατάξεων φωτονικού 

κρυστάλλου, διατάξεων φωτονικών µεταϋλικών και συνδυαστικών δοµών 

γραφενίου – µεταϋλικών. 

 Ηλεκτρονικά στοιχεία γραφενίου (graphene-based electronics) για εφαρµογές 

υψηλών συχνοτήτων, spin FETs, MODFETs. 

 Ηλεκτρονικές ιδιότητες ηµιαγωγικών διατάξεων υπό την επίδραση µαγνητικού 

πεδίου. 

 Ανάπτυξη τεχνικών υπολογιστικού ηλεκτροµαγνητισµού για προβλήµατα 

σκέδασης, απορρόφησης και ακτινοβολίας. 

 Mοντελοποίηση και ανάλυση επίδρασης ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών σε 

τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. 

 Μοντελοποίηση και ανάλυση ηλεκτροµαγνητικών αλληλεπιδράσεων στο 

σύγχρονο περιβάλλον. 

 Ανάλυση, σύνθεση, σχεδίαση και βελτιστοποίηση κεραιών και στοιχειοκεραιών. 

 Μοντελοποίηση διαύλου σε σύνθετο περιβάλλον ηλεκτροµαγνητικής διάδοσης. 

 Ευφυή συστήµατα µεταφορών, δίκτυα επικοινωνιών και ενέργειας. 

 Σχεδίαση ενσωµατωµένων συστηµάτων µε τεχνολογία FPGA. 

 Ανάπτυξη αλγορίθµων ελέγχου δυναµικών συστηµάτων µε περιορισµούς και 

εφαρµογές σε ηλεκτρικά συστήµατα. Αυτόµατος έλεγχος ηλεκτρικών µηχανών. 

 Ηλεκτρικά συστήµατα αεροσκαφών. Ηλεκτροκίνητα επανδρωµένα και µη 

αεροσκάφη. 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ανανεώσιµες πηγές και έλεγχος µε 

ηλεκτρονικά ισχύος. 

 Εφαρµογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων σε προβλήµατα βελτιστοποίησης. 

 Ταξινόµηση µε νευρωνικά δίκτυα, αναγνώριση ηλεκτρικών φορτίων, 

παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας της ηλεκτρικής ισχύος, ταυτοποίηση 

ηχητικού υλικού. 

 

Εργαστήρια 

(1) Ηλεκτρικών Μηχανών 
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(2) Ηλεκτρονικής 

(3) Τηλεπικοινωνιών 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

 Όργανα βασικών µετρήσεων (πολύµετρα, συχνόµετρα, βατόµετρα). 

 Πάγκοι εργασίας µε τροφοδοτικά ΑC & DC. 

 Κινητήρες/Γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος. 

 Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα. 

 Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες µε δακτυλίους. 

 Σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες. 

 Τριφασικός µετασχηµατιστής. 

 Κυκλώµατα ελέγχου κινητήρα συνεχούς ρεύµατος. 

 Εκπαιδευτικά kit αναλογικών ηλεκτρονικών LabVolt. 

 Εκπαιδευτικά kit ψηφιακών ηλεκτρονικών LabVolt. 

 Εκπαιδευτικά kit τηλεπικοινωνιών DEGEM. 

 Γεννήτριες σηµάτων. 

 Παλµογράφοι διαφόρων τύπων. 

 Αναλυτές φάσµατος διαφόρων τύπων. 

 

5.7.8. Τοµέας Πληροφορικής & Υπολογιστών 
 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Θεωρητική πληροφορική, προστασία και ασφάλεια πληροφορίας, αρχιτεκτονική 

υπολογιστών, µικροεπεξεργαστές και µικροσυστήµατα, λογισµικό συστήµατος 

και εφαρµογών, δίκτυα υπολογιστών και επικοινωνιών, συστήµατα µεταγωγής 

και δροµολόγησης, συστήµατα πολυµέσων, πληροφοριακά συστήµατα, τεχνητή 

νοηµοσύνη, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και εφαρµογές, εφαρµογές 

υπολογιστών – δικτύων και σύγχρονες τεχνολογίες. Εφαρµογές νέων τεχνολογιών 

στη µάθηση – εκπαίδευση, επικοινωνία ανθρώπου και υπολογιστή, λειτουργικά 

συστήµατα, αναγνώριση προτύπων, ενσωµατωµένα συστήµατα, ασφάλεια 

δικτύων και πληροφοριακών συστηµάτων, κυβερνοπόλεµος, κρυπτογραφία, 

στεγανογραφία, ανάλυση δεδοµένων, επεξεργασία εικόνας. 
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(2) Σύστηµα C4I, αµυντικές εφαρµογές πληροφορικής, η πληροφορική στα 

συστήµατα εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήµατα διαχείρισης υλικών (Barcode, 

RFID). 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Καθηγητές Ανδρεάτος Αντώνιος (*) 

Καράµπελας Παναγιώτης ∆ΕΠ Επίκουροι Καθηγητές Παυλάτος Χρήστος 
ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ - 
(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Ανδρίκος Χρήστος 
Γαλάνη Αρίστη 

Γεωργίου ∆ήµητρα 
∆ούτση Ευφροσύνη 
Καραδήµας Νικόλαος 
Κλάδης Γεώργιος 
Κούφη Βασιλική 

Παπαδόπουλος Αριστείδης 
Σγούρος Νικόλαος 

ΕΠΣ 

Τζουβέλη Παρασκευή 
Σ∆Π - 

 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Ασφάλεια δικτύων, χαοτική κρυπτογραφία, εφαρµογές µικροελεγκτών στην 

ασφάλεια και την κρυπτογραφία, διδακτική της πληροφορικής και των 

ηλεκτρονικών, τηλεκπαίδευση, e-assessment, συνεργατική µάθηση, µάθηση σε 

κοινότητες πρακτικής, χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (ειδικά ανοικτού 

λογισµικού) στην εκπαίδευση, χρήση OER και MOOC στην εκπαίδευση και στην 

επαγγελµατική επιµόρφωση ενηλίκων. 

 Κατασκευή βέλτιστων αλγορίθµων και προγραµµατιστικών µεθόδων ανάλυσης 

και οπτικοποίησης (visualization) µεγάλων συνόλων δεδοµένων (big data), 

συλλογή και ανάλυση πληροφοριών που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα 

(social network analysis and mining) και από ανοικτές πηγές δεδοµένων (open 

source intelligence), σχεδιασµός και υλοποίηση εύχρηστων διαδικτυακών 
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εφαρµογών και εφαρµογών σε έξυπνες συσκευές και ειδικότερα εφαρµογών 

παιχνιδοποίησης (gamification), καθώς και κατασκευή βέλτιστων 

προγραµµατιστικών µεθόδων διαχείρισης δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 Συσχεδίαση υλικού/λογισµικού, σχεδίαση ενσωµατωµένων συστηµάτων και 

ανάπτυξη λογισµικού ελέγχου αυτών, σχεδίαση αρχιτεκτονικών για την 

υλοποίηση εφαρµογών σε επαναπρογραµµατιζόµενες κάρτες FPGA, βελτίωση και 

ανάπτυξη αλγορίθµων συντακτικής αναγνώρισης προτύπων και πρόβλεψης 

περιοδικότητας σε χρονοσειρές. 

 Ανάπτυξη ψηφιακών συστηµάτων υλισµικού βασιζόµενων σε µικροελεγτκές και 

FPGA (embedded C, assembly programming, RTL design with VHDL), ανάπτυξη 

λογισµικού για τον έλεγχο hardware (C, Labview), µεθοδολογίες διδασκαλίας και 

εκµάθησης, ανάπτυξη καινοτόµων εκπαιδευτικών εξοπλισµών υλικού, 

πειραµατισµός εξ αποστάσεως. 

 

Εργαστήρια 

(1) Μικροεπεξεργαστών 

(2) ∆ικτύων Υπολογιστών και Λογισµικού 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

 Προσωπικοί Υπολογιστές, Σταθµοί Εργασίας, Εξυπηρετητές (Servers) 

 Εξοπλισµός ∆ικτύωσης 

 Ανοικτό Λογισµικό 

 Εκπαιδευτικό Λογισµικό 

 

5.7.9. Τοµέας Αυτοµάτου Ελέγχου, Αεροδιαστηµικής Τεχνολογίας, 
Αµυντικών Συστηµάτων & Επιχειρήσεων 

 

Γνωστικά Αντικείµενα 

(1) Θεωρία µηχανών και µηχανισµών, ανάλυση ταχυτήτων και επιταχύνσεων, 

δυναµική ανάλυση µηχανισµών, δυναµικά συστήµατα, µοντελοποίηση και 

προσοµοίωση συστηµάτων, συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου, ευστάθεια 
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συστηµάτων, ανάλυση και έλεγχος γραµµικών δυναµικών συστηµάτων, 

ψηφιακός, σθεναρός, βέλτιστος, προσαρµοστικός έλεγχος, σχεδίαση συστηµάτων 

αυτοµάτου ελέγχου, αυτοµατισµοί, δυναµική της πτήσης αεροσκαφών, ευστάθεια 

και έλεγχος αεροσκαφών. Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου πτήσης. Συµβατικές 

βέλτιστες µέθοδοι ελέγχου, συστήµατα επαύξησης ευστάθειας. Συστήµατα 

ελέγχου συµπεριφοράς. Συστήµατα παρακολούθησης τροχιάς. 

(2) Βλητική, τεχνολογία όπλων – βληµάτων, οπλικά συστήµατα, συστήµατα – 

υποσυστήµατα αεροσκαφών, συστήµατα κατεύθυνσης και πλοήγησης αέρος, 

συστήµατα ναυτιλίας, συστήµατα αισθητήρων, πολυστατικά RADAR – LIDAR, 

αµυντικές εφαρµογές των LASER, διαστηµική τεχνολογία, συστήµατα 

αεράµυνας, διαχείριση εναερίου χώρου, συστήµατα συλλογής, µετάδοσης και 

διαχείρισης πληροφοριών, συστήµατα υποστήριξης των επιχειρήσεων, µη 

επανδρωµένων αεροσκαφών και βληµάτων µακράς εµβελείας. 

(3) Ηλεκτρονικός Πόλεµος (ΗΠ), βασικές αρχές, δόγµατα επιχειρήσεων ΗΠ, ο ΗΠ 

στις επικοινωνίες, ο ΗΠ στην υποστήριξη των αεροπορικών επιχειρήσεων, 

επίγεια, θαλάσσια, εναέρια και διαστηµικά µέσα ΗΠ, συστήµατα αυτοπροστασίας 

αεροσκαφών – ελικοπτέρων, πλοίων και αρµάτων, προστασία αεροπορικών 

εγκαταστάσεων µε µέσα ΗΠ, σχέσεις παθητικής άµυνας και ΗΠ, αρχές 

απόκρυψης, παραπλάνησης και παρεµβολής στο οπτικό, υπέρυθρο, ακουστικό 

πεδίο και το ραδιοφάσµα, αναλώσιµα µηχανικά και ηλεκτρονικά αντίµετρα, 

τεχνικές µείωσης των RF, IR, EO, και ακουστικών υπογραφών, συστήµατα 

SIGINT/COMINT/ELINT, αναδυόµενες τεχνολογίες στους τοµείς Ασφάλειας και 

Άµυνας. 

(4) Συστήµατα και µέθοδοι αεροναυτιλίας, εναέριας κυκλοφορίας και έλεγχος αέρος 

και διαστήµατος. 

(5) ∆ορυφορική τεχνολογία, πολιτική – στρατηγική διαστήµατος και δορυφορικά 

προγράµµατα. Επιχειρησιακές εφαρµογές διαστήµατος στους τοµείς της 

Ασφάλειας και Άµυνας. 

 

Μόνιµο Προσωπικό 

Θέση Βαθµίδα Ονοµατεπώνυµο 
Καθηγητές Ζαγοριανός Αναστάσιος 

Αναπληρωτές Καθηγητές Κολοβός Αλέξανδρος (*) ∆ΕΠ 
Επίκουροι Καθηγητές Κυρίτσης Κωνσταντίνος 
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ΕΕ∆ΙΠ ΕΕ∆ΙΠ ΙΙ Τεµπλαλέξης Σπυρίδων 
(*) ∆ιευθυντής Τοµέα 
 

Προσωπικό ΕΠΣ & Σ∆Π Ακ. Έτους 2022-2023 

Θέση Ονοµατεπώνυµο 
Κλάδης Γεώργιος ΕΠΣ 
Μαρίνη Αθηνά 
Κάπος Γεώργιος 

Καραπέτσας Κωνσταντίνος 
Κόλτσης Νικόλαος 
Λάππας ∆ηµήτριος 
Ληµναίος Γεώργιος 
Νίσης Ανδρέας 

Ντίσιος Αθανάσιος 
Οπριανός Αλέξανδρος 
Παναγόπουλος Ηλίας 
Πεπονής ∆ηµήτριος 
Σανιδάς Σωκράτης 
Τλας Μιχαήλ 

Τσανάκας Κωνσταντίνος 
Τσιµόπουλος Χρήστος 

Σ∆Π 

Χαλκόπουλος Αλέξανδρος 
 

Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 ∆υναµική ανάλυση, µοντελοποίηση και προσοµοίωση συστηµάτων. 

 ∆υναµική πτήσης αεροσκαφών, ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών. 

 Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου πτήσης. 

 Πολιτική ∆ιαστήµατος και προγράµµατα υλοποίησης της στις µεγάλες 

διαστηµικές δυνάµεις. 

 ∆ιασύνδεση των δορυφορικών τεχνολογιών στους θεµατικούς τοµείς της 

δορυφορικής παρατήρησης της Γης, του εντοπισµού και πλοήγησης, των 

δορυφορικών επικοινωνιών και υποκλοπών, της έγκαιρης προειδοποίησης, 

µετεωρολογίας, καθώς και της έρευνας και διάσωσης. 

 Υποστήριξη της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής στις κρίσεις και επιχειρήσεις 

στους τοµείς ασφάλειας και άµυνας από τη δορυφορική τεχνολογία. 

 Επαλήθευση συµφωνιών αφοπλισµού. 

 Μέθοδοι βελτίωσης ελέγχου του ∆ιαστήµατος και αποκοµιδής διαστηµικών 

αποβλήτων. 
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 Βελτίωση του κώδικα συµπεριφοράς και ενίσχυση των µέτρων οικοδόµησης 

εµπιστοσύνης των διαστηµικών δραστηριοτήτων. 

 Συστήµατα συλλογής, µετάδοσης και διαχείρισης πληροφοριών. 

 Αναδυόµενες τεχνολογίες (µη επανδρωµένα αεροσκάφη, τριδιάστατη εικονική 

απεικόνιση περιβάλλοντος) για την υποστήριξη κρίσεων και επιχειρήσεων. 

 Λογισµικά πολυµέσων στην εκπαίδευση για το ∆ιάστηµα. 

 

Εργαστήρια 

(1) Αυτοµάτου Ελέγχου και Συστηµάτων Αεροσκαφών 

(2) Ηλεκτρονικού Πολέµου 

(3) ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Εναερίου – ∆ιαστηµικού Χώρου 

(4) Αεροπορικής Τακτικής και Χρήσης Όπλων Μακράς Εµβέλειας – Μη 

Επανδρωµένων Αεροσκαφών 

 

Εργαστηριακή Υποδοµή 

 Πειραµατική διάταξη για τον ψηφιακό έλεγχο συστήµατος ανεστραµµένου 

εκκρεµούς. 

 Πειραµατική διάταξη στους πνευµατικούς αυτοµατισµούς. 

 Πειραµατική διάταξη στους προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές. 

 Πειραµατική διάταξη στα υδραυλικά συστήµατα. 

 Πειραµατική διάταξη στον πνευµατικό αναλογικό έλεγχο συστήµατος. 

 Συγκρότηµα φυγοκεντρικής αντλίας. 

 Συγκρότηµα εµβολοφόρου αντλίας. 

 Συγκρότηµα γραναζωτής αντλίας. 

 Σύστηµα ψηφιακής επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων µαζί µε ανάλογο αρχείο 

εικόνων. 

 ∆ορυφορικός δέκτης GPS. 

 Λογισµικό διαχείρισης ελέγχου διαστηµικού χώρου STK.  

 Λογισµικό διαχείρισης γεωχωρικών δεδοµένων Google Earth. 

 Λογισµικό διαχείρισης εικόνων ERDAS. 
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

6.1. Μαθησιακά Αποτελέσµατα Αποφοίτων ανά Κατεύθυνση 
και Ειδίκευση 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του ΠΠΣ του 

ΤΑΕΠ της ΣΙ πρέπει να έχει τις ακόλουθες βασικές γνώσεις, ικανότητες και 

δεξιότητες, οι οποίες θεραπεύονται από τα µαθησιακά αποτελέσµατα των 

ακαδηµαϊκών µαθηµάτων ανά Κατεύθυνση και Ειδίκευση, ως ακολούθως: 

 

6.1.1. Κατεύθυνση Ιπταµένων 
 
 Να εφαρµόζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις ιδέες του 

δηµιουργικά και παραγωγικά σε τοµείς και δραστηριότητες πέραν αυτών που 

προβλέπονται ρητά σε, ή αναµένονται από, το πρόγραµµα προπτυχιακών 

σπουδών. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στα πεδία της άσκησης διοίκησης, των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και του πολέµου. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στο επιστηµονικό και τεχνολογικό 

πεδίο του χειριστή αεροσκαφών, σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΠΑ. 

 Να αναγνωρίζει τις ηθικές και επαγγελµατικές ευθύνες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων λύσεων και να διατυπώνει τεκµηριωµένες κρίσεις, 

βάσει νοµικών και ηθικών αρχών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον αντίκτυπο αυτών 

των λύσεων στην οργάνωση και λειτουργία της ΠΑ και στην αποτελεσµατικότητα 

του επιχειρησιακού έργου της. 

 Να φέρει, στην άσκηση του επαγγέλµατός του, την αυτοπεποίθηση και την 

ακεραιότητα που προάγει την καινοτοµία, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας 

και συνεργασίας, ώστε να εµπνέει και να καθοδηγεί τις οµάδες µε τις οποίες 

συνεργάζεται για την υλοποίηση των ιδεών του. 

 Να επικοινωνεί αποτελεσµατικά σε ποικιλία επαγγελµατικών πλαισίων µε άτοµα 

διαφορετικού υποβάθρου και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των 

Ελληνικών Ε∆ και των Συµµαχικών Ε∆, αλλά και ευρύτερα στο Ελληνικό και 

διεθνές περιβάλλον. 
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 Να επιδεικνύει επαγγελµατική και κοινωνική ευαισθησία, δεσµευόµενος για 

ηθική δράση και διά βίου µάθηση, ώστε να παραµένει αποτελεσµατικό µέλος των 

Ε∆ και οιασδήποτε κοινότητας όπου υποχρεούται να υπηρετήσει ως Αξιωµατικός 

της ΠΑ. 

 Να αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη και 

εξέλιξη χρησιµοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές µάθησης. 

 Να διαθέτει ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την αφοµοίωση και αξιοποίηση της 

εξέλιξης της τεχνολογίας των οπλικών συστηµάτων αεροσκαφών. 

 

6.1.2. Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών 
Αεροσκαφών 

 
 Να εφαρµόζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις ιδέες του 

δηµιουργικά και παραγωγικά σε τοµείς και δραστηριότητες πέραν αυτών που 

προβλέπονται ρητά σε, ή αναµένονται από, το πρόγραµµα προπτυχιακών 

σπουδών. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στα πεδία της άσκησης διοίκησης, των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και του πολέµου. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στο επιστηµονικό και τεχνολογικό 

πεδίο του Μηχανικού, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

 Να έχει αποκτήσει σύγχρονο επιστηµονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ως 

Μηχανικός Αεροσκαφών, ιδιαίτερα στη µελέτη, σχεδίαση, παραγωγή, 

εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία–εκµετάλλευση αεροσκαφών και λοιπών 

αεροναυτικών προϊόντων (κινητήρων, ελίκων), αεροναυτικών συσκευών, οπλικών 

συστηµάτων αεροσκαφών, συστηµάτων καθοδηγουµένων βληµάτων, καθώς και 

τη διαχείριση της παραγωγής και συντήρησης αυτών. 

 Να αναγνωρίζει τις ηθικές και επαγγελµατικές ευθύνες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων λύσεων και να διατυπώνει τεκµηριωµένες κρίσεις, 

βάσει νοµικών και ηθικών αρχών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον αντίκτυπο αυτών 

των λύσεων στην οργάνωση και λειτουργία της ΠΑ και στην αποτελεσµατικότητα 

του επιχειρησιακού έργου της. 

 Να φέρει, στην άσκηση του επαγγέλµατός του, την αυτοπεποίθηση και την 

ακεραιότητα που προάγει την καινοτοµία, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας 
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και συνεργασίας, ώστε να εµπνέει και να καθοδηγεί τις οµάδες µε τις οποίες 

συνεργάζεται για την υλοποίηση των ιδεών του. 

 Να επικοινωνεί αποτελεσµατικά σε ποικιλία επαγγελµατικών πλαισίων µε άτοµα 

διαφορετικού υποβάθρου και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των 

Ελληνικών Ε∆ και των Συµµαχικών Ε∆, αλλά και ευρύτερα στο Ελληνικό και 

διεθνές περιβάλλον. 

 Να επιδεικνύει επαγγελµατική και κοινωνική ευαισθησία, δεσµευόµενος για 

ηθική δράση και διά βίου µάθηση, ώστε να παραµένει αποτελεσµατικό µέλος των 

Ε∆ και οιασδήποτε κοινότητας όπου υποχρεούται να υπηρετήσει ως Αξιωµατικός 

της ΠΑ. 

 Να προσδιορίζει, διατυπώνει και επιλύει σύνθετα τεχνικά προβλήµατα, 

εφαρµόζοντας τις αρχές της µηχανικής, των φυσικών επιστηµών και των 

µαθηµατικών. 

 Να αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη και 

εξέλιξη χρησιµοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές µάθησης. 

 Να διαθέτει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την 

αφοµοίωση και σύνθεση επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογίας από διάφορα 

επιστηµονικά πεδία, για την επίλυση των τεχνολογικών και επιστηµονικών 

προβληµάτων τα οποία θα αντιµετωπίσει ως Μηχανικός κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής ζωής του. 

 Να εφαρµόζει τις αρχές του σχεδιασµού συστηµάτων για την παραγωγή λύσεων 

που ικανοποιούν συγκεκριµένες ανάγκες στην ανάπτυξη καινοτοµίας και 

δυνατότητα σχεδίασης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις της ΠΑ, την ασφάλεια, αξιοπιστία, επιβιωσιµότητα και 

αποτελεσµατικότητα των οπλικών συστηµάτων, καθώς και τους οικονοµικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση οφέλους–κόστους των προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

6.1.3. Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών 

 
 Να εφαρµόζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις ιδέες του 

δηµιουργικά και παραγωγικά σε τοµείς και δραστηριότητες πέραν αυτών που 

 77



προβλέπονται ρητά σε, ή αναµένονται από, το πρόγραµµα προπτυχιακών 

σπουδών. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στα πεδία της άσκησης διοίκησης, των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και του πολέµου. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στο επιστηµονικό και τεχνολογικό 

πεδίο του Μηχανικού, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

 Να έχει αποκτήσει σύγχρονο επιστηµονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ως 

Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών, ιδιαίτερα στη µελέτη, σχεδίαση, 

παραγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία–εκµετάλλευση 

ηλεκτρονικών συστηµάτων αεροσκαφών και καθοδηγουµένων βληµάτων, 

συστηµάτων RADAR, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικού πολέµου, καθώς και τη 

διαχείριση της παραγωγής και συντήρησης αυτών. 

 Να αναγνωρίζει τις ηθικές και επαγγελµατικές ευθύνες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων λύσεων και να διατυπώνει τεκµηριωµένες κρίσεις, 

βάσει νοµικών και ηθικών αρχών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον αντίκτυπο αυτών 

των λύσεων στην οργάνωση και λειτουργία της ΠΑ και στην αποτελεσµατικότητα 

του επιχειρησιακού έργου της. 

 Να φέρει, στην άσκηση του επαγγέλµατός του, την αυτοπεποίθηση και την 

ακεραιότητα που προάγει την καινοτοµία, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας 

και συνεργασίας, ώστε να εµπνέει και να καθοδηγεί τις οµάδες µε τις οποίες 

συνεργάζεται για την υλοποίηση των ιδεών του. 

 Να επικοινωνεί αποτελεσµατικά σε ποικιλία επαγγελµατικών πλαισίων µε άτοµα 

διαφορετικού υποβάθρου και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των 

Ελληνικών Ε∆ και των Συµµαχικών Ε∆, αλλά και ευρύτερα στο Ελληνικό και 

διεθνές περιβάλλον. 

 Να επιδεικνύει επαγγελµατική και κοινωνική ευαισθησία, δεσµευόµενος για 

ηθική δράση και διά βίου µάθηση, ώστε να παραµένει αποτελεσµατικό µέλος των 

Ε∆ και οιασδήποτε κοινότητας όπου υποχρεούται να υπηρετήσει ως Αξιωµατικός 

της ΠΑ. 

 Να προσδιορίζει, διατυπώνει και επιλύει σύνθετα τεχνικά προβλήµατα, 

εφαρµόζοντας τις αρχές της µηχανικής, των φυσικών επιστηµών και των 

µαθηµατικών. 

 Να αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη και 

εξέλιξη χρησιµοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές µάθησης. 
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 Να διαθέτει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την 

αφοµοίωση και σύνθεση επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογίας από διάφορα 

επιστηµονικά πεδία, για την επίλυση των τεχνολογικών και επιστηµονικών 

προβληµάτων τα οποία θα αντιµετωπίσει ως Μηχανικός κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής ζωής του. 

 Να εφαρµόζει τις αρχές του σχεδιασµού συστηµάτων για την παραγωγή λύσεων 

που ικανοποιούν συγκεκριµένες ανάγκες στην ανάπτυξη καινοτοµίας και 

δυνατότητα σχεδίασης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις της ΠΑ, την ασφάλεια, αξιοπιστία, επιβιωσιµότητα και 

αποτελεσµατικότητα των οπλικών συστηµάτων, καθώς και τους οικονοµικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση οφέλους–κόστους των προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

6.1.4. Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών 
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων 

 
 Να εφαρµόζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις ιδέες του 

δηµιουργικά και παραγωγικά σε τοµείς και δραστηριότητες πέραν αυτών που 

προβλέπονται ρητά σε, ή αναµένονται από, το πρόγραµµα προπτυχιακών 

σπουδών. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στα πεδία της άσκησης διοίκησης, των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και του πολέµου. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στο επιστηµονικό και τεχνολογικό 

πεδίο του Μηχανικού, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 

 Να έχει αποκτήσει σύγχρονο επιστηµονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ως 

Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα στη µελέτη, σχεδίαση, 

κατασκευή, επίβλεψη έργου, συντήρηση και λειτουργία του δοµηµένου ή 

διαµορφωµένου περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων, αεροδροµίων, λιµενικών έργων, αγκυροβολίων, δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης, εγκαταστάσεων καυσίµου, δικτύων µεταφορών και 

λοιπών υποδοµών, καθώς και τη διαχείριση της κατασκευής και συντήρησης 

αυτών. 

 Να αναγνωρίζει τις ηθικές και επαγγελµατικές ευθύνες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων λύσεων και να διατυπώνει τεκµηριωµένες κρίσεις, 
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βάσει νοµικών και ηθικών αρχών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον αντίκτυπο αυτών 

των λύσεων στην οργάνωση και λειτουργία της ΠΑ και στην αποτελεσµατικότητα 

του επιχειρησιακού έργου της. 

 Να φέρει, στην άσκηση του επαγγέλµατός του, την αυτοπεποίθηση και την 

ακεραιότητα που προάγει την καινοτοµία, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας 

και συνεργασίας, ώστε να εµπνέει και να καθοδηγεί τις οµάδες µε τις οποίες 

συνεργάζεται για την υλοποίηση των ιδεών του. 

 Να επικοινωνεί αποτελεσµατικά σε ποικιλία επαγγελµατικών πλαισίων µε άτοµα 

διαφορετικού υποβάθρου και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των 

Ελληνικών Ε∆ και των Συµµαχικών Ε∆, αλλά και ευρύτερα στο Ελληνικό και 

διεθνές περιβάλλον. 

 Να επιδεικνύει επαγγελµατική και κοινωνική ευαισθησία, δεσµευόµενος για 

ηθική δράση και διά βίου µάθηση, ώστε να παραµένει αποτελεσµατικό µέλος των 

Ε∆ και οιασδήποτε κοινότητας όπου υποχρεούται να υπηρετήσει ως Αξιωµατικός 

της ΠΑ. 

 Να προσδιορίζει, διατυπώνει και επιλύει σύνθετα τεχνικά προβλήµατα, 

εφαρµόζοντας τις αρχές της µηχανικής, των φυσικών επιστηµών και των 

µαθηµατικών. 

 Να αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη και 

εξέλιξη χρησιµοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές µάθησης. 

 Να διαθέτει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την 

αφοµοίωση και σύνθεση επιστηµονικών γνώσεων και τεχνολογίας από διάφορα 

επιστηµονικά πεδία, για την επίλυση των τεχνολογικών και επιστηµονικών 

προβληµάτων τα οποία θα αντιµετωπίσει ως Μηχανικός κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής ζωής του. 

 Να εφαρµόζει τις αρχές του σχεδιασµού υποδοµών για την παραγωγή λύσεων που 

ικανοποιούν συγκεκριµένες ανάγκες στην ανάπτυξη καινοτοµίας και δυνατότητα 

σχεδίασης υποδοµών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της 

ΠΑ, την ασφάλεια, αξιοπιστία, επιβιωσιµότητα και αποτελεσµατικότητα των 

υποδοµών, καθώς και τους οικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση 

οφέλους–κόστους των υποδοµών. 
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6.1.5. Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράµυνας 
 
 Να εφαρµόζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις ιδέες του 

δηµιουργικά και παραγωγικά σε τοµείς και δραστηριότητες πέραν αυτών που 

προβλέπονται ρητά σε, ή αναµένονται από, το πρόγραµµα προπτυχιακών 

σπουδών. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στα πεδία της άσκησης διοίκησης, των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων και του πολέµου. 

 Να έχει θεµελιώσει τις βασικές επιστήµες στο επιστηµονικό και τεχνολογικό 

πεδίο του αεροπορικού ελέγχου, της αεράµυνας, της επίγειας άµυνας–φρούρησης 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της εναέριας κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα της ΠΑ. 

 Να αναγνωρίζει τις ηθικές και επαγγελµατικές ευθύνες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων λύσεων και να διατυπώνει τεκµηριωµένες κρίσεις, 

βάσει νοµικών και ηθικών αρχών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον αντίκτυπο αυτών 

των λύσεων στην οργάνωση και λειτουργία της ΠΑ και στην αποτελεσµατικότητα 

του επιχειρησιακού έργου της. 

 Να φέρει, στην άσκηση του επαγγέλµατός του, την αυτοπεποίθηση και την 

ακεραιότητα που προάγει την καινοτοµία, καθώς και τις δεξιότητες επικοινωνίας 

και συνεργασίας, ώστε να εµπνέει και να καθοδηγεί τις οµάδες µε τις οποίες 

συνεργάζεται για την υλοποίηση των ιδεών του. 

 Να επικοινωνεί αποτελεσµατικά σε ποικιλία επαγγελµατικών πλαισίων µε άτοµα 

διαφορετικού υποβάθρου και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των 

Ελληνικών Ε∆ και των Συµµαχικών Ε∆, αλλά και ευρύτερα στο Ελληνικό και 

διεθνές περιβάλλον. 

 Να επιδεικνύει επαγγελµατική και κοινωνική ευαισθησία, δεσµευόµενος για 

ηθική δράση και διά βίου µάθηση, ώστε να παραµένει αποτελεσµατικό µέλος των 

Ε∆ και οιασδήποτε κοινότητας όπου υποχρεούται να υπηρετήσει ως Αξιωµατικός 

της ΠΑ. 

 Να αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη και 

εξέλιξη χρησιµοποιώντας κατάλληλες στρατηγικές µάθησης. 

 Να διαθέτει ικανότητες, οι οποίες επιτρέπουν την αφοµοίωση και αξιοποίηση της 

εξέλιξης της τεχνολογίας των συστηµάτων αεροπορικού ελέγχου, αεράµυνας, 
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επίγειας άµυνας–φρούρησης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ελέγχου εναέριας 

κυκλοφορίας. 
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6.2. Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµάτων 
 

Εντός του παρόντος Οδηγού Σπουδών, κάθε µάθηµα κωδικοποιείται µέσω 

αλφαριθµητικού κωδικού ευρετηρίου της µορφής ΚΕ.Ε.Τ.Α, µε το κάθε πεδίο αυτού 

να υποδηλώνει τα εξής: 

 ΚΕ: Κατεύθυνση ή Ειδίκευση, σύµφωνα µε τον πίνακα κωδικοποίησης που 

ακολουθεί: 

ΚΕ Κατεύθυνση Ειδίκευση 
ΙΠ Ιπταµένων -- 
ΜΧ Μηχανικών -- 
ΜΑ Μηχανικών Μηχανικών Αεροσκαφών 
ΜΗ Μηχανικών Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών 
ΜΕ Μηχανικών Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων 
ΕΑ Ελεγκτών Αεράµυνας -- 
ΕΦ Εφοδιαστών -- 
∆Ι ∆ιοικητικών -- 
ΜΤ Μετεωρολόγων -- 
ΕΠ Έρευνας Πληροφορικής -- 

 
 Ε: Εξάµηνο, από 1 έως 8, σύµφωνα µε το κανονικό ΠΣ διάρκειας 8 εξαµήνων. 

 Τ: Τοµέας, 0 για τα µαθήµατα που δεν εντάσσονται σε κάποιον Τοµέα και από 1 

έως 9 για τους Τοµείς, όπως στον πίνακα που ακολουθεί: 

Τ Τοµέας 

1 Ηγετικής – ∆ιοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστηµών, 
Φυσιολογίας 

2 Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών 

3 Αεροδυναµικής – Μηχανικής Πτήσης 

4 Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, 
Οργάνωσης Παραγωγής 

5 Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, ∆οµικών 
Κατασκευών, Έργων Υποδοµών 

6 Θερµοδυναµικής, Προωθητικών & Ενεργειακών 
Συστηµάτων 

7 Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών 

8 Πληροφορικής & Υπολογιστών 

9 Αυτοµάτου Ελέγχου, Αεροδιαστηµικής Τεχνολογίας, 
Αµυντικών Συστηµάτων & Επιχειρήσεων 

 
 Α: Αύξων Αριθµός µαθήµατος, αρχής γενοµένης από το 1 για κάθε Τοµέα ανά 

εξάµηνο. 
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6.2.1. Κατεύθυνση Ιπταµένων 
 

Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής και πτητικής εκπαίδευσης 

της Κατεύθυνσης Ιπταµένων. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε 

αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που 

προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές 

µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Οι συντελεστές 

βαρύτητας για την πτητική εκπαίδευση εδάφους και αέρος του 4ου και 5ου εξαµήνου 

καθορίζονται από την 120 ΠΕΑ. Συνοπτικές περιγραφές των µαθηµάτων 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 

Σηµείωση: Για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-2023, η πτητική εκπαίδευση 

εδάφους και αέρος της Κατεύθυνσης Ιπταµένων υλοποιείται κατά το 7ο και 8ο 

εξάµηνο του αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών, παράλληλα µε την εκπόνηση 

διπλωµατικής εργασίας. Εξαιρουµένης της διπλωµατικής εργασίας, τα 

µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης του 7ου και 8ου εξαµήνου που περιέχονται 

στο Παράρτηµα του παρόντος Οδηγού Σπουδών δεν θα διδαχθούν (καθότι 

διδάσκονται µόνο σε περίπτωση µη υλοποίησης της προαναφερθείσας πτητικής 

εκπαίδευσης). 
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1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.1.1.1 Αεροδιαστηµική Ιατρική & 
Φυσιολογία Πτήσης Ι 30 1 2.4 

ΙΠ.1.3.1 Αεροδυναµική Ι (Εργ.) 60 2 4.8 

ΙΠ.1.9.1 Αεροναυτιλία Ι 45 1.5 3.6 

ΙΠ.1.1.2 Αεροπορικά Αγγλικά (Εργ.) 60 2 4.8 

ΙΠ.1.2.1 Αεροπορική Μετεωρολογία Ι 45 1.5 3.6 

ΙΠ.1.9.2 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
Ι 45 1.5 3.6 

ΙΠ.1.1.3 Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – 
Ηθική 30 1 2.4 

ΙΠ.1.1.4 Ιστορία Ι (Αεροπορική Ιστορία) 30 1 2.4 

ΙΠ.1.2.2 Μαθηµατικά Ι 30 1 2.4 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.2.1.1 Αεροδιαστηµική Ιατρική & 
Φυσιολογία Πτήσης ΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.2.3.1 Αεροδυναµική ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.4 

ΙΠ.2.1.2 Αεροπορικά Αγγλικά – Προφ. & 
Επαγγ. ∆εξιότητες Ι (Εργ.) 60 2 4.8 

ΙΠ.2.7.1 Ηλεκτρονικά (Εργ.) 45 1.5 3.6 

ΙΠ.2.1.3 Ιστορία ΙΙ (Στρατιωτική 
Ιστορία) 30 1 2.4 

ΙΠ.2.2.1 Μαθηµατικά ΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.2.3.2 Μηχανική Πτήσης Ι 60 2 4.8 

ΙΠ.2.2.2 Στατιστική – Πιθανότητες 30 1 2.4 

ΙΠ.2.2.3 Φυσική (Εργ.) 45 1.5 3.6 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    

Μαθήµατα Πτητικής Εκπαίδευσης Εδάφους 360 ΜΕΑ 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.2.0.1 ∆ιαδικασίες Πτητικής 
Λειτουργίας Ι 60 2 4.8 

ΙΠ.2.0.2 Εφαρµοσµένη Μηχανική 
Πτήσης Ι 60 2 4.8 

ΙΠ.2.0.3 Συστήµατα Αεροσκάφους Ι 30 1 2.4 

Μαθήµατα Πτητικής Εκπαίδευσης Αέρος 360 ΜΕΑ 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.2.0.4 Πτήσεις P-2002JF 25  4 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης (∆ιεθνές Αεροπορικό Εξάµηνο IAFS) 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.3.9.1 Aerial Navigation 30 1 2.0 

ΙΠ.3.1.1 Aviation English 60 2 4.0 

ΙΠ.3.2.1 Aviation Meteorology 30 1 2.0 

ΙΠ.3.7.1 Avionics Systems 60 2 4.0 

ΙΠ.3.1.2 Common Security & Defence 
Policy 30 1 2.0 

ΙΠ.3.8.1 Cyber Warfare 30 1 2.0 

ΙΠ.3.9.2 Flight & Ground Safety 30 1 2.0 

ΙΠ.3.1.3 Military Ethics 30 1 2.0 

ΙΠ.3.6.1 Propulsion Systems 30 1 2.0 

ΙΠ.3.9.3 Space Applications for Security 
& Defence 30 1 2.0 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης (Απαιτήσεις ΣΙ) 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.3.2.2 Μαθηµατικά ΙΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.3.3.1 Μηχανική Πτήσης ΙΙ 60 2 4.8 

ΙΠ.3.7.2 Τηλεπικοινωνίες Ι (Εργ.) 30 1 2.4 
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.4.1.1 Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο Ι 30 1 2.4 

ΙΠ.4.5.1 Αεροναυπηγική Ι (Εργ.) 45 1.5 3.6 

ΙΠ.4.2.1 Αεροπορική Μετεωρολογία ΙΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.4.8.1 Η/Υ – Εργαστήριο Ψηφιακών 
∆εξιοτήτων & Εφαρµογών 45 1.5 3.6 

ΙΠ.4.8.2 Η/Υ – Συστήµατα 
Πληροφορικής ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.8 

ΙΠ.4.6.1 Προωθητικά Συστήµατα ΙΙ 
(Εργ.) 60 2 4.8 

ΙΠ.4.5.2 Τεχνική Μηχανική 45 1.5 3.6 

ΙΠ.4.4.1 Τεχνολογία Αεροπορικών 
Υλικών (Εργ.) 45 1.5 3.6 

ΙΠ.4.7.1 Τεχνολογία Αισθητήρων 60 2 4.8 

ΙΠ.4.7.2 Τηλεπικοινωνίες ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.4 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.5.5.1 Αεροναυπηγική ΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.5.1.1 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 1 2.4 

ΙΠ.5.1.2 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.4 

ΙΠ.5.9.1 Ηλεκτρονικός Πόλεµος Ι 30 1 2.4 

ΙΠ.5.4.1 Οικονοµικά Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 45 1.5 3.6 

ΙΠ.5.4.2 Οργάνωση – ∆ιαχείριση Έργων 
Ι 45 1.5 3.6 

ΙΠ.5.6.1 Προωθητικά Συστήµατα ΙΙΙ 
(Εργ.) 60 2 4.8 

ΙΠ.5.9.2 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
Ι (Εργ.) 45 1.5 3.6 

ΙΠ.5.9.3 Τεχνολογία Συστηµάτων 
Καθοδηγουµένων Βληµάτων 45 1.5 3.6 

ΙΠ.5.1.3 Ψυχολογία 45 1.5 3.6 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.6.5.1 Αεροναυπηγική ΙΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.6.9.1 Αεροπορικές Επιχειρήσεις 30 1 2.4 

ΙΠ.6.9.2 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.6.9.3 ∆ιαδικασίες Πτητικής 
Λειτουργίας 30 1 2.4 

ΙΠ.6.9.4 Ηλεκτρονικός Πόλεµος ΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.6.1.1 Κοινωνιολογία 45 1.5 3.6 

ΙΠ.6.1.2 Νοµοθεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας Ι 45 1.5 3.6 

ΙΠ.6.4.1 Οργάνωση – ∆ιαχείριση Έργων 
ΙΙ 30 1 2.4 

ΙΠ.6.1.3 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.4 

ΙΠ.6.9.5 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.4 
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7ο Εξάµηνο1

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.4 

Μαθήµατα Πτητικής Εκπαίδευσης Εδάφους 120 ΠΕΑ 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.7.0.1 ∆ιαδικασίες Πτητικής 
Λειτουργίας ΙΙ 60 0.3 4.8 

ΙΠ.7.0.2 Εφαρµοσµένη Αεροναυτιλία Ι 60 0.3 4.8 

ΙΠ.7.0.3 Εφαρµοσµένη Αεροπορική 
Μετεωρολογία Ι 30 0.1 2.4 

ΙΠ.7.0.4 Συστήµατα Αεροσκάφους ΙΙ 60 0.3 4.8 

Μαθήµατα Πτητικής Εκπαίδευσης Αέρος 120 ΠΕΑ 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.7.0.5 Αρχικό Στάδιο/Πτήσεις T-6A 50 1 8.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Βλ. Σηµείωση σελ. 84. 
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8ο Εξάµηνο2

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 7.2 

Μαθήµατα Πτητικής Εκπαίδευσης Εδάφους 120 ΠΕΑ 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.8.0.1 Εναέριος Κυκλοφορία I, II 60 0.4 4.8 

ΙΠ.8.0.2 Εφαρµοσµένη Αεροναυτιλία ΙΙ 60 0.4 4.8 

ΙΠ.8.0.3 Εφαρµοσµένη Αεροπορική 
Μετεωρολογία ΙΙ 30 0.2 2.4 

Μαθήµατα Πτητικής Εκπαίδευσης Αέρος 120 ΠΕΑ 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΙΠ.8.0.4 Βασικό Στάδιο/Πτήσεις T-6A 60 1 9.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Βλ. Σηµείωση σελ. 84. 
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6.2.2. Κατεύθυνση Μηχανικών 
 

Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Κατεύθυνσης Μηχανικών. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε 

αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που 

προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές 

µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές 

περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 

Σηµειώνεται ότι οι Οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Μηχανικών, µετά το πρώτο 

έτος σπουδών, εντάσσονται µε απόφαση του ΑΑΣ σε µία από τις εκάστοτε 

λειτουργούσες ειδικεύσεις: Μηχανικοί Αεροσκαφών (ΜΑ), Μηχανικοί 

Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (ΜΗ), Μηχανικοί Αεροπορικών 

Εγκαταστάσεων (ΜΕ). 
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1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΧ.1.1.1 Αγγλική Ορολογία Αεροπορικής 
Τεχνολογίας Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΧ.1.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
Ι 45 1.5 3.0 

ΜΧ.1.2.1 Γενικά Μαθηµατικά Ι 75 2.5 5.0 

ΜΧ.1.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ Ι 45 1.5 3.0 

ΜΧ.1.1.2 Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – 
Ηθική 30 1 2.0 

ΜΧ.1.1.3 Ιστορία Ι (Αεροπορική Ιστορία) 30 1 2.0 

ΜΧ.1.1.4 Ιστορία ΙΙ (Στρατιωτική 
Ιστορία) 30 1 2.0 

ΜΧ.1.1.5 Κοινωνιολογία 45 1.5 3.0 

ΜΧ.1.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική Ι 30 1 2.0 

ΜΧ.1.2.3 Φυσική Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΧ.2.1.1 Αγγλική Ορολογία Αεροπορικής 
Τεχνολογίας ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΧ.2.1.2 Αρχές ∆ικαίου 45 1.5 3.0 

ΜΧ.2.2.1 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ 75 2.5 5.0 

ΜΧ.2.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΧ.2.6.1 Καύσιµα – Λιπαντικά – 
Εκρηκτικά 45 1.5 3.0 

ΜΧ.2.3.1 Μηχανική Ρευστών Ι 30 1 2.0 

ΜΧ.2.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΧ.2.5.1 Τεχνική Μηχανική Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΧ.2.4.1 Τεχνικό Σχέδιο 30 1 2.0 

ΜΧ.2.2.3 Φυσική ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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6.2.3. Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών 
Αεροσκαφών 

 
Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Ειδίκευσης Μηχανικών Αεροσκαφών της Κατεύθυνσης Μηχανικών. Οι πίνακες 

περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους 

κωδικούς, το σύνολο των ωρών που προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές 

βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο 

φόρτο εργασίας. Συνοπτικές περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης 

παρατίθενται στην Ενότητα 7. 

Σηµειώνεται ότι οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Μηχανικών εντάσσονται σε 

Ειδικεύσεις µετά το πρώτο έτος σπουδών. 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΑ.3.5.1 Αντοχή Υλικών Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.3.1.1 
ΜΑ.3.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.3.2.1 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙΙ 60 2 4.0 

ΜΑ.3.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ ΙΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.3.7.1 Ηλεκτροτεχνία 30 1 2.0 

ΜΑ.3.6.1 Θερµοδυναµική Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.3.2.2 Θεωρητική Μηχανική 45 1.5 3.0 

ΜΑ.3.3.1 Μηχανική Ρευστών ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.3.4.1 Μηχανολογικό Σχέδιο 30 1 2.0 

ΜΑ.3.5.2 Τεχνική Μηχανική ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΑ.3.4.2 Τεχνολογία Υλικών Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΑ.4.5.1 Αντοχή Υλικών ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΑ.4.1.1 
ΜΑ.4.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.4.2.1 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 60 2 4.0 

ΜΑ.4.7.1 Ηλεκτρικές Μηχανές 30 1 2.0 

ΜΑ.4.6.1 Θερµοδυναµική ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.4.3.1 Μηχανική Ρευστών ΙΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΑ.4.4.1 Μηχανουργική Τεχνολογία Ι 
(Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.4.4.2 Στοιχεία Μηχανών Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.4.4.3 Τεχνολογία Υλικών ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.4.1.3 Φιλοσοφία του Πολέµου (Εργ.) 30 1 2.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΑ.5.3.1 Αεροδυναµική Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.5.9.1 Εισαγωγή στη ∆ιαστηµική 45 1.5 3.0 

ΜΑ.5.5.1 Εισαγωγή στη Μέθοδο των 
Πεπερασµένων Στοιχείων 45 1.5 3.0 

ΜΑ.5.2.1 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

ΜΑ.5.4.1 Μηχανικές Ταλαντώσεις 30 1 2.0 

ΜΑ.5.4.2 Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΑ.5.6.1 Προωθητικά Συστήµατα Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.5.4.3 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.5.9.2 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.5.4.4 Τεχνικές Μετρήσεων (Εργ.) 30 1 2.0 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΑ.6.3.1 Αεροδυναµική ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.6.5.1 Αεροναυπηγική Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.6.7.1 Αρχές Ηλεκτρονικής (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.6.1.1 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 1 2.0 

ΜΑ.6.6.1 Μετάδοση Θερµότητας 45 1.5 3.0 

ΜΑ.6.3.2 Μηχανική Πτήσης Ι 45 1.5 3.0 

ΜΑ.6.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων Ι 90 3 6.0 

ΜΑ.6.6.2 Προωθητικά Συστήµατα ΙΙ 
(Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.6.9.1 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΑ.6.1.2 Ψυχολογία 45 1.5 3.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΑ.7.5.1 Αεροελαστικότητα 45 1.5 3.0 

ΜΑ.7.5.2 Αεροναυπηγική ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.0 

ΜΑ.7.9.1 ∆υναµική της Πτήσης & Συστ. 
Αεροσκαφών Ι (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΑ.7.7.1 Ηλεκτρονικά Συστήµατα 
Αεροσκαφών 45 1.5 3.0 

ΜΑ.7.3.1 Μηχανική Πτήσης ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΑ.7.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΑ.7.4.2 Ποιοτικός Έλεγχος Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.7.6.1 Προωθητικά Συστήµατα ΙΙΙ 30 1 2.0 

ΜΑ.7.5.3 Σχεδίαση & Κατασκευή 
Αεροσκαφών Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΑ.7.9.2 Τεχνολογία Συστηµάτων 
Καθοδηγουµένων Βληµάτων Ι 45 1.5 3.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΑ.8.5.1 Αεροναυπηγική ΙΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΑ.8.3.1 Αξιοπλοΐα – Πιστοποίηση 
Αεροναυτικών Προϊόντων 30 1 2.0 

ΜΑ.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΑ.8.1.1 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

ΜΑ.8.9.2 ∆υναµική της Πτήσης & Συστ. 
Αεροσκαφών ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΑ.8.4.1 Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΑ.8.1.2 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.0 

ΜΑ.8.6.1 Προωθητικά Συστήµατα IV 60 2 4.0 

ΜΑ.8.5.2 Σχεδίαση & Κατασκευή 
Αεροσκαφών ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΑ.8.9.3 Τεχνολογία Συστηµάτων 
Καθοδηγουµένων Βληµάτων ΙΙ 45 1.5 3.0 
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6.2.4. Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών 
Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών 

 
Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Ειδίκευσης Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών της Κατεύθυνσης 

Μηχανικών. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε αλφαβητική 

σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που προβλέπονται από το 

ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές µονάδες που 

αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές περιγραφές των 

µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 

Σηµειώνεται ότι οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Μηχανικών εντάσσονται σε 

Ειδικεύσεις µετά το πρώτο έτος σπουδών. 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΗ.3.7.1 Ανάλυση Ηλεκτρικών 
Κυκλωµάτων Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.3.8.1 Αρχιτεκτονική Η/Υ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.3.1.1 
ΜΗ.3.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΗ.3.2.1 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙΙ 60 2 4.0 

ΜΗ.3.7.2 Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία Ι 45 1.5 3.0 

ΜΗ.3.4.1 Ηλεκτρονικά Υλικά (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.3.8.2 Προγραµµατισµός & Γλώσσες 
Προγρ. Η/Υ Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΗ.3.8.3 Προσοµοίωση µε Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΗ.3.9.1 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
Ι (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΗ.3.7.3 Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική Ι 
(Εργ.) 45 1.5 3.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΗ.4.7.1 Ανάλυση Ηλεκτρικών 
Κυκλωµάτων ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.4.1.1 
ΜΗ.4.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΗ.4.2.1 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 60 2 4.0 

ΜΗ.4.7.2 Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΗ.4.7.3 Θεωρία Ηλεκτρονικών 
Στοιχείων 60 2 4.0 

ΜΗ.4.8.1 Προγραµµατισµός & Γλώσσες 
Προγρ. Η/Υ ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.4.7.4 Σήµατα & Συστήµατα Ι 30 1 2.0 

ΜΗ.4.9.1 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.4.1.3 Φιλοσοφία του Πολέµου (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΗ.4.7.5 Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική ΙΙ 
(Εργ.) 45 1.5 3.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΗ.5.7.1 Αναλογική Μικροηλεκτρονική Ι 
(Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΗ.5.9.1 Εισαγωγή στη ∆ιαστηµική 45 1.5 3.0 

ΜΗ.5.7.2 Ενεργειακή Ηλεκτρική 
Τεχνολογία (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.5.2.1 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

ΜΗ.5.7.3 Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία ΙΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΗ.5.7.4 Θεωρία ∆ιαµόρφωσης & 
Θορύβου Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.5.8.1 Λειτουργικά Συστήµατα (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΗ.5.8.2 Μικροεπεξεργαστές Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.5.8.3 Προγραµµατισµός & Γλώσσες 
Προγρ. Η/Υ ΙΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.5.7.5 Σήµατα & Συστήµατα ΙΙ 45 1.5 3.0 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΗ.6.7.1 Αναλογική Μικροηλεκτρονική 
ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.6.7.2 Γραµµές Μεταφοράς 30 1 2.0 

ΜΗ.6.1.1 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 1 2.0 

ΜΗ.6.7.3 Θεωρία ∆ιαµόρφωσης & 
Θορύβου ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.6.7.4 Θεωρία Μικροκυµάτων 45 1.5 3.0 

ΜΗ.6.7.5 Κεραίες 60 2 4.0 

ΜΗ.6.8.1 Μικροεπεξεργαστές ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.6.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων Ι 90 3 6.0 

ΜΗ.6.7.6 Συστήµατα Ασύρµατων 
Τηλεπικοινωνιών 45 1.5 3.0 

ΜΗ.6.7.7 Υπολογισµός & Κατασκευή 
Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων 30 1 2.0 

ΜΗ.6.1.2 Ψυχολογία 45 1.5 3.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΗ.7.8.1 ∆ίκτυα Υπολογιστών Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.0 

ΜΗ.7.7.1 Ηλεκτρονικά Φίλτρα 45 1.5 3.0 

ΜΗ.7.7.2 Θεωρία Πληροφορίας 30 1 2.0 

ΜΗ.7.7.3 Μικροκυµατικές ∆ιατάξεις & 
Πηγές 45 1.5 3.0 

ΜΗ.7.7.4 Οπτικοηλεκτρονική 45 1.5 3.0 

ΜΗ.7.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΗ.7.4.2 Ποιοτικός Έλεγχος Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.7.7.5 Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές 
Εφαρµογές Ι 30 1 2.0 

ΜΗ.7.7.6 Συστήµατα ∆ορυφορικών 
Τηλεπικοινωνιών 45 1.5 3.0 

ΜΗ.7.7.7 Συστήµατα RADAR Ι 45 1.5 3.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΗ.8.8.1 Ασφάλεια ∆ικτύων (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΗ.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΗ.8.8.2 ∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΗ.8.1.1 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

ΜΗ.8.4.1 Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΗ.8.1.2 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.0 

ΜΗ.8.7.1 Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές 
Εφαρµογές ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΗ.8.7.2 Συστήµατα Οπτικών 
Επικοινωνιών 45 1.5 3.0 

ΜΗ.8.7.3 Συστήµατα RADAR IΙ 45 1.5 3.0 

ΜΗ.8.7.4 Σχεδίαση Ολοκληρωµένων 
Κυκλωµάτων 30 1 2.0 
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6.2.5. Κατεύθυνση Μηχανικών – Ειδίκευση Μηχανικών 
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων 

 
Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Ειδίκευσης Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων της Κατεύθυνσης Μηχανικών. 

Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε αλφαβητική σειρά, τους 

αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που προβλέπονται από το ΠΣ, τους 

συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές µονάδες που αντιστοιχούν στο 

συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής 

εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 

Σηµειώνεται ότι οι Ίκαροι της Κατεύθυνσης Μηχανικών εντάσσονται σε 

Ειδικεύσεις µετά το πρώτο έτος σπουδών. 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ.3.5.1 AUTOCAD 45 1.5 3.0 

ΜΕ.3.5.2 Αντοχή Υλικών Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΕ.3.1.1 
ΜΕ.3.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΕ.3.2.1 Γενικά Μαθηµατικά ΙΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.3.5.3 Γεωδαισία – Τοπογραφία 45 1.5 3.0 

ΜΕ.3.4.1 ∆οµικά Υλικά (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΕ.3.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ ΙΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΕ.3.5.4 Τεχνική Μηχανική ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΕ.3.5.5 Τεχνικό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό) 
Ι 45 1.5 3.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ.4.5.1 Αντοχή Υλικών ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.4.1.1 
ΜΕ.4.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΕ.4.2.1 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 60 2 4.0 

ΜΕ.4.6.1 Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική 30 1 2.0 

ΜΕ.4.7.1 Ηλεκτροτεχνία (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΕ.4.5.2 Οικοδοµική Ι 60 2 4.0 

ΜΕ.4.5.3 Στατική Ι 75 2.5 5.0 

ΜΕ.4.5.4 Τεχνική Γεωλογία 45 1.5 3.0 

ΜΕ.4.5.5 Τεχνικό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό) 
ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΕ.4.1.3 Φιλοσοφία του Πολέµου (Εργ.) 30 1 2.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ.5.5.1 ∆οµικές Μηχανές – Οργάνωση 
Εργοταξίου 45 1.5 3.0 

ΜΕ.5.5.2 Εδαφοµηχανική Ι 45 1.5 3.0 

ΜΕ.5.7.1 Ειδικές Μηχανολογικές – 
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 60 2 4.0 

ΜΕ.5.5.3 Εκρηκτικά – Εξόρυξη 
Πετρωµάτων 30 1 2.0 

ΜΕ.5.2.1 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

ΜΕ.5.6.1 Θέρµανση – Ψύξη – 
Κλιµατισµός 45 1.5 3.0 

ΜΕ.5.5.4 Μεταλλικές Κατασκευές Ι 60 2 4.0 

ΜΕ.5.5.5 Οικοδοµική ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.5.5.6 Οπλισµένο Σκυρόδεµα Ι 60 2 4.0 

ΜΕ.5.5.7 Στατική ΙΙ 60 2 4.0 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ.6.1.1 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 1 2.0 

ΜΕ.6.5.1 Εδαφοµηχανική ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΕ.6.5.2 Εισαγωγή στη Μέθοδο των 
Πεπερασµένων Στοιχείων 45 1.5 3.0 

ΜΕ.6.5.3 Κυκλοφοριακή Τεχνική – 
Οδοποιία Ι 45 1.5 3.0 

ΜΕ.6.5.4 Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΕ.6.5.5 Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.6.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων Ι 90 3 6.0 

ΜΕ.6.5.6 Προγραµµατισµός, Σχεδίαση, 
Κατασκευή Αεροδροµίων Ι 60 2 4.0 

ΜΕ.6.5.7 Στατική ΙΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.6.1.2 Ψυχολογία 45 1.5 3.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ.7.5.1 Αντισεισµικές Κατασκευές Ι 45 1.5 3.0 

ΜΕ.7.5.2 Αρχιτεκτονική & Κτιριολογία Ι 45 1.5 3.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.0 

ΜΕ.7.5.3 Κυκλοφοριακή Τεχνική – 
Οδοποιία ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΕ.7.5.4 Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.7.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.7.4.2 Ποιοτικός Έλεγχος Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΕ.7.5.5 Προγραµµατισµός & Έλεγχος 
Εκτέλεσης Έργων 45 1.5 3.0 

ΜΕ.7.5.6 Προγραµµατισµός, Σχεδίαση, 
Κατασκευή Αεροδροµίων ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΕ.7.5.7 Υδραυλική, Υδρολογία, 
Λιµενικά Έργα 60 2 4.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΕ.8.6.1 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 45 1.5 3.0 

ΜΕ.8.5.1 Αντισεισµικές Κατασκευές ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΕ.8.5.2 Αρχιτεκτονική & Κτιριολογία ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΕ.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
IΙ 45 1.5 3.0 

ΜΕ.8.5.3 ∆ιάδροµοι – ∆άπεδα 45 1.5 3.0 

ΜΕ.8.1.1 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

ΜΕ.8.4.1 Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΕ.8.1.2 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.0 

ΜΕ.8.5.4 Προκατασκευαστική Τεχνική 45 1.5 3.0 
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6.2.6. Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράµυνας 
 

Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Κατεύθυνσης Ελεγκτών Αεράµυνας. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των 

µαθηµάτων σε αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών 

που προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές 

µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές 

περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 
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1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.1.1.1 Αεροδιαστηµική Ιατρική & 
Φυσιολογία Πτήσης Ι 30 1 2.4 

ΕΑ.1.3.1 Αεροδυναµική Ι (Εργ.) 60 2 4.8 

ΕΑ.1.9.1 Αεροναυτιλία Ι 45 1.5 3.6 

ΕΑ.1.1.2 Αεροπορικά Αγγλικά (Εργ.) 60 2 4.8 

ΕΑ.1.2.1 Αεροπορική Μετεωρολογία Ι 45 1.5 3.6 

ΕΑ.1.9.2 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
Ι 45 1.5 3.6 

ΕΑ.1.1.3 Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – 
Ηθική 30 1 2.4 

ΕΑ.1.1.4 Ιστορία Ι (Αεροπορική Ιστορία) 30 1 2.4 

ΕΑ.1.2.2 Μαθηµατικά Ι 30 1 2.4 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.2.1.1 Αεροδιαστηµική Ιατρική & 
Φυσιολογία Πτήσης ΙΙ 30 1 2.4 

ΕΑ.2.3.1 Αεροδυναµική ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.4 

ΕΑ.2.1.2 Αεροπορικά Αγγλικά – Προφ. & 
Επαγγ. ∆εξιότητες Ι (Εργ.) 60 2 4.8 

ΕΑ.2.7.1 Ηλεκτρονικά (Εργ.) 45 1.5 3.6 

Ιστορία ΙΙ (Στρατιωτική 
Ιστορία) ΕΑ.2.1.3 30 1 2.4 

ΕΑ.2.2.1 Μαθηµατικά ΙΙ 30 1 2.4 

ΕΑ.2.3.2 Μηχανική Πτήσης Ι 60 2 4.8 

ΕΑ.2.2.2 Στατιστική – Πιθανότητες 30 1 2.4 

ΕΑ.2.2.3 Φυσική (Εργ.) 45 1.5 3.6 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης (∆ιεθνές Αεροπορικό Εξάµηνο IAFS) 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.3.9.1 Aerial Navigation 30 1 2.0 

ΕΑ.3.1.1 Aviation English 60 2 4.0 

ΕΑ.3.2.1 Aviation Meteorology 30 1 2.0 

ΕΑ.3.7.1 Avionics Systems 60 2 4.0 

ΕΑ.3.1.2 Common Security & Defence 
Policy 30 1 2.0 

ΕΑ.3.8.1 Cyber Warfare 30 1 2.0 

ΕΑ.3.9.2 Flight & Ground Safety 30 1 2.0 

ΕΑ.3.1.3 Military Ethics 30 1 2.0 

ΕΑ.3.6.1 Propulsion Systems 30 1 2.0 

ΕΑ.3.9.3 Space Applications for Security 
& Defence 30 1 2.0 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης (Απαιτήσεις ΣΙ) 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.3.2.2 Μαθηµατικά ΙΙΙ 30 1 2.4 

ΕΑ.3.3.1 Μηχανική Πτήσης ΙΙ 60 2 4.8 

ΕΑ.3.7.2 Τηλεπικοινωνίες Ι (Εργ.) 30 1 2.4 
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.4.1.1 Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο Ι 30 1 2.0 

ΕΑ.4.2.1 Αεροπορική Μετεωρολογία ΙΙΙ 30 1 2.0 

ΕΑ.4.2.2 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

ΕΑ.4.2.3 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 60 2 4.0 

ΕΑ.4.8.1 Η/Υ – Εργαστήριο Ψηφιακών 
∆εξιοτήτων & Εφαρµογών 45 1.5 3.0 

ΕΑ.4.8.2 Η/Υ – Συστήµατα 
Πληροφορικής ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΑ.4.6.1 Προωθητικά Συστήµατα ΙΙ 
(Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΑ.4.2.4 Σύγχρονη Φυσική (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΑ.4.9.1 Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου 
Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΑ.4.5.1 Τεχνική Μηχανική 45 1.5 3.0 

ΕΑ.4.7.1 Τηλεπικοινωνίες ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

 Ελληνικά (ως Β’ Ξένη Γλώσσα) 
(Αλλοδαπών)    
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.5.8.1 Βάσεις ∆εδοµένων (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΑ.5.1.1 
ΕΑ.5.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΑ.5.1.3 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 1 2.0 

ΕΑ.5.9.1 Εναέρια Κυκλοφορία 30 1 2.0 

ΕΑ.5.9.2 Θεωρία Κατευθυνόµενων 
Βληµάτων Ι 45 1.5 3.0 

ΕΑ.5.9.3 Θεωρία Κατεύθυνσης και 
Ελέγχου Αεροσκαφών Ι 60 2 4.0 

ΕΑ.5.4.1 Οικονοµικά Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 45 1.5 3.0 

ΕΑ.5.4.2 Οργάνωση – ∆ιαχείριση Έργων 
Ι 45 1.5 3.0 

ΕΑ.5.9.4 Ραδιοναυτιλιακά Βοηθήµατα 45 1.5 3.0 

ΕΑ.5.5.1 Τοπογραφία 60 2 4.0 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.6.1.1 
ΕΑ.6.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΑ.6.8.1 ∆ίκτυα και Ασφάλεια ∆ικτύων 45 1.5 3.0 

ΕΑ.6.9.1 Επιχειρήσεις Αεράµυνας 30 1 2.0 

ΕΑ.6.9.2 Θεωρία Κατεύθυνσης και 
Ελέγχου Αεροσκαφών ΙΙ 60 2 4.0 

ΕΑ.6.1.3 Κοινωνιολογία 45 1.5 3.0 

ΕΑ.6.4.1 Οργάνωση – ∆ιαχείριση Έργων 
ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΑ.6.1.4 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.0 

ΕΑ.6.7.1 Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών Ι 60 2 4.0 

ΕΑ.6.9.3 Τεχνολογία Συστηµάτων 
Καθοδηγουµένων Βληµάτων 45 1.5 3.0 

ΕΑ.6.1.5 Ψυχολογία 45 1.5 3.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.7.1.1 Αγγλική Αεροπορική Ορολογία 
ΕΑ Ι (Εργ.) 30 1 2.0 

ΕΑ.7.1.2 Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΑ.7.9.1 Αεροπορικές Επιχειρήσεις 30 1 2.0 

ΕΑ.7.1.3 
ΕΑ.7.1.4 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΑ.7.1.5 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.0 

ΕΑ.7.9.2 Ηλεκτρονικός Πόλεµος Ι 30 1 2.0 

ΕΑ.7.9.3 Θεωρία Κατευθυνόµενων 
Βληµάτων ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΑ.7.9.4 Θεωρία Κατεύθυνσης και 
Ελέγχου Αεροσκαφών ΙΙΙ 60 2 4.0 

ΕΑ.7.7.1 Συστήµατα RADAR Ι 45 1.5 3.0 

ΕΑ.7.7.2 Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ 45 1.5 3.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΑ.8.1.1 Αγγλική Αεροπορική Ορολογία 
ΕΑ ΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΕΑ.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙΙ 30 1 2.0 

ΕΑ.8.1.2 
ΕΑ.8.1.3 Γαλλικά ή Γερµανικά IV (Εργ.) 60 2 4.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

ΕΑ.8.9.2 Επιχειρησιακές Εφαρµογές 
∆ορυφορικών Συστηµάτων 30 1 2.0 

ΕΑ.8.9.3 Ηλεκτρονικές Εφαρµογές 
Αεράµυνας 45 1.5 3.0 

ΕΑ.8.9.4 Ηλεκτρονικός Πόλεµος ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΑ.8.9.5 Θεωρία Κατευθυνόµενων 
Βληµάτων ΙΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΑ.8.9.6 Θεωρία Κατεύθυνσης και 
Ελέγχου Αεροσκαφών IV 60 2 4.0 

ΕΑ.8.7.1 Συστήµατα RADAR ΙΙ 45 1.5 3.0 
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6.2.7. Κατεύθυνση Εφοδιαστών 
 

Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Κατεύθυνσης Εφοδιαστών. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε 

αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που 

προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές 

µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές 

περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 
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1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.1.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.1.1.1 
ΕΦ.1.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΦ.1.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ Ι 60 2 4.0 

ΕΦ.1.1.3 Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – 
Ηθική 45 1.5 3.0 

ΕΦ.1.8.2 Η/Υ – Εργαστήριο Ψηφιακών 
∆εξιοτήτων & Εφαρµογών 60 2 4.0 

ΕΦ.1.1.4 Κοινωνιολογία 45 1.5 3.0 

ΕΦ.1.2.1 Μαθηµατικά Ι 30 1 2.0 

ΕΦ.1.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική Ι 30 1 2.0 

ΕΦ.1.1.5 Στρατιωτική Ιστορία 30 1 2.0 
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2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.2.1.1 Αεροπορική Ιστορία 30 1 2.0 

ΕΦ.2.1.2 Αρχές ∆ικαίου 45 1.5 3.0 

ΕΦ.2.4.1 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι 60 2 4.0 

ΕΦ.2.1.3 
ΕΦ.2.1.4 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΦ.2.1.5 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 45 1.5 3.0 

ΕΦ.2.1.6 Εισαγωγή στις Μεθοδολογίες 
Έρευνας 45 1.5 3.0 

ΕΦ.2.8.1 Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΦ.2.2.1 Μαθηµατικά ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΦ.2.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΦ.2.8.2 Προσοµοίωση µε Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.3.1.1 Αγγλική Ορολογία 
Εφοδιαστικής Ι 60 2 4.0 

ΕΦ.3.4.1 Αρχές Λογιστικής 45 1.5 3.0 

ΕΦ.3.4.2 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.3.1.2 
ΕΦ.3.1.3 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΕΦ.3.4.3 Εισαγωγή στον Εφοδιασµό 60 2 4.0 

ΕΦ.3.6.1 Καύσιµα – Λιπαντικά – 
Πυροµαχικά Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.3.4.4 Οργάνωση – ∆ιαχείριση 
Αποθηκών Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.3.4.5 Σύστηµα Τροφοδοσίας 60 2 4.0 

ΕΦ.3.4.6 Τεχνολογία & ∆ιαχείριση 
Υλικών 60 2 4.0 
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.4.1.1 Αγγλική Ορολογία 
Εφοδιαστικής ΙΙ 60 2 4.0 

ΕΦ.4.1.2 Αρχές Εµπορικού ∆ικαίου 30 1 2.0 

ΕΦ.4.4.1 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙΙ 60 2 4.0 

ΕΦ.4.8.1 Βάσεις ∆εδοµένων (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΦ.4.1.3 Γαλλικά ή Γερµανικά IV (Εργ.) 30 2.0 ΕΦ.4.1.4 1 

ΕΦ.4.1.5 ∆ιοίκηση Συµβάσεων 45 3.0 1.5 

ΕΦ.4.6.1 Καύσιµα – Λιπαντικά – 
Πυροµαχικά ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.4.4.2 Οργάνωση – ∆ιαχείριση 
Αποθηκών ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.4.4.3 Τεχνολογίες Παραγωγής 60 2 4.0 

ΕΦ.4.1.6 Φιλοσοφία του Πολέµου 30 1 2.0 
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.5.9.1 Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών (GIS) Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.5.4.1 ∆ιαχείριση Αποθεµάτων & 
Πρόβλεψη Ζήτησης 60 2 4.0 

ΕΦ.5.4.2 ∆ιαχείριση Χηµικών & 
Επικίνδυνων Προϊόντων 60 2 4.0 

ΕΦ.5.4.3 ∆ιοίκηση Αποθεµάτων 45 1.5 3.0 

ΕΦ.5.2.1 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

ΕΦ.5.4.4 4.0 Λογιστική Παρακολούθηση 
Εφοδιασµού 60 2 

ΕΦ.5.4.5 Μεταφορές – ∆ιακίνηση Υλικού 60 2 4.0 

ΕΦ.5.8.1 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Εφοδιασµού Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.5.4.6 Σήµανση και Ιχνηλασιµότητα 
στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 45 1.5 3.0 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.6.9.1 Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών (GIS) ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.6.1.1 ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 45 1.5 3.0 

ΕΦ.6.1.2 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 1 2.0 

ΕΦ.6.4.1 Ειδικές ∆ιαδικασίες 
Εφοδιασµού 60 2 4.0 

ΕΦ.6.1.3 Κοινωνική και Οργανωσιακή 
Ψυχολογία 45 1.5 3.0 

ΕΦ.6.4.2 Λογιστική Κόστους 45 1.5 3.0 

ΕΦ.6.8.1 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Εφοδιασµού ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.6.4.3 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων Ι 90 3 6.0 

ΕΦ.6.4.4 Συσκευασία & Τυποποίηση 45 1.5 3.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.7.4.1 ∆ιαδικασίες Συντήρησης & 
Εφοδιασµού 45 1.5 3.0 

ΕΦ.7.4.2 ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης 60 2 4.0 

ΕΦ.7.4.3 ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 45 1.5 3.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.0 

ΕΦ.7.4.4 Ειδικά Θέµατα ∆ιοίκησης 
Αποθεµάτων 30 1 2.0 

ΕΦ.7.8.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο & 
Εφοδιασµός Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.7.4.5 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΦ.7.8.2 Πληροφοριακά Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.7.4.6 Ποιοτικός Έλεγχος Ι 45 1.5 3.0 

ΕΦ.7.4.7 Σχεδιασµός & ∆ιαχείριση 
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων 45 1.5 3.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΦ.8.4.1 Ασφάλεια Μεταφορών – 
Αποθηκών 30 1 2.0 

ΕΦ.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.8.4.2 ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 45 1.5 3.0 

ΕΦ.8.1.1 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

ΕΦ.8.8.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο & 
Εφοδιασµός ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.8.8.2 Πληροφοριακά Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΦ.8.4.3 Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΦ.8.1.2 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.0 

ΕΦ.8.4.4 Προµήθειες – Πιστώσεις & 
Προϋπολογισµός ΠΑ 30 1 2.0 
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6.2.8. Κατεύθυνση ∆ιοικητικών 
 

Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Κατεύθυνσης ∆ιοικητικών. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε 

αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που 

προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές 

µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές 

περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 
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1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.1.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
Ι 45 1.5 3.0 

∆Ι.1.1.1 
∆Ι.1.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

∆Ι.1.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ Ι 60 2 4.0 

∆Ι.1.1.3 Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – 
Ηθική 45 1.5 3.0 

∆Ι.1.8.2 Η/Υ – Εργαστήριο Ψηφιακών 
∆εξιοτήτων & Εφαρµογών 60 2 4.0 

∆Ι.1.1.4 Κοινωνιολογία 45 1.5 3.0 

∆Ι.1.2.1 Μαθηµατικά Ι 30 1 2.0 

∆Ι.1.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική Ι 30 1 2.0 

∆Ι.1.1.5 Στρατιωτική Ιστορία 30 1 2.0 
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2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.2.1.1 Αεροπορική Ιστορία 30 1 2.0 

∆Ι.2.1.2 Αρχές ∆ικαίου 45 1.5 3.0 

∆Ι.2.4.1 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι 60 2 4.0 

∆Ι.2.1.3 
∆Ι.2.1.4 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

∆Ι.2.1.5 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 45 1.5 3.0 

∆Ι.2.1.6 Εισαγωγή στις Μεθοδολογίες 
Έρευνας 45 1.5 3.0 

∆Ι.2.8.1 Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 

∆Ι.2.2.1 Μαθηµατικά ΙΙ 30 1 2.0 

∆Ι.2.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική ΙΙ 30 1 2.0 

∆Ι.2.8.2 2 4.0 Προσοµοίωση µε Η/Υ (Εργ.) 60 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.3.1.1 Αγγλική Ορολογία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης Ι 60 2 4.0 

∆Ι.3.1.2 
∆Ι.3.1.3 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

∆Ι.3.1.4 ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 60 2 4.0 

∆Ι.3.1.5 ∆ιεθνές ∆ίκαιο ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου 30 1 2.0 

∆Ι.3.1.6 ∆ιοικητικό ∆ίκαιο 60 2 4.0 

∆Ι.3.1.7 Εισαγωγή στη ∆ιοικητική 
Επιστήµη 45 1.5 3.0 

∆Ι.3.1.8 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και 
Ψηφιακός Μετασχηµατισµός 30 1 2.0 

∆Ι.3.1.9 Μοντελοποίηση και ∆ιαχείριση 
∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών 45 1.5 3.0 

∆Ι.3.1.10 Πολιτική Φιλοσοφία 45 3.0 1.5 

∆Ι.3.1.11 Προστασία ∆εδοµένων στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 45 1.5 3.0 
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.4.1.1 Αγγλική Ορολογία ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης ΙΙ 60 2 4.0 

∆Ι.4.1.2 Αποστολή – Λειτουργία Οργανωτικών 
∆οµών Προσωπικού 45 1.5 3.0 

∆Ι.4.1.3 Αρχές Εµπορικού ∆ικαίου 30 1 2.0 

∆Ι.4.1.4 
∆Ι.4.1.5 Γαλλικά ή Γερµανικά IV (Εργ.) 30 1 2.0 

∆Ι.4.1.6 ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο 60 2 4.0 

∆Ι.4.1.7 ∆ιοίκηση Συµβάσεων 45 1.5 3.0 

∆Ι.4.1.8 Ιστορία Πολιτικών και 
Συνταγµατικών Θεσµών 30 1 2.0 

∆Ι.4.1.9 Ποινικό ∆ίκαιο 45 1.5 3.0 

∆Ι.4.1.10 Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο 60 2 4.0 

∆Ι.4.1.11 Σύνταξη, Προτυποποίηση και Ηλεκτρονική 
∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Εγγράφων 45 1.5 3.0 
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.5.1.1 Ατοµικά Έγγραφα Στρατιωτικού 
Προσωπικού 60 2 4.0 

∆Ι.5.1.2 Βασικές Αρχές Πολιτικής 
Επικοινωνίας 45 1.5 3.0 

∆Ι.5.1.3 Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου 60 4.0 2 

∆Ι.5.2.1 ∆ιαχείριση & Στατιστική 
Επεξεργασία ∆εδοµένων (Εργ.) 45 1.5 3.0 

∆Ι.5.2.2 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

∆Ι.5.1.4 
Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµικά 

Όργανα και Πολιτικές 45 1.5 3.0 

∆Ι.5.1.5 Μεθοδολογία Έρευνας, Ποσοτική και 
Ποιοτική Ανάλυση στον ∆ηµόσιο Τοµέα 60 2 4.0 

∆Ι.5.1.6 Στρατιωτική Πειθαρχική 
∆ιαδικασία 60 2 4.0 

∆Ι.5.1.7 Σύνταξη Στρατιωτικών Εγγράφων: 
Πρακτικές Εφαρµογές 45 1.5 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 140



 
6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.6.8.1 Ασφάλεια Ψηφιακών 
Συστηµάτων και ∆ιαδικασιών 30 1 2.0 

∆Ι.6.1.1 ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 45 3.0 1.5 

∆Ι.6.1.2 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 2.0 1 

∆Ι.6.1.3 ∆ιοικητικές Πράξεις στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις 2.0 30 1 

∆Ι.6.1.4 Κοινωνική και Οργανωσιακή 
Ψυχολογία 45 1.5 3.0 

∆Ι.6.1.5 Λήψη Αποφάσεων στη ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση (Εργ.) 30 1 2.0 

∆Ι.6.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων Ι 90 3 6.0 

∆Ι.6.1.6 Οργανωσιακή Ηθική – Ηγεσία 
(Εργ.) 30 1 2.0 

∆Ι.6.1.7 Στρατιωτική Νοµοθεσία 60 2 4.0 

∆Ι.6.1.8 Συνταγµατικό ∆ίκαιο 60 2 4.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.7.1.1 Αεροπορικό – ∆ιαστηµικό 
∆ίκαιο Στρώµατος 30 1 2.0 

∆Ι.7.8.1 Ανάπτυξη Ψηφιακών 
Υπηρεσιών 45 1.5 3.0 

∆Ι.7.4.1 ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
& Συστήµατα ∆ιαχείρισης 60 2 4.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.0 

∆Ι.7.1.2 Έλεγχος ∆ιοικητικής ∆ράσης 45 1.5 3.0 

∆Ι.7.1.3 Ενίσχυση Κριτικής Σκέψης 
(Εργ.) 30 1 2.0 

∆Ι.7.1.4 Ποινικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο 60 2 4.0 

∆Ι.7.1.5 Στρατολογία 45 1.5 3.0 

∆Ι.7.4.2 Σχεδιασµός & ∆ιαχείριση 
Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων 45 1.5 3.0 

∆Ι.7.1.6 Τεχνικές ∆ιαπραγµατεύσεων σε 
Οργανισµούς 30 1 2.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

∆Ι.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙ 45 1.5 3.0 

∆Ι.8.4.1 ∆ηµόσιες Συµβάσεις & Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Προµηθειών (Εργ.) 30 1 2.0 

∆Ι.8.4.2 ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 45 1.5 3.0 

∆Ι.8.1.1 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

∆Ι.8.1.2 ∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο 45 1.5 3.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

∆Ι.8.1.3 Εργατικό ∆ίκαιο 45 1.5 3.0 

∆Ι.8.1.4 Θεσµικό Πλαίσιο Υλοποίησης 
Έργων (Εργ.) 30 1 2.0 

∆Ι.8.1.5 Πλαίσιο, Πρότυπα και Αξιολόγηση 
∆ιαλειτουργικότητας 30 1 2.0 

∆Ι.8.1.6 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.0 
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6.2.9. Κατεύθυνση Μετεωρολόγων 
 

Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Κατεύθυνσης Μετεωρολόγων. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των µαθηµάτων σε 

αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών που 

προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές 

µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές 

περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 
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1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.1.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
Ι 45 1.5 3.0 

ΜΤ.1.1.1 
ΜΤ.1.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΤ.1.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ Ι 60 2 4.0 

ΜΤ.1.1.3 Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – 
Ηθική 45 1.5 3.0 

ΜΤ.1.8.2 Η/Υ – Εργαστήριο Ψηφιακών 
∆εξιοτήτων & Εφαρµογών 60 2 4.0 

ΜΤ.1.1.4 Κοινωνιολογία 45 1.5 3.0 

ΜΤ.1.2.1 Μαθηµατικά Ι 30 1 2.0 

ΜΤ.1.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική Ι 30 1 2.0 

ΜΤ.1.1.5 Στρατιωτική Ιστορία 30 1 2.0 
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2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.2.1.1 Αεροπορική Ιστορία 30 1 2.0 

ΜΤ.2.1.2 Αρχές ∆ικαίου 45 1.5 3.0 

ΜΤ.2.4.1 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι 60 2 4.0 

ΜΤ.2.1.3 
ΜΤ.2.1.4 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΤ.2.1.5 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 45 1.5 3.0 

ΜΤ.2.1.6 Εισαγωγή στις Μεθοδολογίες 
Έρευνας 45 1.5 3.0 

ΜΤ.2.8.1 Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΜΤ.2.2.1 Μαθηµατικά ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΤ.2.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική ΙΙ 30 1 2.0 

ΜΤ.2.8.2 Προσοµοίωση µε Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.3.1.1 Αγγλική Ορολογία 
Μετεωρολογίας Ι 60 2 4.0 

ΜΤ.3.9.1 Αεροναυτιλία Ι 45 1.5 3.0 

ΜΤ.3.2.1 Ανάλυση Ι 75 2.5 5.0 

ΜΤ.3.6.1 Αρχές Θερµορευστοµηχανικής Ι 60 2 4.0 

ΜΤ.3.1.2 
ΜΤ.3.1.3 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΤ.3.2.2 Ιστορία Μετεωρολογίας 45 1.5 3.0 

ΜΤ.3.8.1 Προγραµµατισµός & Γλώσσες 
Προγραµµατισµού Η/Υ 60 2 4.0 

ΜΤ.3.2.3 Φυσική Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΤ.3.2.4 Φυσική της Ατµόσφαιρας Ι 30 1 2.0 
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4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.4.1.1 Αγγλική Ορολογία 
Μετεωρολογίας ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΤ.4.1.2 Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο Ι 30 1 2.0 

ΜΤ.4.2.1 Αεροπορική Μετεωρολογία Ι 45 1.5 3.0 

ΜΤ.4.2.2 Ανάλυση ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΤ.4.6.1 Αρχές Θερµορευστοµηχανικής 
ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΤ.4.1.3 
ΜΤ.4.1.4 Γαλλικά ή Γερµανικά IV (Εργ.) 30 1 2.0 

ΜΤ.4.2.3 Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 45 1.5 3.0 

ΜΤ.4.2.4 Θεωρητική Μηχανική 45 1.5 3.0 

ΜΤ.4.2.5 Φυσική ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΤ.4.2.6 Φυσική της Ατµόσφαιρας ΙΙ 30 1 2.0 
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.5.1.1 Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΤ.5.2.1 Αεροπορική Μετεωρολογία ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΤ.5.2.2 Αριθµητική Ανάλυση 45 1.5 3.0 

ΜΤ.5.2.3 Αρχές Μετεωρολογικής 
Τηλεπισκόπησης Ι 30 1 2.0 

ΜΤ.5.2.4 Βασικές Αρχές Πρόγνωσης 
Καιρού Ι 45 1.5 3.0 

ΜΤ.5.2.5 ∆ιαφορικές Εξισώσεις 45 1.5 3.0 

ΜΤ.5.2.6 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

ΜΤ.5.2.7 60 2 4.0 Παρατήρηση της Ατµόσφαιρας και 
Ανάλυση Ατµοσφαιρικών ∆εδοµένων 

ΜΤ.5.2.8 Συνοπτική Μετεωρολογία Ι 45 1.5 3.0 

ΜΤ.5.2.9 Χηµεία της Ατµόσφαιρας 60 2 4.0 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.6.3.1 Αεροδυναµικές ∆οµές και 
Μετεωρολογία 45 1.5 3.0 

ΜΤ.6.2.1 Βασικές Αρχές Πρόγνωσης 
Καιρού ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΤ.6.2.2 Βιοµετεωρολογία 45 1.5 3.0 

ΜΤ.6.1.1 ∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων 30 1 2.0 

ΜΤ.6.2.3 Κλιµατολογία 60 2 4.0 

ΜΤ.6.1.2 Κοινωνική και Οργανωσιακή 
Ψυχολογία 1.5 45 3.0 

ΜΤ.6.2.4 Στατιστική για Καιρό και Κλίµα 45 1.5 3.0 

ΜΤ.6.2.5 Συνοπτική Μετεωρολογία ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΤ.6.7.1 Τηλεπικοινωνίες (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΜΤ.6.2.6 Υδροµετεωρολογία 45 1.5 3.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.7.2.1 Αγροµετεωρολογία 30 1 2.0 

ΜΤ.7.2.2 Αρχές Μετεωρολογικής 
Τηλεπισκόπησης ΙΙ 60 2 4.0 

ΜΤ.7.2.3 Ατµοσφαιρική Ρύπανση Ι 45 1.5 3.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.0 

ΜΤ.7.2.4 ∆υναµική Μετεωρολογία 60 2 4.0 

ΜΤ.7.2.5 Εισαγωγή στη Μετεωρολογία του 
Ατµοσφαιρικού Οριακού Στρώµατος 30 1 2.0 

ΜΤ.7.9.1 Επίδραση του Καιρού σε Οπλικά και 
Ηλεκτροοπτικά Συστήµατα 60 2 4.0 

ΜΤ.7.2.6 Μετεωρολογία και UAVs 60 2 4.0 

ΜΤ.7.2.7 Ναυτική Μετεωρολογία – 
Ωκεανογραφία Ι 45 1.5 3.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΜΤ.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΤ.8.2.1 Ατµοσφαιρική Ρύπανση ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΤ.8.9.2 Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών (GIS) Ι 45 1.5 3.0 

ΜΤ.8.1.1 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

ΜΤ.8.9.3 Εισαγωγή Καιρικών και Κλιµατολογικών 
Στοιχείων στη Σχεδίαση Επιχειρήσεων 45 1.5 3.0 

ΜΤ.8.9.4 Εισαγωγή στη ∆ιαστηµική 45 1.5 3.0 

ΜΤ.8.2.2 Ναυτική Μετεωρολογία – 
Ωκεανογραφία ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΜΤ.8.1.2 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 30 1 2.0 
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6.2.10. Κατεύθυνση Έρευνας Πληροφορικής 
 

Ακολουθούν πίνακες µε τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης της 

Κατεύθυνσης Έρευνας Πληροφορικής. Οι πίνακες περιέχουν τους τίτλους των 

µαθηµάτων σε αλφαβητική σειρά, τους αντίστοιχους κωδικούς, το σύνολο των ωρών 

που προβλέπονται από το ΠΣ, τους συντελεστές βαρύτητας, καθώς και τις πιστωτικές 

µονάδες που αντιστοιχούν στο συνεπαγόµενο φόρτο εργασίας. Συνοπτικές 

περιγραφές των µαθηµάτων ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης παρατίθενται στην Ενότητα 7. 
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1ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΠ.1.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
Ι 45 1.5 3.0 

ΕΠ.1.1.1 
ΕΠ.1.1.2 Γαλλικά ή Γερµανικά Ι (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΠ.1.8.1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των 
Η/Υ Ι 60 2 4.0 

ΕΠ.1.1.3 Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – 
Ηθική 45 1.5 3.0 

ΕΠ.1.8.2 Η/Υ – Εργαστήριο Ψηφιακών 
∆εξιοτήτων & Εφαρµογών 60 2 4.0 

ΕΠ.1.1.4 Κοινωνιολογία 45 1.5 3.0 

ΕΠ.1.2.1 Μαθηµατικά Ι 30 1 2.0 

ΕΠ.1.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική Ι 30 1 2.0 

ΕΠ.1.1.5 Στρατιωτική Ιστορία 30 1 2.0 
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2ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΠ.2.1.1 Αεροπορική Ιστορία 30 1 2.0 

ΕΠ.2.1.2 1.5 Αρχές ∆ικαίου 45 3.0 

ΕΠ.2.4.1 Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι 60 2 4.0 

ΕΠ.2.1.3 
ΕΠ.2.1.4 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΠ.2.1.5 Εισαγωγή στην Ψυχολογία 45 1.5 3.0 

ΕΠ.2.1.6 Εισαγωγή στις Μεθοδολογίες 
Έρευνας 45 1.5 3.0 

ΕΠ.2.8.1 Εισαγωγή στον 
Προγραµµατισµό Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 

ΕΠ.2.2.1 Μαθηµατικά ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΠ.2.2.2 Πιθανοθεωρία – Στατιστική ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΠ.2.8.2 Προσοµοίωση µε Η/Υ (Εργ.) 60 2 4.0 
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3ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΠ.3.1.1 Ακαδηµαϊκά Αγγλικά για την 
Πληροφορική Ι 60 2 4.0 

ΕΠ.3.8.1 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – 
Υπολογιστή 45 1.5 3.0 

ΕΠ.3.8.2 Αντικειµενοστραφής 
Προγραµµατισµός (Java) 60 2 4.0 

ΕΠ.3.8.3 Αρχιτεκτονική Η/Υ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.3.1.2 
ΕΠ.3.1.3 Γαλλικά ή Γερµανικά ΙΙΙ (Εργ.) 30 1 2.0 

ΕΠ.3.8.4 ∆ιαδικαστικός 
Προγραµµατισµός (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.3.2.1 ∆ιακριτά Μαθηµατικά 30 1 2.0 

ΕΠ.3.8.5 Κατανεµηµένα Συστήµατα 45 1.5 3.0 

ΕΠ.3.8.6 Μεταγλωττιστές 45 1.5 3.0 

ΕΠ.3.7.1 Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική Ι 
(Εργ.) 45 1.5 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 156



 
4ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΠ.4.1.1 Ακαδηµαϊκά Αγγλικά για την 
Πληροφορική ΙΙ 60 2 4.0 

ΕΠ.4.2.1 Αριθµητική Ανάλυση 45 1.5 3.0 

ΕΠ.4.8.1 Βάσεις ∆εδοµένων Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.4.1.2 
ΕΠ.4.1.3 Γαλλικά ή Γερµανικά IV (Εργ.) 30 1 2.0 

ΕΠ.4.8.2 Παράλληλος και 
Κατανεµηµένος Υπολογισµός 30 1 2.0 

ΕΠ.4.8.3 Πληροφοριακά Συστήµατα 30 1 2.0 

ΕΠ.4.8.4 Προγραµµατισµός Κινητών 
Συσκευών 45 1.5 3.0 

ΕΠ.4.7.1 Σήµατα & Συστήµατα Ι 30 1 2.0 

ΕΠ.4.8.5 Τεχνολογία Λογισµικού 45 1.5 3.0 

ΕΠ.4.1.4 Φιλοσοφία του Πολέµου 45 1.5 3.0 

ΕΠ.4.7.2 Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική ΙΙ 
(Εργ.) 45 1.5 3.0 
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5ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΠ.5.8.1 Αλγόριθµοι & ∆οµές 
∆εδοµένων 60 2 4.0 

ΕΠ.5.8.2 ∆ίκτυα Αισθητήρων 30 1 2.0 

ΕΠ.5.8.3 ∆ίκτυα Υπολογιστών Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.5.8.4 Επεξεργασία Εικόνας & 
Υπολογιστική Όραση 45 1.5 3.0 

ΕΠ.5.2.1 Επιχειρησιακή Έρευνα 30 1 2.0 

ΕΠ.5.8.5 Μηχανική Μάθηση & 
Αναγνώριση Προτύπων 60 2 4.0 

ΕΠ.5.8.6 Μικροεπεξεργαστές Ι (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.5.7.1 Νευρωνικά ∆ίκτυα 45 1.5 3.0 

ΕΠ.5.8.7 Σηµασιολογικός Ιστός 45 1.5 3.0 

ΕΠ.5.8.8 Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου 45 1.5 3.0 
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6ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες Ώρες 

ΕΠ.6.8.1 Ασφάλεια ∆ικτύων και 
Κυβερνοπόλεµος 1.5 45 3.0 

ΕΠ.6.8.2 Βάσεις ∆εδοµένων ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΠ.6.8.3 ∆ιαδικτυακός Προγραµµατισµός 
(PHP) 1.5 45 3.0 

ΕΠ.6.8.4 ∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.6.1.1 Κοινωνική και Οργανωσιακή 
Ψυχολογία 45 1.5 3.0 

ΕΠ.6.8.5 Λειτουργικά Συστήµατα (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.6.8.6 Μικροεπεξεργαστές ΙΙ (Εργ.) 45 1.5 3.0 

ΕΠ.6.4.1 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων Ι 90 3 6.0 

ΕΠ.6.7.1 Τηλεπικοινωνίες (Εργ.) 45 1.5 3.0 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΠ.7.4.1 ∆ιασφάλιση Ποιότητας Ι 45 3.0 1.5 

ΕΠ.7.8.1 ∆ιαχείριση ∆εδοµένων Μεγάλης 
Κλίµακας 45 1.5 3.0 

ΕΠ.7.8.2 ∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 45 3.0 1.5 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 2.0 1 

ΕΠ.7.8.3 Ηλεκτρονικό Έγκληµα και 
Νοµοθεσία του Κυβερνοχώρου 45 1.5 3.0 

ΕΠ.7.8.4 Θεωρία Γραφηµάτων & 
Εφαρµογές 30 1 2.0 

ΕΠ.7.7.1 1.5 Θεωρία Πληροφορίας 45 3.0 

ΕΠ.7.8.5 45 Νεφοϋπολογιστική 1.5 3.0 

ΕΠ.7.4.2 Οργάνωση Παραγωγής – 
∆ιαχείριση Έργων ΙΙ 60 2 4.0 

ΕΠ.7.8.6 Προηγµένες ∆ικτυακές 
Τεχνολογίες 30 1 3.0 
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8ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κωδικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ΕΠ.8.9.1 Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους 
ΙΙ 45 1.5 3.0 

ΕΠ.8.9.2 Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών (GIS) Ι 45 1.5 3.0 

ΕΠ.8.8.1 Γραφικά Υπολογιστών – 
Σύνθεση Εικόνας 30 1 2.0 

ΕΠ.8.4.1 ∆ιασφάλιση Ποιότητας ΙΙ 30 1 2.0 

ΕΠ.8.1.1 ∆ιοίκηση – Ηγεσία 30 1 2.0 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 90 3 6.0 

ΕΠ.8.9.3 Εισαγωγή στη ∆ιαστηµική 45 1.5 3.0 

ΕΠ.8.8.2 Οργάνωση και Θεσµικά 
Κείµενα Πληροφορικής 30 1 2.0 

ΕΠ.8.1.2 30 1 Πολιτική Εθνικής Άµυνας 2.0 

ΕΠ.8.7.1 Συστήµατα Οπτικών 
Επικοινωνιών 45 1.5 3.0 
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6.3. Στρατιωτική Εκπαίδευση 
 

Η στρατιωτική εκπαίδευση υλοποιείται αδιαλείπτως καθ’ όλη τη διάρκεια των 

σπουδών σε όλες τις Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις των Ικάρων. Το πρόγραµµα 

σπουδών της στρατιωτικής εκπαίδευσης συµπεριλαµβάνει µαθήµατα πρακτικής και 

θεωρητικής εκπαίδευσης, όπως: 

1. Χειµερινή ∆ιαβίωση 

2. Θερινή ∆ιαβίωση 

3. Επιβίωση 

4. ∆ιέλευση Στίβου Μάχης 

5. Ασκήσεις Πυκνής Τάξης Αόπλου – Ενόπλου 

6. Φορητός Οπλισµός Επίγειες Βολές 

7. Θεωρητικά Μαθήµατα Στρατιωτικής Τέχνης/Εφαρµογές 

Το σύνολο των ωρών των παραπάνω µαθηµάτων ανέρχεται συνολικά σε 760 ώρες, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε 25.3 στρατιωτικές πιστωτικές µονάδες ΜΙL-ECTS. 

Στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, υλοποιείται χωρίς παύση και καθ’ 

όλη τη διάρκεια των σπουδών σε όλες τις Κατευθύνσεις και Ειδικεύσεις των Ικάρων 

το προγραµµα της φυσικής αγωγής µε σκοπό τη διατήρηση και διαρκή βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης των Ικάρων, συνολικής διάρκειας 720 ωρών, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε 24 στρατιωτικές πιστωτικές µονάδες ΜΙL-ECTS. 

 

6.4. ∆ιπλωµατική Εργασία 
 

Στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια του 

τελευταίου έτους σπουδών, οι Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων και Ειδικεύσεων 

εκπονούν διπλωµατική εργασία υπό την εποπτεία των µελών του ∆ιδακτικού και 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού, µετά από εισήγηση της ΑΣ και ανάθεση του ΕΣ. 

Συγκεκριµένα, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Κατά τον µήνα Φεβρουάριο 

εκάστου έτους, η Επιτροπή ∆ιπλωµατικών Εργασιών απευθύνεται στα µέλη του 

διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΙ αιτώντας να αποστείλουν αυτά 

εντός αποκλειστικής προθεσµίας 20 ηµερών µέσω του ∆ιευθυντή ή Συντονιστή του 

Τοµέα τους έως και τέσσερα (4) προτεινόµενα θέµατα διπλωµατικών εργασιών 

(ακολουθούµενα από τα αντίστοιχα συµπληρωµένα αναλυτικά Έντυπα ∆ιπλωµατικών 

Εργασιών) προς έγκριση για διανοµή και εκπόνηση από τους Ικάρους κατά το 
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επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Ο ∆ιευθυντής ή Συντονιστής του κάθε Τοµέα κατόπιν 

πρωταρχικού ελέγχου, καταρτίζει λίστα µε τα θέµατα του Τοµέα, τα οποία 

συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Έντυπα ∆ιπλωµατικών Εργασιών, και τα αποστέλλει 

στην Επιτροπή ∆ιπλωµατικών Εργασιών που έχει την αρµοδιότητα να συντάξει την 

τελική λίστα θεµάτων που θα αποσταλεί στο ΕΣ προς τελική έγκριση. Το ΕΣ της ΣΙ 

αποφασίζει ποια προτεινόµενα θέµατα θα εγκριθούν και ποια θα απορριφθούν και 

ακολούθως η Επιτροπή ∆ιπλωµατικών Εργασιών καταρτίζει τον τελικό πίνακα 

εγκεκριµένων θεµάτων, ο οποίος διανέµεται στους Ικάρους για να επιλέξουν τα 

θέµατα που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν. Η ανάθεση επιβεβαιώνεται κατόπιν της 

σύµφωνης γνώµης και επιβεβαιώσης από το µέλος του διδακτικού και εκπαιδευτικού 

προσωπικού της ΣΙ που πρότεινε το θέµα και έχει την ευθύνη επίβλεψης του θέµατος 

και ακολούθως κατοχυρώνεται στον ενδιαφερόµενο Ίκαρο. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας αυτής που ολοκληρώνεται εντός του µηνός Απριλίου, η Επιτροπή 

∆ιπλωµατικών Εργασιών εκδίδει τον πίνακα µε τις αναθέσεις διπλωµατικών 

εργασιών για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος που επικυρώνεται από το ΕΣ της ΣΙ. 

Η διπλωµατική εργασία είναι θεωρητική ή/και πειραµατική ή/και ερευνητική 

εργασία, εκπονείται σε θέµα σχετικό µε τα γνωστικά αντικείµενα των Τοµέων της 

ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε θέµατα που άπτονται του 

ενδιαφέροντος της ΠΑ και των Ενόπλων ∆υνάµεων γενικότερα. Η διπλωµατική 

εργασία θεωρείται ακαδηµαϊκό µάθηµα και λαµβάνεται υπόψη στη διαµόρφωση του 

τελικού βαθµού ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης του τελευταίου έτους σπουδών, µε 

συντελεστή βαρύτητας που καθορίζεται στο ΠΣ. 

Η εκπόνηση της ∆Ε γίνεται ατοµικά από τον κάθε σπουδαστή ή, αν το απαιτεί 

η φύση του θέµατος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από οµάδα σπουδαστών µε µέγιστο 

αριθµό τους τρεις (3) Ικάρους, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του επιβλέποντος 

που εγκρίνεται από το ΕΣ και υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατοµική 

εργασία και συµβολή τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση. 

Η εξέταση της διπλωµατικής εργασίας είναι προφορική και γίνεται από 

τριµελή επιτροπή µε πρόεδρο τον ∆ιευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τοµέα και 

µέλη τον επιβλέποντα της διπλωµατικής εργασίας και ένα µέλος ∆ΕΠ του Τοµέα που 

ορίζει ο ∆ιευθυντής ή Συντονιστής του Τοµέα. Η συγκρότηση των επιτροπών 

εγκρίνεται από το ΕΣ κατόπιν εισήγησης του οικείου ∆ιευθυντή ή Συντονιστή Τοµέα. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης συγκρότηση της επιτροπής από µέλη 

του οικείου Τοµέα, το ΕΣ ορίζει µέλη από άλλον Τοµέα µετά από πρόταση του 
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∆ιευθυντή ή Συντονιστή του οικείου Τοµέα. Σε περίπτωση που ο επιβλέπων 

καθηγητής είναι και ∆ιευθυντής ή Συντονιστής του Τοµέα, στην επιτροπή συµµετέχει 

και βαθµολογεί µέλος ∆ΕΠ του ίδιου ή συναφούς ως προς το θέµα γνωστικού 

αντικειµένου που ορίζει το ΕΣ µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή ή Συντονιστή του 

οικείου Τοµέα. Τον πρόεδρο της επιτροπής µπορεί να αντικαταστήσει ο Κοσµήτορας 

ή ο αναπληρωτής Κοσµήτορας σε περιπτώσεις αδυναµίας κάλυψης των εξεταστικών 

απαιτήσεων των διπλωµατικών εργασιών, µε τον περιορισµό ότι στην τριµελή 

επιτροπή συµµετέχουν δύο (2) τουλάχιστον µέλη ∆ΕΠ.  

Ίκαρος θεωρείται επιτυχών εφόσον λάβει βαθµολογία τουλάχιστον 50%. 

Ίκαρος που έλαβε βαθµολογία κάτω του 50%, επαναλαµβάνει την εργασία και 

επανεξετάζεται εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης εξέτασης και 

σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των µαθηµάτων του επόµενου ακαδηµαϊκού 

έτους. Σε περίπτωση βαθµολογίας κατά την επανεξέτασή του µε 50% και άνω 

θεωρείται επιτυχών και βαθµολογείται µε 50%. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται 

αποτυχών και εµπίπτει στην κατάσταση ανεπάρκειας στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. 

Η τελική βαθµολογία της διπλωµατικής εργασίας προκύπτει ως µέσος όρος 

των βαθµών των µελών της επιτροπής. Μετά το πέρας της εξέτασης συντάσσεται 

έντυπο βαθµολογίας που υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται 

αυθηµερόν στο Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσµητείας και στο Τµήµα 

Συντονισµού Κατευθύνσεων της ∆ΣΕ, όπου τηρείται σχετικό αρχείο βαθµολογίας. 

Ίκαρος του τελευταίου έτους σπουδών, που έχει εµπέσει σε κατάσταση 

ακαδηµαϊκής ανεπάρκειας, αλλά έχει λάβει στη διπλωµατική εργασία βαθµό ίσο ή 

µεγαλύτερο του 50%, διατηρεί τον εν λόγω βαθµό και δεν εκπονεί διπλωµατική 

εργασία κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. 

Η επιλογή θεµάτων για τις διπλωµατικές εργασίες, η διαδικασία ανάθεσης, η 

χρονική διάρκεια, η καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης, 

περιγράφονται αναλυτικά πέραν του παρόντος Οδηγού Σπουδών και από ειδικό 

βοήθηµα, τον Οδηγό Εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών, που εκδίδεται µε µέριµνα 

του Κοσµήτορα και διανέµεται στους Ικάρους από το Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών 

της Κοσµητείας σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντονισµού Κατευθύνσεων της ∆ΣΕ. 
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6.5. Εξετάσεις 
 

Στο τέλος κάθε εξαµήνου διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα 

της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και τα αντικείµενα της στρατιωτικής (θεωρητικής) 

εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις στα αντικείµενα της στρατιωτικής (πρακτικής) 

εκπαίδευσης, καθώς και οι εξετάσεις στη φυσική κατάσταση, προγραµµατίζονται µε 

βάση το εγκεκριµένο ΠΣ. Οι παραπάνω εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους 

Ικάρους. 

Η βαθµολόγηση των Ικάρων κατά τις εξετάσεις είναι αποκλειστική ευθύνη 

των διδασκόντων που τους έχει ανατεθεί το συγκεκριµένο µάθηµα ή αντικείµενο. 

Ίκαρος έχει δικαίωµα υποβολής γραπτής ένστασης για αναβαθµολόγηση του γραπτού 

του τελικής εξέτασης εξαµήνου εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την επίσηµη 

ανακοίνωση του πρωτοκόλλου βαθµολογίας του µαθήµατος από την Κοσµητεία. Η 

ένσταση υποβάλλεται στο Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσµητείας και 

κοινοποιείται στον αρµόδιο Συντονιστή Κατεύθυνσης. Η ένσταση εξετάζεται εντός 

πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τον διδάξαντα το µάθηµα παρουσία του Ικάρου και 

του ∆ιευθυντή Τοµέα στον οποίο ανήκει το µάθηµα. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση 

της βαθµολογίας από την αρχική απαιτεί επαρκή τεκµηρίωση του διδάσκοντα µε τη 

συµπλήρωση εντύπου αναβαθµολόγησης το οποίο κατατίθεται και τηρείται σε αρχείο 

στο Τµήµα Προπτυχιακών Σπουδών της Κοσµητείας. Κάθε Ίκαρος έχει δικαίωµα 

υποβολής έως και δύο (2) ενστάσεων αναβαθµολόγησης ανά εξάµηνο σπουδών 

 

6.6. Βαθµολογική Κλίµακα, Προαγωγή και Αρχαιότητα Ικάρων 
 

Η επίδοση των Ικάρων στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, στη στρατιωτική 

εκπαίδευση και στη στρατιωτική αγωγή βαθµολογείται µε την παρακάτω κλίµακα: 

(α) Άριστα (85% – 100%), (β) Λίαν Καλώς (65% – 84.999%), (γ) Καλώς (50% – 

64.999%), (δ) Αποτυχών (0% – 49.999%). 

Η επίδοση των Ικάρων της Κατεύθυνσης Ιπταµένων στην πτητική εκπαίδευση 

αέρος και στους εξοµοιωτές πτήσεων βαθµολογείται µε την παρακάτω κλίµακα: «A» 

Άριστα (90% – 100%), «B» Λίαν Καλώς (75% – 89.999%), «Γ» Καλώς (60% – 

74.999%), «∆» Υστερών (50% – 59.999%), «Ε» Αποτυχών (0% – 49.999%). 

Ίκαρος θεωρείται επιτυχών για προαγωγή στο επόµενο έτος όταν πληροί τα 

κριτήρια επιτυχίας για κάθε µία από τις στρατιωτική αγωγή, ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, 

 165



στρατιωτική εκπαίδευση και, ειδικά για την Κατεύθυνση Ιπταµένων, και πτητική 

εκπαίδευση. Για την εξαγωγή του τελικού βαθµού επίδοσης έτους υπολογίζονται ο 

τελικός βαθµός εκπαίδευσης έτους και ο τελικός βαθµός στρατιωτικής αγωγής έτους. 

Ο τελικός βαθµός εκπαίδευσης έτους εξάγεται από τους τελικούς βαθµούς των 

επιµέρους ειδών εκπαίδευσης, µε τα παρακάτω ποσοστά συµµετοχής: 

 
Με Πτητική Εκπαίδευση στο 1ο Έτος Σπουδών 

Τελικός Βαθµός Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης Έτους 50% 
Τελικός Βαθµός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους 20% 
Τελικός Βαθµός Πτητικής Εκπαίδευσης Έτους 30% 

Με Πτητική Εκπαίδευση µετά το 1ο Έτος Σπουδών 
Τελικός Βαθµός Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης Έτους 40% 
Τελικός Βαθµός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους 20% 
Τελικός Βαθµός Πτητικής Εκπαίδευσης Έτους 40% 

Χωρίς Πτητική Εκπαίδευση 
Τελικός Βαθµός Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης Έτους 80% 
Τελικός Βαθµός Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Έτους 20% 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Ο τελικός βαθµός επίδοσης έτους εξάγεται από τον τελικό βαθµό εκπαίδευσης 

έτους και τον τελικό βαθµό στρατιωτικής αγωγής έτους, µε ποσοστά συµµετοχής 

80% και 20% αντίστοιχα. 

Η σειρά αρχαιότητας για κάθε Κατεύθυνση εξάγεται ως ακολούθως: 

Για το 1ο έτος, ισχύει η σειρά επιτυχίας εισαγωγής στη ΣΙ. Πρώτοι τίθενται οι 

Έλληνες Ίκαροι, ακολουθούν οι Κύπριοι, και στη συνέχεια οι Ίκαροι άλλων 

χωρών, µε σειρά όπως αυτή καθορίζεται από την τελική βαθµολογία του σχολείου 

προπαίδευσης αλλοδαπών.  

Για το 2ο έτος, από τον τελικό βαθµό επίδοσης του 1ου έτους. 

Για το 3ο έτος, από τους τελικούς βαθµούς επίδοσης των δύο πρώτων ετών µε 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 1/3 και 2/3. 

Για το 4ο έτος, από τους τελικούς βαθµούς επίδοσης των τριών πρώτων ετών µε 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 1/6, 1/3 και 1/2. 

Η σειρά αρχαιότητας εντός της Κατεύθυνσης κατ’ έτος, για Ίκαρο που 

παρέµεινε στο ίδιο έτος, για οποιονδήποτε λόγο, εξάγεται από τους τελικούς βαθµούς 

επίδοσης όλων των προηγουµένων ετών που περάτωσε µε επιτυχία, µε τρόπο όµοιο 

ως άνω. Κατά τον υπολογισµό της αρχαιότητας σε περίπτωση ισοβαθµίας, η 

αρχαιότητα προσδιορίζεται από τη βαθµολογία της στρατιωτικής αγωγής του 
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προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, η αρχαιότητα προσδιορίζεται 

από τη βαθµολογία της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης του προηγούµενου έτους. 

Η σειρά αρχαιότητας στο σύνολο των Ικάρων του έτους ορίζεται ως εξής: 

πρώτος και δεύτερος τάσσονται οι αρχαιότεροι της Κατεύθυνσης των Ιπταµένων, 

τρίτος τάσσεται ο αρχαιότερος της Κατεύθυνσης των Μηχανικών, τέταρτος τάσσεται 

ο τρίτος αρχαιότερος Ιπτάµενος, πέµπτος τάσσεται ο αρχαιότερος της Κατεύθυνσης 

των Ελεγκτών Αεράµυνας. Οι λοιποί Ίκαροι όλων των Κατευθύνσεων από την έκτη 

θέση και µετά λαµβάνουν αρχαιότητα κατά αύξουσα σειρά του Συντελεστή 

Αρχαιότητας (ΣΑ), ο οποίος ορίζεται ως πηλίκο της σειράς αρχαιότητας του Ικάρου 

στην Κατεύθυνση προς τη δύναµη Ικάρων στην Κατεύθυνση. Σε περίπτωση 

ισοβαθµίας, ακολουθείται η αρχαιότητα µεταξύ των Κατευθύνσεων οριζόµενη ως 

εξής: Ιπτάµενοι, Μηχανικοί, Ελεγκτές Αεράµυνας, και ακολουθούν οι άλλες 

Κατευθύνσεις, εφόσον υφίστανται και λειτουργούν, µε κριτήριο αρχαιότητας την 

ηµεροµηνία λειτουργίας της Κατεύθυνσης για πρώτη φορά στη ΣΙ από τη δηµοσίευση 

του Οργανισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο βαθµός αποφοίτησης, ο οποίος καθορίζει και την αρχαιότητα των νέων 

Ανθυποσµηναγών ανά Κατεύθυνση, εξάγεται από τους τελικούς βαθµούς επίδοσης 

των τεσσάρων (4) ετών µε αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 0.1, 0.2, 0.3 και 0.4. 

Η τελική σειρά αρχαιότητας για την Κατεύθυνση Ιπταµένων διαµορφώνεται 

µε την ολοκλήρωση των προγραµµάτων των σταδίων πτητικής εκπαίδευσης της ΣΙ, 

σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

6.7. Πιστωτικές Μονάδες, ∆ίπλωµα, Παράρτηµα ∆ιπλώµατος 
 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη ΣΙ, οι Ίκαροι συγκεντρώνουν 

πιστωτικές µονάδες, κατά τα οριζόµενα στον Ν. 3374/2005. Το σύστηµα πιστωτικών 

µονάδων αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΣΙ που πρέπει 

να ολοκληρώσει ο Ίκαρος προκειµένου να επιτύχει τους αντικειµενικούς στόχους του 

ΠΣ, αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Αρµόδιο όργανο 

για τον καθορισµό και την έγκριση του συστήµατος πιστωτικών µονάδων της ΣΙ είναι 

το ΕΣ. 

Ως ελάχιστος αριθµός των πιστωτικών µονάδων ορίζονται οι διακόσιες 

σαράντα (240), που αντιστοιχούν σε τέσσερα (4) έτη σπουδών, εκ των οποίων εκατόν 

ογδόντα (180) αφορούν κατ’ ελάχιστο στην ακαδηµαϊκή εκπαίδευση. Η πιστωτική 
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µονάδα εκφράζει τον φόρτο εργασίας, διάρκειας 25 έως 30 ωρών, που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση των στόχων του ΠΣ από κάθε Ίκαρο. Ο φόρτος εργασίας 

περιλαµβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των 

προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης της ΣΙ ή επ’ ωφελεία της ΣΙ, όπως 

η παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, η ανεξάρτητη µελέτη, η προετοιµασία 

εργασιών, τα εργαστήρια, η συµµετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωµατικής 

εργασίας, καθώς και η προετοιµασία και η πρακτική εξάσκηση στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον. 

Ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων κάθε µαθήµατος ακαδηµαϊκής 

εκπαίδευσης προκύπτει διπλασιάζοντας το πηλίκο των προβλεπόµενων διδακτικών 

ωρών του µαθήµατος προς 25 για την Κατεύθυνση Ιπταµένων και προς 30 για την 

Κατεύθυνση Μηχανικών. Για την Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράµυνας, ο υπολογισµός 

γίνεται λαµβάνοντας το πηλίκο των προβλεπόµενων διδακτικών ωρών του µαθήµατος 

προς 25 για τα τρία (3) πρώτα εξάµηνα και προς 30 για τα πέντε (5) επόµενα. Ο 

αριθµός των πιστωτικών µονάδων κάθε µαθήµατος πτητικής εκπαίδευσης εδάφους 

της Κατεύθυνσης Ιπταµένων προκύπτει διπλασιάζοντας το πηλίκο των 

προβλεπόµενων ωρών του µαθήµατος προς 25. Ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων 

κάθε σταδίου πτητικής εκπαίδευσης αέρος της Κατεύθυνσης Ιπταµένων προκύπτει 

τετραπλασιάζοντας το πηλίκο των προβλεπόµενων ωρών του σταδίου προς 25. 

Το πρόγραµµα εκπαίδευσης του ΤΑΕΠ οδηγεί σε απόκτηση ∆ιπλώµατος 

Κατεύθυνσης και Ειδίκευσης ανάλογης µε το ΠΣ που παρακολούθησε ο Ίκαρος. Το 

∆ίπλωµα εκδίδεται από τη ΣΙ και φέρει τις υπογραφές του ∆ιοικητή της ΣΙ, του ∆ΑΣΕ 

και του Κοσµήτορα. Επί του ∆ιπλώµατος αναγράφεται µεταξύ άλλων το Τµήµα, η 

Κατεύθυνση και η Ειδίκευση. Ο χαρακτηρισµός της γενικής επίδοσης του 

∆ιπλώµατος γίνεται λαµβανοµένου υπόψη του βαθµού αποφοίτησης. Η ΣΙ χορηγεί 

βεβαίωση σπουδών, όπου αναγράφονται αναλυτικά όλα τα µαθήµατα και τα 

αντικείµενα της παρασχεθείσας κατ’ έτος εκπαίδευσης (στρατιωτική, ακαδηµαϊκή και 

πτητική όπου υφίσταται), οι βαθµολογίες, ο βαθµός αποφοίτησης και οι πιστωτικές 

εκπαιδευτικές µονάδες. Η ΣΙ χορηγεί στους αποφοίτους της Κατεύθυνσης Ιπταµένων 

και Μηχανικών βεβαίωση θεωρητικής επάρκειας επαγγελµατικών µαθηµάτων, 

σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα Π∆ 33/2002, Π∆ 54/2002 και Π∆ 102/2008. 

Το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος είναι ένα επεξηγηµατικό έγγραφο που δεν 

υποκαθιστά το ∆ίπλωµα της ΣΙ ή άλλο τίτλο σπουδών και χορηγείται από αυτήν, 

σύµφωνα µε τον Ν. 3374/2005, παρέχει δε πληροφορίες σχετικά µε το πλαίσιο 
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εκπαίδευσης, το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς ο κάτοχος του ∆ιπλώµατος της ΣΙ. Το 

πρωτότυπο του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος, για να πληροί τις προϋποθέσεις 

γνησιότητας του ∆ιπλώµατος της ΣΙ, φέρει τις υπογραφές του ∆ιοικητή της ΣΙ, του 

∆ΑΣΕ και του Κοσµήτορα. Η ηµεροµηνία έκδοσης του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος 

δεν συµπίπτει υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία χορήγησης του ∆ιπλώµατος, αλλά δεν 

µπορεί να είναι προγενέστερη από αυτή. 
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7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

7.1. Μαθήµατα Τοµέα Ηγετικής – ∆ιοικητικής, Ανθρωπιστικών 
Επιστηµών, Φυσιολογίας 

 

Αγγλική Αεροπορική Ορολογία ΕΑ Ι [ΕΑ.7.1.1] 

Εισαγωγή, µε σύντοµη θεωρία και παραδείγµατα, στην έννοια του Κώδικα 
Βραχυλογίας. Παρουσίαση του καταλόγου των βραχυλογιών (brevity words) οι 
οποίες ξεκινούν από τα γράµµατα A έως L, όπως εµφανίζονται στο έγγραφο Brevity: 
Multiservice Brevity Codes, Air Land Sea Application Center, June 2003. Αναλυτική 
παρουσίαση των ορισµών των συγκεκριµένων βραχυλογιών, καθώς και της 
ορολογίας (όρων και συντοµογραφιών) που εµπεριέχεται σε αυτούς. Εκτέλεση 
γλωσσικών ασκήσεων προσδιορισµού των δίγλωσσων (ελληνικών-αγγλικών) 
µεταφραστικών αντιστοιχιών όρων και συντοµογραφιών. 
 

Αγγλική Αεροπορική Ορολογία ΕΑ ΙΙ [ΕΑ.8.1.1] 

Εισαγωγή, µε σύντοµη θεωρία και παραδείγµατα, στην έννοια του Κώδικα 
Βραχυλογίας. Παρουσίαση του καταλόγου των βραχυλογιών (brevity words) οι 
οποίες ξεκινούν από τα γράµµατα M έως Z, όπως εµφανίζονται στο έγγραφο Brevity: 
Multiservice Brevity Codes, Air Land Sea Application Center, June 2003. Αναλυτική 
παρουσίαση των ορισµών των συγκεκριµένων βραχυλογιών, καθώς και της 
ορολογίας (όρων και συντοµογραφιών) που εµπεριέχεται σε αυτούς. Εκτέλεση 
γλωσσικών ασκήσεων προσδιορισµού των δίγλωσσων (ελληνικών-αγγλικών) 
µεταφραστικών αντιστοιχιών όρων και συντοµογραφιών. 
 

Αγγλική Αεροπορική Ορολογία – Κώδικας Βραχυλογίας [ΙΠ.7.1.1] 

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε την αγγλική ορολογία που εµπεριέχεται 
στο επίσηµο έγγραφο του ∆ιακλαδικού Κώδικα Βραχυλογίας (Army-Marine Corps-
Navy-Air Force Brevity: Multi-Service Brevity Codes, NTTP 6-02.1, Air Land Sea 
Application Center, June 2003). Το έγγραφο αυτό χρησιµοποιείται ως εκτεταµένη 
κειµενική πηγή από την οποία αντλείται και διδάσκεται εξειδικευµένη ορολογία 
άµεσα σχετιζόµενη µε το επιχειρησιακό αεροπορικό πεδίο. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις. 
 

Αγγλική Ορολογία Αεροπορικής Τεχνολογίας Ι [ΜΧ.1.1.1] 

Βασική αγγλική ορολογία για τις εξής θεµατικές ενότητες: είδη και χαρακτηριστικά 
αεροσκαφών, θεωρία πτήσης και αεροδυναµική, συστήµατα ασφαλείας και 
επικοινωνίας, τεχνολογία αεροσκάφους Ι (άτρακτος, πτέρυγες, ουραίο πτέρωµα, 
έλικες, συστήµατα πέδησης και προσγείωσης). Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις. 
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Αγγλική Ορολογία Αεροπορικής Τεχνολογίας ΙΙ [ΜΧ.2.1.1] 

Αγγλική Ορολογία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΙΙ [∆Ι.4.1.1] 

Αγγλική ορολογία δηµόσιας διοίκησης στις εξής θεµατικές: Κατάρτιση 
προϋπολογισµών, δηµόσια διοίκηση και τεχνολογία, δηµόσια έγγραφα. 

Βασική αγγλική ορολογία για τις εξής θεµατικές ενότητες: τεχνολογία αεροσκάφους 
ΙΙ (κινητήρες, καύσιµα, ψύξη – θέρµανση), τεχνολογία αεροσκάφους ΙΙΙ 
(ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά συστήµατα, συστήµατα ελέγχου αεροσκάφους), υλικά 
κατασκευής αεροσκαφών, επιθεώρηση προ πτήσης, συντήρηση. 
 

Αγγλική Ορολογία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Ι [∆Ι.3.1.1] 

Αγγλική ορολογία δηµόσιας διοίκησης στις εξής θεµατικές: Οργανωσιακή θεωρία και 
διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, ηγεσία και λήψη αποφάσεων στον 
δηµόσιο τοµέα. 
 

 

Αγγλική Ορολογία Εφοδιαστικής Ι [ΕΦ.3.1.1] 

Βασική αγγλική ορολογία αεροπορικής τεχνολογίας. ∆οµή και µέρη του 
αεροσκάφους: άτρακτος, πτέρυγες, επιφάνειες ελέγχου πτήσης, υλικά κατασκευής 
αεροσκαφών, κινητήρες και προωθητικά συστήµατα, υδραυλικά συστήµατα, 
ηλεκτρονικά συστήµατα, σύστηµα προσγείωσης. 
 

Αγγλική Ορολογία Εφοδιαστικής ΙΙ [ΕΦ.4.1.1] 

Αγγλική ορολογία που αφορά τα βασικά θέµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως: 
διαχείριση αποθεµάτων, µέσα και διαδικασίες µεταφοράς και αποθήκευσης, 
τεκµηρίωση/τήρηση εγγράφων και δικαιολογητικών, οικονοµικά εφοδιασµού. 
 

Αγγλική Ορολογία Μετεωρολογίας Ι [ΜΤ.3.1.1] 

Βασική αγγλική ορολογία µετεωρολογίας: θερµοκρασία, βαροµετρική πίεση, αέριες 
µάζες – άνεµος, νέφη, κατακρήµνιση, ορατότητα, υψηλά και χαµηλά συστήµατα 
πιέσεων, µέτωπα. 
 

Αγγλική Ορολογία Μετεωρολογίας ΙΙ [ΜΤ.4.1.1] 

Βασική αγγλική ορολογία µετεωρολογίας για την πτήση: µετεωρολογικοί κίνδυνοι 
κατά την πτήση, πηγές µετεωρολογικής πληροφορίας (αναφορά/πρόγνωση καιρού) 
για την πτήση (ATIS, TAF, METAR κλπ). 
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Αεροδιαστηµική Ιατρική & Φυσιολογία Πτήσης Ι [ΙΠ.1.1.1, ΕΑ.1.1.1] 

Εισαγωγή – Ιστορία Αεροδιαστηµικής Ιατρικής. Αποστολή Υγειονοµικού ΠΑ, 
Ιπτάµενος Ιατρός στην ΠΑ. Αποστολή και ∆ραστηριότητες Κέντρου Αεροπορικής 
Ιατρικής. Κριτήρια Υγειονοµικής Καταλληλότητας Ιπταµένων (Π∆ 133/2002). 
Κριτήρια Καταλληλότητας Πολιτικής Αεροπορίας (FCL-MED EASA). Ανατοµία 
αναπνευστικού συστήµατος. Ανατοµία καρδιαγγειακού συστήµατος. Νόµοι των 
αερίων (Boyle, Dalton, Henry). Επιδράσεις στο σώµα από µεταβολές του όγκου των 
αερίων. Βαρότραυµα – αντιµετώπιση. Φυσιολογία υποξίας και τύποι. Συµπτώµατα 
υποξίας – χρόνος χρήσιµης συνείδησης. Συστήµατα παροχής οξυγόνου. Συµπίεση 
καµπίνας αεροσκαφών. Νόσος αποσυµπίεσης – φυσιολογία. Νόσος αποσυµπίεσης – 
αντιµετώπιση. Ανάλυση αεροπορικών ατυχηµάτων αποσυµπίεσης και υποξίας. ΚΑΙ – 
επίδειξη θαλάµου χαµηλής πίεσης και εκπαίδευση στη κάσκα, µάσκα και ρυθµιστή 
οξυγόνου. Ανατοµία ωτός, ρινός και λάρυγγα. Λειτουργία ακοής – κώφωση. Μέτρα 
προστασίας ακοής. Φυσιολογία ισορροπίας – λαβύρινθος. Αεροναυτία – ίλιγγος, 
µηχανισµός – τεχνικές αντιµετώπισης. ∆ονήσεις και επιδράσεις. Ανατοµία και 
φυσιολογία όρασης, νυχτερινή όραση. Παθήσεις οφθαλµού. Αεροπορική ψυχολογία, 
φόβος πτήσης. Φυσιολογία ύπνου, κόπωση, ανάπαυση πληρωµάτων (crew rest). 
Κιρκάδιοι ρυθµοί – Jet Lag. Αλκοόλ και πτήση. Κάπνισµα και πτήση. Φάρµακα και 
πτήση. Γυναίκα και πτήση. Φυσιολογία άσκησης. Φυσική κατάσταση ιπταµένων. 
∆ιατροφή ιπταµένων. Τοξικές ουσίες στο αεροπορικό περιβάλλον. ∆ιαστηµική 
ιατρική – κοσµική ακτινοβολία. ΠΒΧ υλικά και όπλα, ΠΒΧ άµυνα. Θερµική 
καταπόνηση, υποθερµία. Αεροπορικός ιµατισµός. Επιβίωση µετά από ατύχηµα. 
Πρώτες Βοήθειες (BLS). 
 

Αεροδιαστηµική Ιατρική & Φυσιολογία Πτήσης ΙΙ [ΙΠ.2.1.1, ΕΑ.2.1.1] 

Μεταβολές όγκου αερίων – υποξία. ΚΑΙ (Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής) – πτήση µε 
θάλαµο – εκπαίδευση στην υποξία. Φυσιολογία λαβυρίνθου – όρασης. Απώλεια 
προσανατολισµού στην πτήση – αντιµετώπιση. Λαβυρινθικές παραισθήσεις. Οπτικές 
παραισθήσεις. ΚΑΙ – πτήση σε ΣΑΠ (παθητικά σενάρια παραισθήσεων). Φυσιολογία 
επιταχύνσεων. Γραµµικές επιταχύνσεις – όρια ανθρώπινης αντοχής. Απώλεια 
αισθήσεων από επιταχύνσεις. Μέτρα προστασίας από επιταχύνσεις. Εγκατάλειψη 
αεροσκάφους – κακώσεις από εγκατάλειψη. Επεξεργασία πληροφορίας, αντίληψη και 
λάθος. ∆ιαδικασία αποφάσης και διαχείρισης κινδύνου (risk management). 
Ανθρώπινος παράγοντας και αεροπορικό ατύχηµα (HFACS). Συνεργασία 
Πληρώµατος (CRM). Άνθρωπος και µηχανή. Επιλογή ιπταµένου προσωπικού. 
Επιχειρησιακή αεροπορική ιατρική. Αεροδιακοµιδές. 
 

Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο Ι [ΙΠ.4.1.1, ΕΑ.4.1.1, ΜΤ.4.1.2] 

Το µάθηµα καταπιάνεται µε τον ορισµό της έννοιας του κράτους (συστατικά στοιχεία 
της έννοιας του κράτους, έδαφος, ύδατα, εναέριος χώρος, απώλεια και κτήση εδαφών 
στο ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο µε χρήση του παραδείγµατος των Ιµίων). Επίσης, 
αναλύονται η έννοια και οι διακρίσεις της κρατικής κυριαρχίας, το ζήτηµα της 
εδαφικής κυριαρχίας στον αέρα και ο δικαιοδοτικός δεσµός πολεµικών αεροσκαφών 
και διαστηµοπλοίων µε τα κυρίαρχα κράτη ως έννοια µε έννοµες συνέπειες. Η 
αναγνώριση στο Εθιµικό και Συµβατικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο, καθώς και το κάθετο σύνορο 
του εναέριου χώρου, η έκθεση των κρατών σε δραστηριότητες εκτός κρατικής 
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κυριαρχίας, οι νόµιµες και παράνοµες χρήσεις του διαστήµατος και η χρήση του 
διαστήµατος σε πολεµικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται µε παραδείγµατα (χρήση 
δορυφόρων τηλεπαρατήρησης και το δικαίωµα των κρατών στην προστασία των 
πλουτοπαραγωγικών τους πηγών, αναπτυσσόµενες χώρες, νέα παγκόσµια οικονοµική 
τάξη και δραστηριότητες στο διάστηµα, η ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση 
των διαστηµικών δραστηριοτήτων, η επίταξη διαστηµικών εγκαταστάσεων κατά τη 
διάρκεια ένοπλων συρράξεων, τα δορυφορικά αντίµετρα σε καιρό πολέµου, η διεθνής 
ευθύνη των κρατών από παράνοµη χρήση διαστηµικής τεχνολογίας σε καιρό 
πολέµου, ο «Πόλεµος των Άστρων», το νέο δόγµα του ΝΑΤΟ και το παραδοσιακό 
δηµόσιο διεθνές δίκαιο του διαστήµατος). Τέλος, αναφορά γίνεται στη σηµασία της 
εγγραφής των διαστηµικών αντικειµένων σε εθνικά µητρώα, ενώ αναλύονται οι 
οµοιότητες και διαδορές µεταξύ του ∆ικαίου του ∆ιαστήµατος και του ∆ικαίου του 
Αέρα (αεροσκάφος – διαστηµικό αντικείµενο: οµοιότητες και διαφορές, κανόνες 
χρήσης βίας στον αέρα και στο διάστηµα: οµοιότητες και διαφορές). Σε αυτό το 
πλαίσιο αναπτύσσονται και ειδικά θέµατα, όπως τα ακόλουθα: Μη Επανδρωµένα 
Αεροσκάφη – GPS – Βαλλιστικοί Πύραυλοι. 
 

Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο ΙΙ [ΙΠ.7.1.2, ΕΑ.7.1.2, ΜΤ.5.1.1] 

Η σηµασία της αεροδιαστηµικής τεχνολογίας στη διεξαγωγή στρατιωτικών 
επιχειρήσεων. Project Genetrix: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα δηµιουργίας 
κανόνων εθιµικού δικαίου. Στρατιωτικές Χρήσεις του ∆ιαστήµατος: όταν η διεθνής 
κοινότητα δεν νοµοθετεί. Η εφαρµογή του ορισµού του νόµιµου όπλου σε διαστηµικά 
αντικείµενα. Ο ρόλος της ∆ιεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης. Η προστασία του 
διαστηµικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης και η επίδρασή της 
στην αρχή της αναλογικότητας. Το διεθνές θεσµικό πλαίσιο για τον περιορισµό 
χρήσης πυρηνικών όπλων στο διάστηµα. Η επίδραση της διαστηµικής τεχνολογίας 
στην έννοια του κρατικού απορρήτου. Η ευθύνη των εµπολέµων κρατών από τη 
χρήση διαστηµικής τεχνολογίας. Το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας δορυφόρων 
αυτοπαρατήρησης. 
 

Αεροπορικά Αγγλικά [ΙΠ.1.1.2, ΕΑ.1.1.2] 

Βασική αγγλική ορολογία για τις εξής θεµατικές ενότητες: ραδιοτηλεφωνία, διάταξη 
και χαρακτηριστικά του αεροδροµίου, χαρακτηριστικά αεροσκάφους και είδη 
αεροσκαφών, θεωρία πτήσης, συστήµατα ελέγχου αεροσκάφους. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις. 
 

Αεροπορικά Αγγλικά – Προφορικές & Επαγγελµατικές ∆εξιότητες Ι [ΙΠ.2.1.2, 
ΕΑ.2.1.2] 

Βασική αγγλική ορολογία για τις εξής θεµατικές ενότητες: µετεωρολογία, όργανα και 
χειρισµοί του αεροσκάφους. Προφορικές και επαγγελµατικές δεξιότητες αγγλικής 
γλώσσας: εκµάθηση αγγλόγλωσσων τεχνικών για περιγραφή δεδοµένων και 
γεγονότων, και περιγραφή διαδικασιών. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
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Aviation English (Αεροπορικά Αγγλικά – Προφορικές & Επαγγελµατικές 
∆εξιότητες ΙΙ) [ΙΠ.3.1.1, ΕΑ.3.1.1] 

Pilot Jargon – Acronyms and Abbreviations: Introducing and refreshing standardized 
acronyms and abbreviation used in aerodrome management and communication; 
Brevity words used by fighter pilots; Vocabulary acquisition and listening practice. 
Aerodrome Management: Aerodrome organization, duties and responsibilities; 
Speaking practice; Listening comprehension practice. Ground Movements: Ground 
activities, routine and non-routine aircraft maneuvers; Speaking practice: asking 
for/granting permission, issuing orders/suggestions. Standard radio procedures: 
Standardized radio communication between pilots and air traffic controllers (start-up 
to take-off; approach to landing); Listening and speaking drills. Meteorology for 
Pilots: Vocabulary practice, meteorology-related items of vocabulary; Speaking 
practice, use of acronyms; Listening practice: METAR/SPECI/TAF meteo codes. Air 
Law: National vs international air laws, safety management issues; Speaking: debates. 
 

Αεροπορική Ιστορία [ΕΦ.2.1.1, ∆Ι.2.1.1, ΜΤ.2.1.1, ΕΠ.2.1.1] 

Βλ. Ιστορία Ι (Αεροπορική Ιστορία) [ΙΠ.1.1.4, ΜΧ.1.1.3, ΕΑ.1.1.4] 
 

Αεροπορικό – ∆ιαστηµικό ∆ίκαιο Στρώµατος [∆Ι.7.1.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ακαδηµαϊκά Αγγλικά για την Πληροφορική Ι [ΕΠ.3.1.1] 

∆εξιότητες ακαδηµαϊκής γραφής και επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα (διατύπωση 
υπόθεσης/ερευνητικού σκοπού, έρευνα, βιβλιογραφική επισκόπηση, τήρηση 
σηµειώσεων, αναφορά πορισµάτων, εξαγωγή/διατύπωση συµπερασµάτων) µε βάση 
τις εξής θεµατικές: αρχιτεκτονική υπολογιστών, επεξεργαστές, περιφερειακά, 
λειτουργικά συστήµατα, τελεστές. 
 

Ακαδηµαϊκά Αγγλικά για την Πληροφορική ΙΙ [ΕΠ.4.1.1] 

∆εξιότητες ακαδηµαϊκής γραφής και επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα (διατύπωση 
υπόθεσης/ερευνητικού σκοπού, έρευνα, βιβλιογραφική επισκόπηση, τήρηση 
σηµειώσεων, αναφορά πορισµάτων, εξαγωγή/διατύπωση συµπερασµάτων) µε βάση 
τις εξής θεµατικές: δίκτυα, αλγόριθµοι, γλώσσες προγραµµατισµού, µηχανική του 
λογισµικού. 
 

Ανθρώπινη Απόδοση στη Στρατιωτική Αεροπλοΐα [ΙΠ.7.1.3] 

Μηχανική του Ανθρώπινου Λάθους (Human Error Engineering). Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ανθρώπινου Λάθους (Human Error Management Systems). Γνωσιακή 
Εργονοµία και Ασφάλεια Συστηµάτων (Gognitive Ergonomics). Ανθρώπινη Απόδοση 

 174



Συµπεριφορικά Συστήµατα Ασφάλειας (Behavioral Based Safety Systems). 
Μεθοδολογία Βελτίωσης Κουλτούρας Ασφάλειας. Καλές Πρακτικές, Μελέτες 
Περιπτώσεων. 
 

Αποστολή – Λειτουργία Οργανωτικών ∆οµών Προσωπικού [∆Ι.4.1.2] 

∆οµή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αποστολή των Οργανωτικών ∆οµών Προσωπικού 
ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ∆ιοικήσεων, Πτερύγων, Μονάδων, Μοιρών. 
 

Αρχές ∆ικαίου [ΜΧ.2.1.2, ΕΦ.2.1.2, ∆Ι.2.1.2, ΜΤ.2.1.2, ΕΠ.2.1.2] 

Το µάθηµα αναφέρεται σε διάφορες θεµατικές περιοχές του δικαίου, όπως: (α) 
εσωτερικό δίκαιο: βασικές αρχές δικαίου, έννοια δικαίου, πηγές και διακρίσεις 
δικαίου (δηµόσιο και ιδιωτικό), ερµηνεία και εφαρµογή των κανόνων δικαίου, 
υποκείµενα δικαίου, αστικό δίκαιο, συνταγµατικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, 
στρατιωτικό ποινικό δίκαιο (γενικοί ορισµοί, δικαιοδοσία και αρµοδιότητα 
στρατιωτικών δικαστηρίων, εγκλήµατα: προδοσίας, κατασκοπείας, κατά της 
στρατιωτικής υποχρέωσης, κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας και τάξης, κατά των 
στρατιωτικών καθηκόντων και της περιουσίας, ποινές), (β) διεθνές δίκαιο: δηµόσιο 
διεθνές δίκαιο (γενικές αρχές, σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου, πηγές και 
υποκείµενα διεθνούς δικαίου, διεθνές έθιµο-εθιµικό δίκαιο, το κράτος, ανθρώπινα 
δικαιώµατα, δίκαιο συνθηκών), διεθνείς οργανισµοί (ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ), διεθνή 
ποινικά δικαστήρια (δικαστήρια του Β’ ΠΠ, ICTY, ICTR, ICC, (µόνιµο) ∆ιεθνές 
Ποινικό ∆ικαστήριο), το διεθνές δίκαιο της θάλασσας (γενικά, πηγές, συνθήκες, 
εσωτερικά ύδατα, θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα, διεθνής βυθός, ανοιχτή 
θάλασσα), διεθνές δίκαιο του αέρα [γενικά, το νοµικό καθεστώς του εναέριου χώρου, 
διεθνείς συνθήκες, κυριαρχία και δικαιοδοσία του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ), 
οριοθέτηση ΕΕΧ, ∆ιεθνής Εναέριος Χώρος (∆ΕΧ), διεθνές νοµικό πλαίσιο εναέριου 
κυκλοφορίας), ICAO, FIR, νοµικό καθεστώς αεροσκάφους, πολιτικά και κρατικά 
αεροσκάφη, ειδικές κατηγορίες αεροσκαφών, µη επανδρωµένα αεροσκάφη, 
εθνικότητα και νηολόγηση, σύµβαση του Σικάγο και στρατιωτικά αεροσκάφη), 
διεθνείς οργανισµοί για την πολιτική αεροπορία, διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
[εγκλήµατα πολέµου, jus ad bellum, jus in bello, δίκαιο της Χάγης, συνθήκες της 
Γενεύης (1949), πρόσθετα πρωτόκολλα στις συνθήκες της Γενεύης (1977), 
εχθροπραξίες διεθνούς και εσωτερικού (εµφύλιου) χαρακτήρα], ∆ιεθνής Οργανισµός 
του Ερυθρού Σταυρού ICRC. 
 

Αρχές Εµπορικού ∆ικαίου [ΕΦ.4.1.2, ∆Ι.4.1.3] 

Η οριοθέτηση του Εµπορικού ∆ικαίου µέσα στο σύστηµα του δικαίου, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες επιρροές και επιδράσεις µεταξύ των διαφορετικών 
τοµέων του Ιδιωτικού ∆ικαίου. Η χρήση του κριτηρίου εµπορικότητας για την 
οριοθέτηση του Εµπορικού ∆ικαίου. Η διάκριση των εµπορικών πράξεων και των 
νοµικών συνεπειών της εµπορικότητάς τους. Οι εµπορικές συµβάσεις. 
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Ατοµικά Έγγραφα Στρατιωτικού Προσωπικού [∆Ι.5.1.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Βασικές Αρχές Πολιτικής Επικοινωνίας [∆Ι.5.1.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Γαλλικά Ι [ΜΑ.3.1.1, ΜΗ.3.1.1, ΜΕ.3.1.1, ΕΑ.5.1.1, ΕΦ.1.1.1, ∆Ι.1.1.1, 
ΜΤ.1.1.1, ΕΠ.1.1.1] 

Υιοθέτηση δηµιουργικών επικοινωνιακών τεχνικών στην εκµάθηση της γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο Α1/Α2 αναπτύσσονται οι 
τέσσερις δεξιότητες: προφορική-γραπτή κατανόηση και παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου, καθώς και η διάδραση, όπου µέσα σε καταστάσεις αυθεντικής 
επικοινωνίας καλλιεργούνται γλωσσολογικοί και επικοινωνιακοί στόχοι. Προτείνεται 
η επαφή µε ορολογία αεροπορικού ενδιαφέροντος αλλά και η επεξεργασία 
αεροπορικών κειµένων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τις ΠΑ. Προσφέρεται η 
χρήση νέων τεχνολογιών µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 
learning management systems (LMS), χρήση πολυµέσων και διαδικτυακών 
εφαρµογών καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στον ιστοχώρο Internet για 
αυτοεπιµόρφωση και αυτοαξιολόγηση. Προτείνεται επίσης αξιολόγηση του 
ευρωπαϊκού επιπέδου αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες σύµφωνα µε το σύστηµα 
διεθνών πιστοποιήσεων. 
 

Γαλλικά ΙΙ [ΜΑ.4.1.1, ΜΗ.4.1.1, ΜΕ.4.1.1, ΕΑ.6.1.1, ΕΦ.2.1.3, ∆Ι.2.1.3, 
ΜΤ.2.1.3, ΕΠ.2.1.3] 

Βλ. Γαλλικά Ι [ΜΑ.3.1.1, ΜΗ.3.1.1, ΜΕ.3.1.1, ΕΑ.5.1.1, ΕΦ.1.1.1, ∆Ι.1.1.1, 
ΜΤ.1.1.1, ΕΠ.1.1.1] 
 

Γαλλικά ΙΙΙ [ΕΑ.7.1.3, ΕΦ.3.1.2, ∆Ι.3.1.2, ΜΤ.3.1.2, ΕΠ.3.1.2] 

Υιοθέτηση δηµιουργικών επικοινωνιακών τεχνικών στην εκµάθηση της γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του 
Συµβουλίου της Ευρώπης. Στο Ευρωπαϊκό Επίπεδο Α2/Β1 & Β1/Β2 αναπτύσσονται 
οι τέσσερις δεξιότητες: προφορική-γραπτή κατανόηση και παραγωγή προφορικού και 
γραπτού λόγου, καθώς και η διάδραση, όπου µέσα σε καταστάσεις αυθεντικής 
επικοινωνίας καλλιεργούνται γλωσσολογικοί και επικοινωνιακοί στόχοι. Προτείνεται 
ορολογία και επαφή µε εξειδικευµένα κείµενα, που αναφέρονται στο αντικείµενο των 
διεθνών µεταφορών, διαχείρισης αγαθών και λειτουργίας logistics. Προσφέρεται η 
χρήση νέων τεχνολογιών µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης µάθησης 
learning management systems (LMS), χρήση πολυµέσων και διαδικτυακών 
εφαρµογών, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στον ιστοχώρο Internet για 
αυτοεπιµόρφωση και αυτοαξιολόγηση. Προτείνεται επίσης αξιολόγηση του 
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ευρωπαϊκού επιπέδου αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες σύµφωνα µε το σύστηµα 
διεθνών πιστοποιήσεων. 
 

Γαλλικά IV [ΕΑ.8.1.2, ΕΦ.4.1.3, ∆Ι.4.1.4, ΜΤ.4.1.3, ΕΠ.4.1.2] 

Βλ. Γαλλικά ΙΙΙ [ΕΑ.7.1.3, ΕΦ.3.1.2, ∆Ι.3.1.2, ΜΤ.3.1.2, ΕΠ.3.1.2] 
 

Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου [∆Ι.5.1.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

 

Γερµανικά Ι [ΜΑ.3.1.2, ΜΗ.3.1.2, ΜΕ.3.1.2, ΕΑ.5.1.2, ΕΦ.1.1.2, ∆Ι.1.1.2, 
ΜΤ.1.1.2, ΕΠ.1.1.2] 

Απόκτηση επαρκών γνώσεων στη γερµανική γλώσσα, µε την υιοθέτηση 
επικοινωνιακών τεχνικών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
γλώσσες του Συµβουλίου της Ευρώπης. Η χρήση οπτικοακουστικού υλικού και η 
ανάπτυξη προφορικών και γραπτών δραστηριοτήτων στοχεύει στη καλλιέργεια 
γλωσσολογικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι Ίκαροι του επιπέδου Α1/Α2 
έρχονται σε επαφή µε την πολιτισµικότητα/πολιτισµό των ανθρώπων στις 
γερµανόφωνες χώρες και είναι ικανοί να ανταποκριθούν µε σαφήνεια σε ευρύ φάσµα 
καταστάσεων για να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να παράγουν εκφράσεις, 
που αντιστοιχούν στο επίπεδο δεξιότητάς τους. Προτείνεται εµβάθυνση και έµφαση 
σε κανόνες γραµµατικής και σύνταξης. Το διδασκόµενο µάθηµα υποστηρίζεται µε 
πολυµέσα και διαδικτυακές εφαρµογές µε χρήση των νέων τεχνολογιών. Παρέχεται η 
δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση και ενηµέρωση µέσω πρόσβασης στο Ιnternet. 
 

Γερµανικά ΙΙ [ΜΑ.4.1.2, ΜΗ.4.1.2, ΜΕ.4.1.2, ΕΑ.6.1.2, ΕΦ.2.1.4, ∆Ι.2.1.4, 
ΜΤ.2.1.4, ΕΠ.2.1.4] 

Βλ. Γερµανικά Ι [ΜΑ.3.1.2, ΜΗ.3.1.2, ΜΕ.3.1.2, ΕΑ.5.1.2, ΕΦ.1.1.2, ∆Ι.1.1.2, 
ΜΤ.1.1.2, ΕΠ.1.1.2] 

Γερµανικά ΙΙΙ [ΕΑ.7.1.4, ΕΦ.3.1.3, ∆Ι.3.1.3, ΜΤ.3.1.3, ΕΠ.3.1.3] 

Απόκτηση εµβαθυµένων γνώσεων στη γερµανική γλώσσα, µε την υιοθέτηση 
επικοινωνιακών τεχνικών σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
γλώσσες του Συµβουλίου της Ευρώπης. Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, 
προφορικές και γραπτές δραστηριότητες καλλιεργούνται γλωσσολογικές και 
επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι Ίκαροι του επιπέδου Α2/Β1 & Β1/Β2 έρχονται σε 
επαφή µε την πολιτισµικότητα/πολιτισµό των ανθρώπων στις γερµανόφωνες χώρες 
και είναι ικανοί να ανταποκριθούν µε σαφήνεια σε ευρύ φάσµα καταστάσεων για να 
αναλύσουν, να επεξεργασθούν και να παράγουν εκφράσεις που αντιστοιχούν στο 
επίπεδο δεξιότητάς τους. Το διδασκόµενο µάθηµα υποστηρίζεται µε πολυµέσα και 
διαδικτυακές εφαρµογές µε χρήση των νέων τεχνολογιών. Παρέχεται η δυνατότητα 
για αυτοαξιολόγηση και ενηµέρωση µέσω πρόσβασης στο Internet. 
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Γερµανικά IV [ΕΑ.8.1.3, ΕΦ.4.1.4, ∆Ι.4.1.5, ΜΤ.4.1.4, ΕΠ.4.1.3] 

Βλ. Γερµανικά ΙΙΙ [ΕΑ.7.1.4, ΕΦ.3.1.3, ∆Ι.3.1.3, ΜΤ.3.1.3, ΕΠ.3.1.3] 
 

∆ηµόσιο ∆ίκαιο [∆Ι.3.1.4] 

∆ιεθνές ∆ίκαιο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου [∆Ι.3.1.5] 

Εξέλιξη ευρωπαϊκής και διεθνούς προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. 
Μηχανισµοί προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Το δικαίωµα στη ζωή. 
Απαγόρευση βασανιστηρίων. Θρησκευτική ελευθερία. Ελευθερία έκφρασης. 
Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Μειονοτικά δικαιώµατα. 

∆ίκαιο ∆ηµοσίων Συµβάσεων [ΕΦ.6.1.1, ∆Ι.6.1.1] 

Η έννοια του Κράτους. Τα συστατικά στοιχεία του Κράτους και η έννοια της 
δηµόσιας εξουσίας. Η οργάνωση του Κράτους σε νοµικό πρόσωπο. Έννοια του 
δηµοσίου δικαίου. Η διάκριση µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Κλάδοι και 
πηγές του δηµοσίου δικαίου. Έννοια και ορισµός των οργάνων του Κράτους. 
∆ιακρίσεις των οργάνων και λειτουργιών του Κράτους. 
 

∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο [∆Ι.4.1.6] 

Οι πηγές του ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου. ∆ηµοσιονοµικό Σύνταγµα, Μνηµόνια και 
εθνική δηµοσιονοµική κυριαρχία, Συνταγµατικές αρχές που διέπουν το νόµο του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι δηµοσιονοµικές διατάξεις της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή της διαφάνειας, η αρχή της χρηστής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, η αρχή της δηµοσιονοµικής ισότητας, συνταγµατικοί 
χρονικοί περιορισµοί κατά τη διάθεση του δηµοσίου χρήµατος, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, οι δηµοσιονοµικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 

Ανάλυση της έννοιας και των µορφών των δηµοσίων συµβάσεων. Εξετάζεται το 
νοµικό καθεστώς των δηµοσίων συµβάσεων. Γίνεται αναλυτική αναφορά στους 
κανόνες ερµηνείας του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων, τις γενικές αρχές που τις 
διέπουν, καθώς και στις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, τη 
διαδικασία επιλογής του αναδόχου, τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, αλλά και γενικά σε όλα τα στάδια που µεσολαβούν µέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύµβασης. Παρουσιάζεται και αναλύεται 
το καθεστώς που διέπει την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων. Αναφορά στη 
δικαστική προστασία (προσωρινή, οριστική), τόσο κατά το προσυµβατικό στάδιο όσο 
και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύµβασης. 
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∆ίκαιο Ενόπλων Συρράξεων [ΙΠ.5.1.1, ΜΑ.6.1.1, ΜΗ.6.1.1, ΜΕ.6.1.1, 
ΕΑ.5.1.3, ΕΦ.6.1.2, ∆Ι.6.1.2, ΜΤ.6.1.1] 

Η εξέλιξη της έννοιας της κυριαρχίας σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της 
Χάγης. Τα συστατικά στοιχεία της έννοιας του κράτους. Η επίδραση του ΚΧ ΟΗΕ 
στη νοµική αντιµετώπιση του πολέµου. Η έννοια της νόµιµης άµυνας υπό το φως του 
ΚΧ ΟΗΕ και ο ρόλος του Συµβουλίου Ασφαλείας. Οι έννοιες του νόµιµου όπλου, του 
νόµιµου στόχου και της νόµιµης µεθόδου υπό το φως του ανθρωπιστικού δικαίου. Το 
ειδικό νοµικό πλαίσιο για την τοποθέτηση και αποµάκρυνση ναρκών. Η έννοια του 
εγκλήµατος πολέµου και ο ρόλος του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου στον κολασµό 
εγκληµάτων πολέµου. Το νοµικό περιεχόµενο της ουδετερότητας. Η προστασία των 
µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η προστασία του περιβάλλοντος. Το νοµικό 
καθεστώς των πολεµικών επανορθώσεων. 
 

∆ιοίκηση – Ηγεσία [ΙΠ.5.1.2, ΜΑ.8.1.1, ΜΗ.8.1.1, ΜΕ.8.1.1, ΕΑ.7.1.5, 
ΕΦ.8.1.1, ∆Ι.8.1.1, ΜΤ.8.1.1, ΕΠ.8.1.1] 

Το µάθηµα καταγίνεται µε τις αρχές της διοίκησης και ηγεσίας (ορισµός και επίπεδα 
του management, ορισµός του φαινοµένου της ηγεσίας, θεωρητικές προσεγγίσεις, 
µορφές άσκησης ηγεσίας), τη διοίκηση και τη στρατηγική στρατιωτικών οργανισµών 
(ιδιαιτερότητες στρατιωτικών οργανισµών και ηγεσίας, στρατιωτική διοικητική 
διαδικασία. εξακρίβωση κατάστασης, πληροφορίες, σχεδιασµός, οργάνωση, έλεγχος, 
θέσπιση στόχων), το σύστηµα διοίκησης µε τη θέσπιση αντικειµενικών στόχων. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στη συµµετοχή σε οµάδα και στη διοίκηση της οµάδας, την 
ανάλυση πνεύµατος οµάδος. Τέλος, αναπτύσσονται τεχνικές ηγεσίας και λήψης 
απόφασης και το µάθηµα ολοκληρώνεται µε πρακτική άσκηση σε καθηµερινές 
δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες και στρατιωτικές ασκήσεις. 
 

∆ιοίκηση Συµβάσεων [ΕΦ.4.1.5, ∆Ι.4.1.7] 

Έννοια, ορισµοί, βασικά στοιχειά συµβάσεων. Σηµασία συµβάσεων για την 
εφοδιαστική αλυσίδα. Ο ρόλος των συµβάσεων κατά τις αγοραστικές διαδικασίες. 
Αρχές και κανόνες κατάρτισης συµβάσεων. Ειδή συµβάσεων και διαφοροποίηση 
αυτών (συµβάσεις υλικών, ανάθεσης έργου, µεταφορών λοιπών υπηρεσιών κτλ). 
Τεχνικές κατάρτισης και σύναψης συµβάσεων, όροι και προϋποθέσεις. Έλεγχος 
διαδικασίας διαπραγµατεύσεων. ∆ιαδικασία κλεισίµατος της σύµβασης. Τήρηση 
αρχείου εγγράφων και παρακολούθηση αυτού. 
 

∆ιοικητικές Πράξεις στις Ένοπλες ∆υνάµεις [∆Ι.6.1.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιοικητικό ∆ίκαιο [∆Ι.3.1.6] 

Ιστορικά στοιχεία, διάκριση από το ιδιωτικό δίκαιο, διάκριση από το συνταγµατικό 
δίκαιο. ∆ιάκριση µεταξύ γενικού διοικητικού δικαίου και διοικητικού δικονοµικού 
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δικαίου. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου: εθνικές και υπερεθνικές. Τα συνταγµατικά 
θεµέλια του δικαίου της διοικητικής οργάνωσης. 
 

∆ιοικητικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο [∆Ι.8.1.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Εισαγωγή στη ∆ιοικητική Επιστήµη [∆Ι.3.1.7] 

Βασικές έννοιες της δηµόσιας διοίκησης, της οργάνωσης και της λειτουργίας της. 
Θεσµική ανάλυση της διοικητικής πράξης, διοικητικοί θεσµοί και εφαρµογή τους. 
Οργανωσιακές δοµές και στρατηγική. Σχέσεις εξουσίας. Ανάθεση καθηκόντων και 
συντονισµός προσωπικού. Οργανόγραµµα. Το προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ως φορείς διοικητικής λειτουργίας. 
 

Εισαγωγή στην Ψυχολογία [ΕΦ.2.1.5, ∆Ι.2.1.5, ΜΤ.2.1.5, ΕΠ.2.1.5] 

Θέµατα ορισµού. Σύντοµη ιστορική επισκόπηση. Τοµείς έρευνας και κλάδοι της 
σύγχρονης Ψυχολογίας. Μεθοδολογία έρευνας. Κοινωνική Ψυχολογία: Αντικείµενο 
της Κοινωνικής Ψυχολογίας, θέµατα έρευνας, ερευνητικές µέθοδοι. Κοινωνική νόηση 
και κοινωνική σκέψη: ∆ιαµόρφωση εντυπώσεων, σφάλµατα µεροληψίας στη 
διαµόρφωση εντυπώσεων, κοινωνικά σχήµατα και κατηγορίες, κατηγοριοποίηση και 
συναισθήµατα. Απόδοση αιτίων και κοινωνική γνώση: Βασικές διαδικασίες 
απόδοσης, εφαρµογή της θεωρίας απόδοσης, σφάλµατα µεροληψίας και διοµαδική 
απόδοση. Στάσεις και αλλαγή στάσειων: Η δοµή και λειτουργία των στάσεων, 
στάσεις και συµπεριφορά, διαµόρφωση και µέτρηση των στάσεων, πειστική 
επικοινωνία, ανακολουθία στάσεων-συµπεριφοράς και αντίσταση στην πειθώ. Εαυτός 
και ταυτότητα: αυτεπίγνωση, θεωρία κοινωνικής ταυτότητας, κίνητρα του εαυτού, 
αυτοεκτίµηση και διαχείριση εντυπώσεων. Κοινωνική Επιρροή: Τύποι κοινωνικής 
επιρροής, υπακοή στην εξουσία, συµµόρφωση, µειονοτική επιρροή και κοινωνική 
αλλαγή. Ηγεσία: χαρακτηριστικά προσωπικότητας, προσεγγίσεις που εστιάζουν στην 
κατάσταση, συγκυριακές θεωρίες, αντιλήψεις για τον ηγέτη και σχήµατα ηγεσίας, 
κοινωνική ταυτότητα και ηγεσία. ∆ιοµαδική συµπεριφορά: Σχετική αποστέρηση, 
ρεαλιστική σύγκρουση, κοινωνική ταυτότητα, διοµαδικά συναισθήµατα και βελτίωση 
διοµαδικών σχέσεων. Οµάδες: Επίδοση στο πλαίσιο της οµάδας, οµαδική λήψη 
αποφάσεων. 
 

Εισαγωγή στις Μεθοδολογίες Έρευνας [ΕΦ.2.1.6, ∆Ι.2.1.6, ΜΤ.2.1.6, 
ΕΠ.2.1.6] 

Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες της επιστηµονικής έρευνας. Τα 
στάδια και τα είδη της έρευνας, ο σχεδιασµός και η εκτέλεσή της, οι τρόποι συλλογής 
στοιχείων, η ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων, η συγγραφή και παρουσίαση της 
ερευνητικής εργασίας, καθώς και η αξιολόγησή της αποτελούν αντικείµενα του 
θεωρητικού σκέλους του µαθήµατος που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων για τη διεξαγωγή έρευνας σε διαφορετικά πεδία. Ως προς το 
εφαρµοσµένο σκέλος, οι προαναφερθείσες γνώσεις θα εφαρµοστούν και θα 
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δοκιµαστούν στην πράξη στο πλαίσιο µικρών ατοµικών ή οµαδικών εργασιών και 
παρουσιάσεων. Θα δοθεί έµφαση στη διαδραστικότητα των διαλέξεων µε 
συµµετοχικά παίγνια και προσοµοίωση µέσα στην αίθουσα µε σκοπό την πρακτική 
εφαρµογή των γνώσεων. 
 

Έλεγχος ∆ιοικητικής ∆ράσης [∆Ι.7.1.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ενίσχυση Κριτικής Σκέψης [∆Ι.7.1.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Εργατικό ∆ίκαιο [∆Ι.8.1.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµικά Όργανα και Πολιτικές [∆Ι.5.1.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Εφαρµοσµένη Φιλοσοφία – Ηθική [ΙΠ.1.1.3, ΜΧ.1.1.2, ΕΑ.1.1.3, ΕΦ.1.1.3, 
∆Ι.1.1.3, ΜΤ.1.1.3, ΕΠ.1.1.3] 

Το µάθηµα υιοθετεί µια διεπιστηµονική προσέγγιση προκειµένου να διερευνηθούν 
ζητήµατα Εφαρµοσµένης Ηθικής, µε επίκεντρο τη Στρατιωτική Ηθική και την Ηθική 
της Ηγεσίας. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, θα µελετηθούν θεµελιώδη ζητήµατα ηθικής 
φιλοσοφίας και επιλεγµένα θέµατα που αφορούν τη στρατιωτική και επαγγελµατική 
δεοντολογία. Βασικές ηθικές προσεγγίσεις (δεοντοκρατία, σχετικισµός, ωφελιµισµός, 
µηδενισµός) θα αναλυθούν και θα αξιοποιηθούν ως εργαλεία για τη συζήτηση 
περιπτώσεων, το role playing και τα παίγνια λήψης αποφάσεων. Στο µάθηµα 
αξιοποιούνται βασικές γνώσεις δικαίου, κοινωνιολογίας, ιστορίας και ψυχολογίας, 
αναλύεται η λήψη αποφάσεων, καθώς και η αποτίµηση της ευθύνης για το 
στρατιωτικό προσωπικό, τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέµου. 
 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και Ψηφιακός Μετασχηµατισµός [∆Ι.3.1.8] 

Έννοιες και στόχοι ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υπηρεσίες, πλεονεκτήµατα, 
κρίσιµα ζητήµατα και προκλήσεις. Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα, την 
ΕΕ και το ∆ιεθνές περιβάλλον. Μοντέλα, πλατφόρµες, συµπράξεις, εφαρµογές. 
Πιστοποίηση, ασφάλεια χρήσης. 
 

Θεσµικό Πλαίσιο Υλοποίησης Έργων [∆Ι.8.1.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Ιστορία Ι (Αεροπορική Ιστορία) [ΙΠ.1.1.4, ΜΧ.1.1.3, ΕΑ.1.1.4] 

Αεροπορική Ιδέα και µύθος του Ικάρου και του ∆αιδάλου. Αρχύτας ο Ταραντινός και 
«Περιστερά». Ήρων ο Αλεξανδρεύς και «Αιολόσφαιρα». Ιπτάµενος Σαρακηνός. Τα 
σχέδια πτητικών µηχανών του Λεονάρδου Ντα Βίντσι, «Ορνιθόπτερον» και 
«Ελικόπτερον». Οι αδελφοί Μονγκολφιέ και η κατάκτηση της στατικής πτήσης 
(1783). Τα ανεµοπλάνα του Cayley (1804-1857). Πρωτοπόροι σχεδιαστές 
αεροπλάνων στη διάρκεια του 19ου αιώνα, Henson, Stringfellow, Penaux. Οι πτήσεις 
του Lilenthal και του Ader (1896-1897). Ο Langley και ο «Ανεµόδροµος» (1897-
1903). Οι αδελφοί Wright πραγµατοποιούν την πρώτη επιτυχηµένη επανδρωµένη 
πτήση µε αεροπλάνο (“Flyer”), 17 ∆εκεµβρίου 1903. Η Γαλλία πρώτη αεροπορική 
δύναµη στις αρχές του 20ου αι. Τα αεροπορικά επιτεύγµατα των Γάλλων 
πρωτοπόρων (Bleriot, Farman, Boisin). Η γέννηση της Ελληνικής Αεροπορίας: 
Έλληνες πρωτοπόροι: Αρνιώτης (πρώτος Έλληνας µε αεροπλάνο, 1910). 
Αργυρόπουλος (πρώτη πτήση µε αεροπλάνο στην Ελλάδα από Έλληνα, 1912). 
Καραµανλάκης (πρώτος Έλληνας πεσών Αεροπόρος, 1912). Εκπαίδευση πρώτων 
Ελλήνων στρατιωτικών Αεροπόρων στη Γαλλία 1911-1912. Ο Καµπέρος 
πραγµατοποιεί τις πρώτες πτήσεις µε «στρατιωτικό» αεροπλάνο στην Ελλάδα, 1912. 
Σύσταση «Λόχου Αεροπορίας» στη Λάρισα (πρώτη µονάδα της Π.Α.). Η δράση της 
Ελληνικής Αεροπορίας στον Α' Βαλκανικό Πόλεµο (1912-1913). Σαραντάπορο-
Γιαννιτσά-Κοζάνη-Θεσσαλονίκη (Μέτωπο Μακεδονίας). Νικόπολη, Εµίν Αγά, 
Μπιζάνι (Μέτωπο Ηπείρου). Επιχείρηση «Ναυτίλου». Πρώτες απόπειρες 
αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο ρόλος του Καµπέρου και του Μωραϊτίνη. 
Ίδρυση Αεροποριών Στρατού και Ναυτικού. Η δράση της Ελληνικής Αεροπορίας 
στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Κυριότερες αποστολές της Ναυτικής Αεροπορίας 
(1916-1918) στο Αιγαίο (Θάσος, Μούδρος, ∆αρδανέλλια, Σµύρνη) και της 
Στρατιωτικής Αεροπορίας (1917-1918) στη Μακεδονία (Σκρα). ∆ράση Ελληνικής 
Αεροπορίας στη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922). Η Πολεµική Αεροπορία τα 
πρώτα χρόνια του Μεσοπόλεµου. Ίδρυση Κρατικού Εργοστασίου Αεροπλάνων και 
παραγωγή πρώτου – και µοναδικού – ελληνικού στρατιωτικού αεροπλάνου, «Βέλος». 
Η αναδιοργάνωση της Αεροπορίας την περίοδο 1929-1931 από την κυβέρνηση του 
Ελ. Βενιζέλου: Ίδρυση Υπουργείου Αεροπορίας, Ενοποίηση της Αεροπορίας και 
Ίδρυση της Σχολής Αεροπορίας (Ικάρων). Η συµβολή του Αλέξανδρου Ζάννα στον 
εκσυγχρονισµό της ΠΑ. Η ίδρυση του ΓΕΑ (1934). Προσπάθειες ενίσχυσης της ΠΑ 
τις παραµονές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου από τις κυβερνήσεις Π. Τσαλδάρη και Ι. 
Μεταξά (1934-1940). Η δράση της Ελληνικής Αεροπορίας (τότε «Ελληνική Βασιλική 
Αεροπορία» ΕΒΑ) στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αεροπορικές Επιχειρήσεις στη 
διάρκεια του ελληνοϊταλικού (1940-1941) και ελληνογερµανικού πολέµου (Απρίλιος 
1941). Η αναδιοργάνωση της ΕΒΑ στη Μέση Ανατολή και η εκπαίδευση Ελλήνων 
Αεροπόρων στη Νότιο Αφρική, Ροδεσία και Μέση Ανατολή (1941-1944). Η δράση 
των Ελληνικών Μοιρών (335-336-13η ΜΕΒ) στη Βόρεια Αφρική, Ιταλία, 
Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα. Η δράση της ΕΒΑ στον Εµφύλιο Πόλεµο (1946-1949) 
και τον Πόλεµο της Κορέας (1950-1953). Η είσοδος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ο 
εκσυγχρονισµός της ΕΒΑ. Η Ελλάδα µπαίνει στην εποχή του αεριωθουµένου (1954). 
Κυριότερες εξελίξεις στην ΠΑ από τη δεκαετία του 1950 µέχρι και το 2010. Η 
συµβολή της ΠΑ σε ειρηνευτικές αποστολές και κοινωνικές δράσεις. 
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Ιστορία ΙΙ (Στρατιωτική Ιστορία) [ΙΠ.2.1.3, ΜΧ.1.1.4, ΕΑ.2.1.3] 

(1) Αρχές του Πολέµου. 1.1 Οριοθέτηση του φαινοµένου «Πόλεµος» και 
επιστηµονική µελέτη του. 1.2 Πηγές του Πολέµου. Κατηγορίες και Μορφές του. 1.3 
Αρχές του Πολέµου. ∆όγµατα και Στρατηγική. (2) Κοινωνικές και οικονοµικές 
πλευρές του Πολέµου. 2.1 Κοινωνικές και οικονοµικές πλευρές του Πολέµου. 2.2 Ο 
άνθρωπος κατά τον Πόλεµο. (3) Πολεµικές συγκρούσεις των νεώτερων χρόνων 
(συνθήκες, γεγονότα, κριτική). 3.1 Βαλκανικοί Πόλεµοι. 3.2 Α’ Παγκόσµιος 
Πόλεµος. 3.3 Μικρασιατική Εκστρατεία. 3.4 Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος. 3.5 Πόλεµος 
της Κορέας. 3.6 Πόλεµος του Βιετνάµ. 3.7 Αραβοϊσραηλινοί Πόλεµοι. 3.8 Πόλεµος 
των Φώκλαντς. 3.9 Πόλεµοι του Περσικού Κόλπου. 3.10 Πόλεµοι του Αφγανιστάν. 
 

Ιστορία Πολιτικών και Συνταγµατικών Θεσµών [∆Ι.4.1.8] 

Γέννηση και διαµόρφωση του συνταγµατικού κράτους µε έµφαση σε ιδιαίτερα 
σηµαντικές ιστορικές φάσεις και στην ιστορία των σύγχρονων συνταγµατικών 
θεσµών. Το οργανωτικό µέρος των συνταγµάτων και η διαχρονική εξέλιξη της 
θεωρίας και πράξης στην προστασία των δικαιωµάτων έως και σήµερα. 
 

Κοινωνική και Οργανωσιακή Ψυχολογία [ΕΦ.6.1.3, ∆Ι.6.1.4, ΜΤ.6.1.2, 
ΕΠ.6.1.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Κοινωνιολογία [ΙΠ.6.1.1, ΜΧ.1.1.5, ΕΑ.6.1.3, ΕΦ.1.1.4, ∆Ι.1.1.4, ΜΤ.1.1.4, 
ΕΠ.1.1.4] 

Βασικές Αρχές Κοινωνιολογίας: Πρόδροµοι, Γέννηση, Θεµελιωτές Κοινωνιολογίας, 
Αντικείµενο, Χρησιµότητα, Μέθοδοι Κοινωνιολογίας, ∆ογµατικό Μέρος, 
Κοινωνιολογικές Έννοιες (κοινωνία, κοινωνικοποίηση, κοινωνική θέση και ρόλος, 
κοινωνική συνοχή, κοινωνική διαφοροποίηση, κοινωνική στρωµάτωση), Κοινωνικοί 
Θεσµοί (οικογένεια, παιδεία, οικονοµία, πολιτική). Στρατιωτική Κοινωνιολογία: 
κοινωνιολογικός ορισµός του Πολέµου, Αντικείµενο Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας, 
Απειλή, ∆όγµα, Αµυντική Στρατηγική, Ένοπλες ∆υνάµεις, Προφίλ Αξιωµατικού 
(Προσόντα Στρατιωτικού Ηγήτορα, Στρατιωτική Κουλτούρα), Ισότητα των δύο 
φύλων, Εκπαίδευση Στελεχών Ενόπλων ∆υνάµεων (Στρατιωτική Εκπαίδευση, 
Ελληνικές Στρατιωτικές Σχολές). Πολιτική Κοινωνιολογία: Αντικείµενο Πολιτικής 
Επιστήµης, Ανάπτυξη Πολιτικής Σκέψης, Παράγοντες Πολιτικής Κοινωνικοποίησης, 
Πολιτικοί Θεσµοί (Σύνταγµα, Πολιτικά Κόµµατα, Πολίτευµα, ∆ηµοκρατία), 
Πολιτική Κουλτούρα, ∆ηµοκρατία, Σχέσεις Στρατού – Πολιτικής. 
 

Λήψη Αποφάσεων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση [∆Ι.6.1.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Μεθοδολογία Έρευνας, Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση στον ∆ηµόσιο Τοµέα 
[∆Ι.5.1.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Μοντελοποίηση και ∆ιαχείριση ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών [∆Ι.3.1.9] 

∆ιοίκηση και Μοντελοποίηση ∆ιαδικασιών. Μεθοδολογίες και Εργαλεία για την 
Υποστήριξη. Βελτιστοποίηση ∆ιαδικασιών. Μοντελοποίηση Ροών Εργασίας. 
Ανάλυση, Προσοµοίωση, Αξιολόγηση ∆ιαδικασιών. 
 

Νοµοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας Ι [ΙΠ.6.1.2] 

Εισαγωγή στο ∆ίκαιο του Εναερίου Χώρου. Σύµβαση της ∆ιεθνούς Πολιτικής 
Αεροπορίας. Ελευθερίες αέρος. ∆ιεθνείς συµβάσεις για τις παράνοµες πράξεις που 
στρέφονται κατά της ασφάλειας των αεροσκαφών. Νοµοθεσία αστικής ευθύνης για 
την αεροπορική µεταφορά. Νοµοθεσία για πτυχία και άδειες Πολιτικής Αεροπορίας. 
 

 

Νοµοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΙΙ [ΙΠ.8.1.1] 

Εµβάθυνση στο περιεχόµενο των «ελευθεριών του αέρα» στο πλαίσιο της Συνθήκης 
του Σικάγο και η σχέση των «ελευθεριών του αέρα» µε την εδαφική κυριαρχία. Οι 
συµφωνίες ανοιχτών ουρανών. Η σηµασία της διάκρισης κρατικών και ιδιωτικών 
αεροσκαφών στο πλαίσιο της στρατιωτικής χρήσης του Εθνικού Εναερίου Χώρου. 
Ασφάλεια στον Αέρα: οι Συνθήκες του Τόκυο, της Χάγης και του Μόντρεαλ. Το 
Αεροπορικό ∆ίκαιο της ΕΕ: Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού 
και παροχή αεροπορικών υπηρεσιών, ∆ίκαιο Περιβάλλοντος ΕΕ και αεροδρόµια. Η 
σηµασία του ICAO στην ασφάλεια της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας. Η 
ελληνοτουρκική διένεξη για το FIR Αθηνών. Το Νέο ∆όγµα του ΝΑΤΟ και οι 
πτήσεις RENEGADE στο πλαίσιο του συστήµατος συλλογικής άµυνας του 
Καταστατικού Χάρτη ΟΗΕ. Οι σύγχρονες αρχές διεξαγωγής αεροπορικού πολέµου. 
Το αεροσκάφος ως µέσο διάπραξης εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας. Η 
ελληνοτουρκική διένεξη για την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο. 
 

Οργανωσιακή Ηθική – Ηγεσία [∆Ι.6.1.6] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Πλαίσιο, Πρότυπα και Αξιολόγηση ∆ιαλειτουργικότητας [∆Ι.8.1.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ποινικό ∆ίκαιο [∆Ι.4.1.9] 

Έγκληµα και ποινή στον Ποινικό Κώδικα. Τα στοιχεία του εγκλήµατος. Η ποινική 
υπόσταση του εγκλήµατος, αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση. Ο 
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καταλογισµός της πράξης στον δράστη. Ειδικές µορφές εµφανίσεως του εγκλήµατος 
(απόπειρα, συµµετοχή, συρροή). ∆ίκαιο των Ποινικών Κυρώσεων. 
 

 

Ποινικό ∆ικονοµικό ∆ίκαιο [∆Ι.7.1.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Πολιτική Εθνικής Άµυνας [ΙΠ.6.1.3, ΜΑ.8.1.2, ΜΗ.8.1.2, ΜΕ.8.1.2, ΕΑ.6.1.4, 
ΕΦ.8.1.2, ∆Ι.8.1.6, ΜΤ.8.1.2, ΕΠ.8.1.2] 

Το µάθηµα καταγίνεται µε την ορισµό και την ανάλυση βασικών εννοιών, όπως: 
Έθνος – Εθνική Ταυτότητα – Εθνότητα, Κράτος – Λαός – Επικράτεια – Κυριαρχία, 
Εθνική Ισχύς, Παράγοντες Εθνικής Ισχύος, Εθνική Πολιτική – Εθνικοί 
Αντικειµενικοί Σκοποί, Όργανα Εθνικής Πολιτικής, Εθνικό Συµφέρον και Εθνική 
Αµυντική Πολιτική. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται η ελληνική αµυντική 
πολιτική [Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. ∆ιεθνείς Πράξεις που άπτονται άµεσα 
των Ελληνικών Εθνικών συµφερόντων. Eλληνικά Εθνικά συµφέροντα. Eθνική 
Ασφάλεια – Σκοποί Ελληνικής Εθνικής Ασφάλειας. Εθνικά Θέµατα – Σχέση µε 
γείτονες (Τουρκική Απειλή. Μακεδονικό. Βόρεια Ήπειρος)]. Επιπροσθέτως, 
αναλύεται η διεθνής έννοµη τάξη [∆ιεθνές σύστηµα. ∆ιεθνείς σχέσεις. ∆ιεθνισµός. 
∆ιεθνείς Οργανισµοί (ΟΗΕ, ΕΕ, ∆ΕΕ, ΟΑΣΕ). Συµµαχίες (ΝΑΤΟ)], το δόγµα και οι 
αρχές πολέµου (Εισαγωγικές Έννοιες. Κατηγορίες ∆ογµάτων. Ιστορική Εξέλιξη 
Αεροπορικού ∆όγµατος. Σχέση ∆όγµατος – Στρατηγικής), η στρατηγική [Ιστορική 
Αναδροµή – Εισαγωγικές Έννοιες. Εθνική Στρατηγική. Εθνική Στρατιωτική 
Στρατηγική (Εµπλοκή των ∆υνάµεων. ∆ηµιουργία των ∆υνάµεων. Ανάπτυξη – 
∆ιάταξη των ∆υνάµεων. Συντονισµός.). Επιχειρησιακή Στρατηγική. Στρατηγική του 
Πεδίου της Μάχης (Τακτική). Περιπτώσεις Στρατηγικών Επιλογών (Στρατηγική της 
Αποτροπής. Έµµεση Στρατηγική. Στρατηγική Απορρόφησης της Ενέργειας του 
Αντιπάλου. Στρατηγική Επαναστατικού Πολέµου. Στρατηγική Flexible Response). 
Γεωπολιτική – Γεωστρατηγική Θεωρία (Περιεχόµενα και Έκταση. Αλληλουχία 
Γεωπολιτικής – Γεωστρατηγικής)]. Ακόµη, αναλύεται η αποστολή και η οργάνωση 
των ελληνικών Ένοπλων ∆υνάµεων [Όργανα Αµυντικής Πολιτικής (Κυβερνητικό 
Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας – ΚΥΣΕΑ. Υπουργός Εθνικής Άµυνας – ΥΕΘΑ 
(ΥΦΕΘΑ, Συµβούλιο Άµυνας – ΣΑΜ, Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων – 
ΣΑΓΕ, Α/ΓΕΕΘΑ, Ανώτατα Συµβούλια Κλάδων Ενόπλων ∆υνάµεων, Αρχηγοί των 
Γενικών Επιτελείων, Κλάδοι των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων – ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ, 
Ανθρώπινο ∆υναµικό Ενόπλων ∆υνάµεων, ∆υνάµεις Εφεδρείας, Παλλαϊκή Άµυνα, 
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άµυνας). Αµυντικές ∆απάνες. Εξοπλιστικά 
Προγράµµατα. Ελληνοποίηση των Προµηθειών. Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου 
Ανάγκης – ΠΣΕΑ], καθώς και το ζήτηµα της εναέριας δύναµης (Αποστολή της ΠΑ – 
Γενικές Έννοιες. Βασικές Λειτουργίες της ΠΑ. Φύση και Χαρακτηριστικά, 
∆υνατότητες του Αεροπορικού Όπλου. Βασικές Απαιτήσεις, Ικανότητες. 
Αεροπορικές Επιχειρήσεις. Θεµελιωτές Αεροπορικού Πολέµου). Τέλος, γίνεται 
αναφορά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων [Χειρισµός Κρίσεων (Όργανα Χειρισµού 
Κρίσεων. ∆ιαδικασίες Λήψης Αποφάσεων. ∆ιοίκηση και έλεγχος ∆υνάµεων. ∆όγµα 
∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων στον Πόλεµο, ∆όγµα Αρχιστρατήγου). ∆ιαδικασία Λήψης 
Αποφάσεων στον Πόλεµο], καθώς και σε γενικές έννοιες πολέµου, σε ειρηνικά µέσα 
επίλυσης ∆ιεθνών διαφορών και στο ∆ίκαιο του Πολέµου. 
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Πολιτική Φιλοσοφία [∆Ι.3.1.10] 

Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία. Θεµελιώδεις πολιτικές ιδέες. Ελευθερία, 
δικαιοσύνη, ιδιοκτησία, δικαιώµατα, δίκαιο και επιβολή των νόµων. Θεωρίες 
κοινωνικού συµβολαίου: η αιτιολόγηση της κρατικής εξουσίας. Παραδόσεις και 
σύγχρονες προσεγγίσεις. Φιλελευθερισµός και η Θεωρία της ∆ικαιοσύνης. 
 

Ορισµοί. Νοµική βάση επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 
δηµόσιους φορείς. Ορισµός του υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων σε δηµόσιους 
φορείς. Εποπτική Αρχή και αρµοδιότητες. Συγκατάθεση ανηλίκου και επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από δηµόσιους φορείς. ∆ιαβίβαση 
δεδοµένων. Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης. ∆ικαίωµα του 
υποκειµένου στη διαχείριση, διαγραφή και διασφάλιση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Παραβιάσεις και ποινικές κυρώσεις. 
 

Βλ. Ιστορία ΙΙ (Στρατιωτική Ιστορία) [ΙΠ.2.1.3, ΜΧ.1.1.4, ΕΑ.2.1.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

 

Προστασία ∆εδοµένων στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση [∆Ι.3.1.11] 

Στρατιωτική Ιστορία [ΕΦ.1.1.5, ∆Ι.1.1.5, ΜΤ.1.1.5, ΕΠ.1.1.5] 

 

Στρατιωτική Νοµοθεσία [∆Ι.6.1.7] 

Στρατιωτική Πειθαρχική ∆ιαδικασία [∆Ι.5.1.6] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο [∆Ι.4.1.10] 

Αναλύονται βασικά στρατιωτικά εγκλήµατα, όπως η ανυποταξία, λιποταξία, 
ανυπακοή, πρόκληση ανικανότητας, κλπ. Παράλληλα, επισηµαίνονται σύγχρονα 
ζητήµατα, όπως οι αντιρρησίες συνείδησης, η δεσµευτικότητα των παράνοµων 
διαταγών, ο ρόλος του στρατευµένου στο πλαίσιο των συµµαχικών συµπράξεων, 
καθώς και η εµπλοκή του στρατιωτικού στα εγκλήµατα πολέµου. 

Στρατολογία [∆Ι.7.1.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Συνταγµατικό ∆ίκαιο [∆Ι.6.1.8] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Σύνταξη, Προτυποποίηση και Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Εγγράφων 
[∆Ι.4.1.11] 

Βασικές έννοιες και είδη διοικητικών εγγράφων. ∆οµή διοικητικού εγγράφου. 
∆ιακίνηση διοικητικών εγγράφων και εργασίες αρχειόθετησης. 
 

Σύνταξη Στρατιωτικών Εγγράφων: Πρακτικές Εφαρµογές [∆Ι.5.1.7] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Τεχνικές ∆ιαπραγµατεύσεων σε Οργανισµούς [∆Ι.7.1.6] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Φιλοσοφία του Πολέµου [ΜΑ.4.1.3, ΜΗ.4.1.3, ΜΕ.4.1.3, ΕΦ.4.1.6, ΕΠ.4.1.4] 

Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο διακριτές θεµατικές περιοχές, την πρώτη που αφορά τον 
Κώδικα Τιµής και αφορά την ανάλυση και την παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο 
ο Κώδικας Τιµής συνδέεται µε βασικές στρατιωτικές αρετές, όπως η πειθαρχία-
υπακοή, συναδελφικότητα/µη-ανεκτικότητα, ισότητα-δικαιοσύνη. Στην ίδια θεµατική 
ενότητα παρουσίαζεται το πρότυπο του ηγέτη, ενώ επίσης αναλύονται οι ευθύνες της 
διοίκησης, αλλά και των διοικούµενων. Η δεύτερη θεµατική περιοχή αναφέρεται στη 
διεξαγωγή του πολέµου και περιλαµβάνει την παρουσίαση των αρχών του πολέµου 
από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, ενώ αναπτύσσονται επιµέρους ζητήµατα 
που προκύπτουν από τις στρατηγικές και τακτικές πολέµου, κυρίως σε συνάρτηση µε 
τα διλήµµατα και τους περιορισµούς σε µεθόδους και χρήσεις των σύγχρονων 
οπλικών συστηµάτων. Στην ίδια θεµατική ενότητα αναλύεται το ζήτηµα του άµαχου 
πληθυσµού και οι παράπλευρες απώλειες στο πλαίσιο του σύγχρονου πολέµου και δη 
των αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και η αντιµετώπιση αντιπάλου που δεν 
δέχεται αρχές πολέµου, ηθικές ή δικαϊκές. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια επιµέρους 
ζητήµατα µε ηθική χροιά, όπως η αντιµετώπιση ασύµµετρων απειλών και η 
συµµετοχή σε ανθρωπιστικές επεµβάσεις/παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Πολεµικών Παιγνίων. 
 

Ψυχολογία [ΙΠ.5.1.3, ΜΑ.6.1.2, ΜΗ.6.1.2, ΜΕ.6.1.2, ΕΑ.6.1.5] 

Εισαγωγή στην επιστήµη της Ψυχολογίας: Σύντοµη ιστορική αναδροµή, κλάδοι της 
Ψυχολογίας. Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας. Εργασιακή και Οργανωσιακή 
Ψυχολογία: Έργο της Εργασιακής και Οργανωσιακής Ψυχολογίας, σύντοµη ιστορική 
επισκόπηση, µέθοδοι έρευνας. Εργασιακή Ψυχολογία και ατοµικές διαφορές: 
∆ιαφορές ως προς τη νοηµοσύνη, τεστ γνωστικών ικανοτήτων και εργασιακή 
επίδοση, διαφορές ως προς την προσωπικότητα, αξιολόγηση της προσωπικότητας και 
εργασιακή επίδοση, κέντρα αξιολόγησης. Κίνητρα και εργασία: Θεωρίες των 
αναγκών και η θεωρία της ισότητας, οι θεωρίες της προσδοκίας και της 
στοχοθέτησης, πρακτικές για την αύξηση των κινήτρων µέσα στους οργανισµούς. 
Ηγεσία: Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, η συµπεριφορική προσέγγιση, και ο 
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συνδυασµός των χαρακτηριστικών του ηγέτη µε τα χαρακτηριστικά της κατάστασης. 
Οργανωσιακή κουλτούρα: Στοιχεία και διαστάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας, η 
επίδραση του ηγετικού ρόλου στη διαµόρφωση της οργανωσιακής κουλτούρας, 
οργανωσιακή κουλτούρα και επίδοση. Οργανωσιακή αλλαγή: Παράγοντες που 
επιδρούν στην οργανωσιακή αλλαγή, τεχνικές και τρόποι παρέµβασης για την 
επίτευξη της οργανωσιακής ανάπτυξης, η αντίσταση στην οργανωσιακή αλλαγή, η 
σχέση µεταξύ οργανωσιακής αλλαγής και κουλτούρας. Εργασιακό άγχος και 
επαγγελµατική εξουθένωση: Πηγές άγχους στην εργασία, η αντιµετώπιση του άγχους, 
παράγοντες που επιδρούν στην οργανωσιακή εξουθένωση και επιπτώσεις της 
επαγγελµατικής εξουθένωσης. 
 

Common Security & Defence Policy (CSDP) [ΙΠ.3.1.2, ΕΑ.3.1.2] 

The European Union: History, Institutional Framework, Pillar Structures, 
Achievements, CFSP. CSDP: Structures, European Security Strategy, Crisis 
Management, Decision-Making Process, CSDP and the Lisbon Treaty, 
Europeanisation of Officer Training. EU Missions and Operations: Comprehensive 
Approach, Capabilities, Berlin+ Agreement, Lessons Learnt. EU and Partners: UN, 
NATO, OSCE, AU, ASEAN, Regional Aspects and Neighborhood Policy. Horizontal 
Issues: Human Rights, Gender Issues, Legal Aspects. Recent CSDP Initiative: 
Permanent Structured Cooperation (PESCO), European Defence Fund (EDF), 
Military Planning and Conduct Capability (CPCC), Coordinated Annual Review on 
Defence (CARD), European Intervention Initiative (EI2). Future Developments: The 
Changing Scenario (Multipolarism, Unipolarism, Bipolarism, Non Polarism), The 
New Regionalism as a Reaction to Declining Hegemony of Superpowers, EU 
Strategic Interest in the 21st Century. 
 

Military Ethics [ΙΠ.3.1.3, ΕΑ.3.1.3] 

Familiarization with moral philosophy and ethical reasoning. The concept of a culture 
of war and the connection between ethics, law, politics, and religion. Ethics and the 
Military: Ethical and organizational values (Discipline, Duty, Honour, Loyalty, 
Integrity, Courage, Camaraderie). Individual ethics vs organizational code of ethics: 
Individual freedom to do what one considers is right vs the military decision-making 
structure, Unethical/unlawful orders and the duty to (dis)obey. Ethics of War 
Fundamentals. Pacifist ethics, Realism, Just War theory, IHL and the use of force: 
When can a state resort to war? (Jus ad bellum). Are there rules on how states should 
wage war? (Jus in bello). Post-war ethics and justice (Jus post bellum). Expanding the 
concept of just cause for war: Pre-emptive vs preventive war, Understanding and 
discussing dissuasion. Military ethics and weapons used: NBC weapons, inhumane, 
non-lethal weapons. The future of war ethics: New technologies, their application, and 
new ethics? The cases of: AI, Robots and drones, Space-based war. Preparation for 
applied case-studies analysis and simulations: Ethical reasoning and decision making 
in extremis, Separating right from wrong under pressure and how to deal with ethical 
dilemmas in a gray area: pacifist ethics, realism, just war theory, International 
Humanitarian Law and the use of force. Movies as case-studies for role-playing: 
ethical, legal analysis and discussion, A proposed list of movies could include, but is 
not limited to, the following films: Lone Survivor (2013), Eye in the Sky (2015), 
Apocalypse Now (1979), Black Hawk Down (2001), The Thin Red Line (1998), The 
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Battle of Algiers (1966), Judgment at Nuremberg (1961). Simulation and tactical 
scenario training: The principle of discrimination when combat is conducted in urban 
areas (tactics, weapons and methods used) (simulation), Play in groups the engage in 
extremis scenario (real time war game), The ticking time bomb scenario and how to 
confront with terrorism (role playing). 
 

7.2. Μαθήµατα Τοµέα Μαθηµατικών & Φυσικών Επιστηµών 
 

Αγροµετεωρολογία [ΜΤ.7.2.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Αεροπορική Μετεωρολογία Ι [ΙΠ.1.2.1, ΕΑ.1.2.1, ΜΤ.4.2.1] 

Εισαγωγή: Σηµασία επιστήµης Μετεωρολογίας – Ιστορική Ανασκόπηση. Η 
ατµόσφαιρα της γης: Κατακόρυφη διαίρεση της ατµόσφαιρας, Χηµική σύσταση, 
Βασικές έννοιες. Θερµικές διεργασίες στην ατµόσφαιρα – Θερµοκρασία: Σχέση 
ήλιου – γης, Θέρµανση της επιφάνειας της γης, ∆ιάδοση θερµότητας, Ηλιακή και 
γήινη ακτινοβολία, Αναστροφή της θερµοκρασίας. Ατµοσφαιρική πίεση: Ορισµός, 
∆ιεθνής Πρότυπη Ατµόσφαιρα, Μεταβολές της ατµοσφαιρικής πίεσης, Ισοβαρικές 
καµπύλες – Χάρτες επιφανείας, Ισοϋψείς καµπύλες – Χάρτες ανώτερης ατµόσφαιρας, 
Υψοµετρικό όργανο αεροσκάφους – Ορισµοί ενδείξεων και Επίδραση θερµοκρασίας 
και πίεσης. Άνεµος: Ορισµός και στοιχεία ανέµου, ∆υνάµεις που καθορίζουν τον 
άνεµο, Γεωστροφικός άνεµος, Άνεµος βαροβαθµίδας, Άνεµος επιφανείας, Γενική 
κυκλοφορία της ατµόσφαιρας, Ετήσιοι και Ηµερήσιοι περιοδικοί άνεµοι. Ισορροπία 
αερίων µαζών: Αδιαβατική διαδικασία, Ξηρή και Κορεσµένη/Υγρή αδιαβατική 
θερµοβαθµίδα, Θερµοβαθµίδα περιβάλλοντα αέρα, Είδη ισορροπίας στην 
ατµόσφαιρα και επίδραση στις πτήσεις. Η υγρασία στην ατµόσφαιρα – Νέφη: Ο 
κύκλος του νερού στην ατµόσφαιρα, Ορισµοί υγρασίας στην ατµόσφαιρα, 
Σχηµατισµός Νεφών, Χαρακτηριστικά και Κατηγορίες νεφών, Σχηµατισµός υετού. 
Μετεωρολογικά µηνύµατα: Κωδικοποιηµένα µηνύµατα τύπου METAR, TAF, 
SPECI, TREND, GAMET, SIGMET, WARNING για την αεροπορία. 
Μετεωρολογική ενηµέρωση: Αναφορές καιρού, Χάρτες σηµαντικού καιρού για την 
αεροπορία. 
 

Aviation Meteorology (Αεροπορική Μετεωρολογία ΙΙ) [ΙΠ.3.2.1, ΕΑ.3.2.1] 

The atmosphere: Overview of the atmosphere; The vertical structure and composition 
of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere; 
Altitude variation of key meteorological elements (temperature, humidity, pressure, 
wind). Global observing system: The structure of the system involved in weather 
observation (surface stations observation, RADAR observations, upper-air stations, 
aircraft observation, marine observation, satellite observation, data circulation); The 
elements and phenomena that are observed in aviation meteorology; The usefulness of 
observations in aviation activity; 2.4. Overview of Numerical Weather Prediction 
Models. Solar radiation and heat exchange: Solar radiation and the role of radiative 
processes in heat transfer and generation/dissipation of weather phenomena; Thermal 
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properties of the atmosphere and the earth’s surface; Temperature and thermal 
processes. Water in the atmosphere: Water in the atmosphere and associated 
processes; The water phase system (liquid, solid, gas); Physical quantities that define 
the humidity of the air; Meteorological phenomena associated with water phase 
transformations. Clouds and nebulosity: Clouds formation processes and their 
description; Vertical distribution of clouds; Significant clouds for flights; Stability and 
instability of the atmosphere. Precipitation: Overview and development of 
precipitation; Types of precipitation; Relationship with cloud types. Atmospheric 
pressure: General references to atmospheric pressure; Isobars; Horizontal and vertical 
variation of atmospheric pressure; Atmospheric pressure systems; Altimetry; The 
effect of pressure, air temperature and humidity on air density and how this affects 
aircraft performances. Wind: Large-scale and local winds; Upper atmosphere winds; 
Turbulence: characteristics, origin of turbulence, intensity of turbulence, location of 
turbulence, the impact of turbulence on aircraft flights. Visibility: Types of visibility; 
Atmospheric phenomena that reduces visibility; Types of fog. Fronts and air masses: 
Description of general circulation of the atmosphere and air masses; Properties, 
origins and types of air mases; Types of fronts and associated clouds and weather. 
Weather hazards in aviation: Detailing icing, turbulence, wind shear, wind associated 
with mountain areas, thunderstorms, heavy rain, hail, sandstorm, dust storm. 
Meteorological Information and codes: METAR/SPECI; TAF; SIGMET; Analysis of 
weather charts: significant weather, 500 hPageopotential height, surface analysis and 
prognosis. Climatology: Typical weather situations in Europe; High- and low-pressure 
systems; Seasonal variations of meteorological parameters. 
 

Αεροπορική Μετεωρολογία ΙΙ [ΜΤ.5.2.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Αεροπορική Μετεωρολογία ΙΙΙ [ΙΠ.4.2.1, ΕΑ.4.2.1] 

Παγοποίηση: Επιδράσεις παγοποίησης στα αεροσκάφη, Κατηγορίες έντασης 
παγοποίησης, Μετεωρολικές παράµετροι και φαινόµενα που ευνοούν την παγοποίση, 
Παγοποίηση και τύποι νεφών, Αντιπαγοποιητικά και αποπαγοποιητικά συστήµατα 
στο αεροσκάφος, Κατάλογος ενεργειών. Αναταράξεις: Κατηγορίες και ένταση 
αναταράξεων, Αίτια αναταράξεων στην κατώτερη και ανώτερη ατµόσφαιρα, 
Επίδραση αναταράξεων στα πτητικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους και στον 
άνθρωπο. ∆ιατµητικός άνεµος: Τα καιρικά φαινόµενα που προκαλούν διατµητικό 
άνεµο χαµηλού ύψους, Επίδραση στις πτήσεις. Καιρός µεγάλων υψών: Τροπόπαυση, 
Αεροχείµαρροι, Νέφη, Αναταράξεις εν αιθρία, Ίχνη συµπύκνωσης, Στατικός 
ηλεκτρισµός χειριστηρίου. Επιχειρησιακή χρήση µετεωρολογικών πληροφοριών στις 
πτήσεις: ∆ορυφορικές εικόνες, Εικόνες RADAR, Προγνωστικοί χάρτες σηµαντικού 
καιρού, TAF, Μετεωρολογική ενηµέρωση, Προϊόντα αριθµητικών µοντέλων 
πρόγνωσης καιρού, Παραδείγµατα/σενάρια. 
 

Ανάλυση Ι [ΜΤ.3.2.1] 

Βλ. Γενικά Μαθηµατικά Ι [ΜΧ.1.2.1] 
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Ανάλυση ΙΙ [ΜΤ.4.2.2] 

Βλ. Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ [ΜΧ.2.2.1] 
 

 

 

 

Αριθµητική Ανάλυση [ΜΤ.5.2.2, ΕΠ.4.2.1] 

Βασικά στοιχεία θεωρίας σφαλµάτων. Εύρεση ριζών µη γραµµικών εξισώσεων: 
Μέθοδοι της διχοτόµησης, των Newton-Raphson και της τέµνουσας. Αριθµητική 
επίλυση γραµµικών συστηµάτων: Μέθοδοι απαλοιφής του Gauss και Gauss-Jordan 
και επαναληπτικές µέθοδοι του Jacobi και Gauss-Seidel. Αριθµητική εύρεση της κατά 
µέτρο µεγαλύτερης-µικρότερης ιδιοτιµής ενός πίνακα και του αντιστοίχου 
ιδιοδιανύσµατος. Προσέγγιση συνάρτησης µε πολυωνυµική παρεµβολή: Μέθοδοι 
Lagrange και Neville, Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. ∆ιάφοροι τύποι 
αριθµητικής παραγώγισης. Αριθµητική ολοκλήρωση: Μέθοδοι τραπεζίου, Simpson 
και Romberg. Αριθµητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων: Μέθοδοι Euler 
και Runge-Kutta. 
 

Αρχές Μετεωρολογικής Τηλεπισκόπησης Ι [ΜΤ.5.2.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Αρχές Μετεωρολογικής Τηλεπισκόπησης ΙΙ [ΜΤ.7.2.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ατµοσφαιρική Ρύπανση Ι [ΜΤ.7.2.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Ατµοσφαιρική Ρύπανση ΙΙ [ΜΤ.8.2.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Βασικές Αρχές Πρόγνωσης Καιρού Ι [ΜΤ.5.2.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Βασικές Αρχές Πρόγνωσης Καιρού ΙΙ [ΜΤ.6.2.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Βιοµετεωρολογία [ΜΤ.6.2.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Γενικά Μαθηµατικά Ι [ΜΧ.1.2.1] 

Γενικά Μαθηµατικά ΙΙΙ [ΜΑ.3.2.1, ΜΗ.3.2.1, ΜΕ.3.2.1] 

Μιγαδικοί Αριθµοί. Σειρές Fourier: Ορισµός και Συντελεστές, Σύγκλιση, Άρτιες και 
Περιττές Συναρτήσεις, Σειρές Συνηµιτόνων και Ηµιτόνων, Μιγαδική Μορφή, 
Θεώρηµα Parseval, Ολοκλήρωση και Παραγώγιση, Φαινόµενο του Gibbs. Συνήθεις 
∆ιαφορικές Εξισώσεις: Γενικά Χαρακτηριστικά Λύσεων, Πρόβληµα Αρχικών Τιµών, 
Εξισώσεις Πρώτης Τάξης (χωριζόµενων µεταβλητών, οµογενείς, πλήρεις, 
γραµµικές), Γραµµικές Εξισώσεις ∆εύτερης Τάξης (οµογενής µε σταθερούς 
συντελεστές, γενική λύση γραµµικής), Μέθοδος ∆υναµοσειρών, Μέθοδος Frobenius, 
Γραµµικά Συστήµατα ∆ιαφορικών Εξισώσεων Πρώτης Τάξης. Μερικές ∆ιαφορικές 
Εξισώσεις: Προβλήµατα Αρχικών και Συνοριακών Τιµών, Μέθοδος Fourier, 
Εξίσωση Θερµότητας, Εξίσωση Laplace, Κυµατική Εξίσωση. Αριθµητικές Μέθοδοι. 

∆ιακριτά Μαθηµατικά [ΕΠ.3.2.1] 

Θεωρία συνόλων: Βασικές έννοιες, Πράξεις συνόλων, Πεπερασµένα και άπειρα 
σύνολα. Εισαγωγή στη λογική: Προτασιακός λογισµός, Προτασιακές ισοδυναµίες, 
Κατηγορήµατα. Σχέσεις και συναρτήσεις: ∆ιµελείς σχέσεις και ιδιότητες διµελών 
σχέσεων, Συναρτήσεις, Σχέσεις ισοδυναµίας. Συνδυαστική Ανάλυση: ∆ιωνυµικοί 
Συντελεστές, Μεταθέσεις, Συνδυασµοί, ∆ιατάξεις, Συνδυασµοί και διατάξεις µε 
επανάληψη, Αρχή του περιστερεώνα. Αρχή Εγκλεισµού Αποκλεισµού, Αναδροµικές 
Σχέσεις. Γεννήτριες Συναρτήσεις: Ιδιότητες, Απαριθµητές, Εκθετικές Γεννήτριες 
Συναρτήσεις. 

Αναλυτική Γεωµετρία στο Xώρο: Τριδιάστατα Συστήµατα Αναφοράς, ∆ιανύσµατα, 
Εσωτερικό και Εξωτερικό γινόµενο, Ευθεία και Επίπεδο, Κύλινδροι και Επιφάνειες 
δευτέρου βαθµού. Γραµµική Άλγεβρα: ∆ιανυσµατικοί χώροι και Βάσεις, Πίνακες και 
Ορίζουσες, Γραµµικά Συστήµατα, ∆ιαγωνιοποίηση, Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί. 
Ολοκλήρωση: Αόριστα, Ορισµένα και Γενικευµένα ολοκληρώµατα, Θεµελιώδες 
Θεώρηµα Απειροστικού Λογισµού, Τεχνικές Ολοκλήρωσης, Εφαρµογές Ορισµένων 
Ολοκληρωµάτων. Άπειρες Ακολουθίες και Σειρές: Κριτήρια Σύγκλισης Σειρών, 
∆υναµοσειρές, Σειρές Taylor και Maclaurin. 
 

Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ [ΜΧ.2.2.1] 

Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών: Όρια και Συνέχεια, Μερικές Παράγωγοι, Κατά 
Κατεύθυνση Παράγωγοι και Κλίση, Εφαπτόµενο Επίπεδο και ∆ιαφορικό, Ακρότατα, 
Τύπος του Taylor για ∆ύο Μεταβλητές, Μερικές Παράγωγοι υπό Συνθήκες. ∆ιπλά 
και Τριπλά Ολοκληρώµατα. Καµπύλες και Κίνηση στον Χώρο: Εφαπτοµένη 
Καµπύλης, Ταχύτητα και Επιτάχυνση, Ολοκλήρωση ∆ιανυσµατικών Συναρτήσεων 
µίας Μεταβλητής. Ολοκλήρωση ∆ιανυσµατικών Πεδίων: Επικαµπύλια 
Ολοκληρώµατα, Έργο, Κυκλοφορία και Ροή, Αστρόβιλα Πεδία και Συναρτήσεις 
∆υναµικού, Το Θεώρηµα του Green, Επιφάνειες και Εµβαδά, Επιφανειακά 
Ολοκληρώµατα, Το Θεώρηµα του Stokes, Το Θεώρηµα της Απόκλισης. 
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∆ιαφορικές Εξισώσεις [ΜΤ.5.2.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

∆ιαχείριση & Στατιστική Επεξεργασία ∆εδοµένων [∆Ι.5.2.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

∆υναµική Μετεωρολογία [ΜΤ.7.2.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Εισαγωγή στη Μετεωρολογία του Ατµοσφαιρικού Οριακού Στρώµατος 
[ΜΤ.7.2.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Επιχειρησιακή Έρευνα [ΜΑ.5.2.1, ΜΗ.5.2.1, ΜΕ.5.2.1, ΕΑ.4.2.2, ΕΦ.5.2.1, 
∆Ι.5.2.2, ΜΤ.5.2.6, ΕΠ.5.2.1] 

Βασικές Αρχές της Επιχειρησιακής Έρευνας. Γραµµικός Προγραµµατισµός. 
Γραµµικός Προγραµµατισµός – Εισαγωγή. Γραφική Επίλυση Προβληµάτων 
Γραµµικού Προγραµµατισµού. Αλγόριθµος Simplex. Παραλλαγές Αλγορίθµου 
Simplex: Αλγόριθµος Simplex Αρνητικής Βάσης. Εκφυλισµένες Λύσεις. ∆υϊκή 
Θεωρία. Το ∆υϊκό π.γ.π.. Ιδιότητες ∆υϊκών π.γ.π.. Θεωρία Παιγνίων. Θεωρία 
Παιγνίων – Εισαγωγή. Κατηγορίες Παιγνίων: Παίγνια Μηδενικού Αθροίσµατος 
µεταξύ δύο Ατόµων. Αυστηρώς Αποφασισµένα Παίγνια – Καθαρή Στρατηγική. Μη 
Αυστηρώς Αποφασισµένα Παίγνια – Μικτή Στρατηγική. Αλγεβρική και Γραφική 
Επίλυση 2x2 Παιγνίων. Επίλυση Παιγνίων mx2 και 2xn. Επίλυση Παιγνίων mxn µε 
τον Αλγόριθµο Simplex. 

 

 

 

 

 

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά [ΜΑ.4.2.1, ΜΗ.4.2.1, ΜΕ.4.2.1, ΕΑ.4.2.3, 
ΜΤ.4.2.3] 

Σειρές Fourier: Περιοδικές συναρτήσεις, Άρτιες και περιττές συναρτήσεις, 
Ορθογωνιότητα των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, Σειρές περιοδικών 
συναρτήσεων µε περίοδο 2π, Σειρές περιοδικών συναρτήσεων µε αυθαίρετη περίοδο, 
Συνθήκες Dirichlet, Σύγκλιση σειρών Fourier, Σειρές Fourier ηµιτόνων και 
συνηµιτόνων, Μιγαδική µορφή σειρών Fourier, Ταυτότητα του Parseval, 
Παραγώγιση και ολοκλήρωση σειρών Fourier. Μετασχηµατισµός Fourier: Ορισµός, 
Αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier, Μετασχηµατισµοί Fourier άρτιων και 
περιττών συναρτήσεων, Ιδιότητες (Γραµµικότητα, Συµµετρία, Κλιµάκωση χρόνου, 
Μετατόπιση χρόνου, Μετατόπιση συχνότητας, Παραγώγιση στο χρόνο, Παραγώγιση 
στη συχνότητα, Συζυγής συνάρτηση), Μετασχηµατισµός Fourier στοιχειωδών 
συναρτήσεων, Κατανοµή δέλτα, Μετασχηµατισµός Fourier περιοδικής συνάρτησης, 
Θεώρηµα συνέλιξης, Θεώρηµα Parseval, Εφαρµογές. Μετασχηµατισµός Laplace: 
Ορισµός, Ιδιότητες µετασχηµατισµού Laplace, Αντίστροφος µετασχηµατισµός 
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Laplace, Μετασχηµατισµός Laplace στοιχειωδών συναρτήσεων, Μετασχηµατισµός 
Laplace περιοδικών συναρτήσεων, Συνέλιξη, Επίλυση προβληµάτων αρχικών τιµών 
συνήθων διαφορικών εξισώσεων και συστηµάτων µε µετασχηµατισµό Laplace, 
Συνάρτηση µεταφοράς, Μερικές διαφορικές εξισώσεις και µετασχηµατισµός Laplace. 
 

Θεωρητική Μηχανική [ΜΑ.3.2.2, ΜΤ.4.2.4] 

Μηχανική υλικού σηµείου: Κινηµατική υλικού σηµείου σε τρεις διαστάσεις. 
Κεντροµόλος και επιτρόχιος επιτάχυνση, τρίεδρο Frenet-Serret, ακτίνα 
καµπυλότητας, στρέψη. Συστήµατα καµπυλόγραµµων συντεταγµένων. Στροφορµή. 
Ροπή δύναµης ως προς σηµείο. Σχέση µεταξύ συνισταµένης ροπής και ρυθµού 
µεταβολής της στροφορµής. Γενική λύση της κίνησης υλικού σηµείου σε 
µονοδιάστατο δυναµικό: ∆ιαγράµµατα φάσεως. Απλό εκκρεµές. Ελλειπτικές 
συναρτήσεις. Σύστηµα υλικών σηµείων: Ολική ορµή συστήµατος, ολική στροφορµή, 
σχέση µεταξύ ολικής στροφορµής και στροφορµής ως προς το κέντρο µάζας, ρυθµοί 
µεταβολής ορµής και στροφορµής. Παρορµητικές δυνάµεις. Μηχανική Lagrange και 
Hamilton: Συνάρτηση Lagrange, εξισώσεις Lagrange, γενικευµένες συντεταγµένες, 
συζυγείς ορµές, κυκλικές συντεταγµένες. Μηχανική οµοιότης. ∆εσµοί της κίνησης. 
Πολλαπλασιαστές Lagrange και σχέση αυτών µε τις εξωτερικές δυνάµεις που 
ασκούνται στο σύστηµα. Παραδείγµατα: κωνικό εκκρεµές, κίνηση υλικού σηµείου σε 
κεντρικό δυναµικό, κύλιση κυλίνδρου σε κεκλιµένο επίπεδο. Κίνηση σε µη 
αδρανειακό σύστηµα αναφοράς: Στρεφόµενο σύστηµα αξόνων. Ορισµός της 
γωνιακής ταχύτητας. Σχετική ταχύτητα και σχετική επιτάχυνση. ∆υνάµεις D’ 
Alembert, φυγόκεντρες δυνάµεις, δυνάµεις Coriolis. Στροφική κίνηση στερεού: 
Κινητική ενέργεια στερεού που εκτελεί επαλληλία µεταφορικής και στροφικής 
κίνησης. Τανυστής ροπής αδράνειας. Κύριοι άξονες του τανυστή ροπής αδράνειας. 
Θεώρηµα του Steiner. Σχέση στροφορµής και γωνιακής ταχύτητας. Εξισώσεις του 
Euler. Γωνίες Euler. Συνιστώσες της γωνιακής ταχύτητας ως προς το σύστηµα του 
σώµατος και ως προς το αδρανειακό σύστηµα συναρτήσει των γωνιών Euler και των 
ταχυτήτων τους. Η συνάρτηση Lagrange για συµµετρικό στρόβο µε ένα σηµείο 
σταθερό. Οι γωνίες Euler ως γενικευµένες συντεταγµένες και οι συζυγείς τους ορµές. 
Ευστάθεια του στρόβου. Κανονική µετάπτωση και µετάπτωση µε κλόνηση. 
Εφαρµογές των ανωτέρω: γυροσκόπιο, γυροσκοπική πυξίδα, ευστάθεια βλήµατος 
µέσω spin. 
 

Ιστορία Μετεωρολογίας [ΜΤ.3.2.2] 

Από τον Αριστοτέλη (πατέρα της Μετεωρολογίας), τα πρώτα όργανα µέτρησης 
µετεωρολογικών παραµέτρων, την πρώτη πρόγνωση καιρού, την πρώτη 
µετεωρολογική δορυφορική εικόνα, έως τη σύγχρονη σηµερινή µετεωρολογία. 
Επίδραση του καιρού σε ιστορικά γεγονότα και µάχες. 
 

Κλιµατολογία Ι [ΜΤ.5.2.7] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Κλιµατολογία [ΜΤ.6.2.3] 

Μαθηµατικά Ι [ΕΦ.1.2.1, ∆Ι.1.2.1, ΜΤ.1.2.1, ΕΠ.1.2.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Μαθηµατικά Ι [ΙΠ.1.2.2, ΕΑ.1.2.2] 

Αναλυτική Γεωµετρία στον Χώρο: Τριδιάστατα Συστήµατα Αναφοράς, ∆ιανύσµατα, 
Εσωτερικό και Εξωτερικό Γινόµενο, Ευθεία και Επίπεδο, Κύλινδροι και Επιφάνειες 
∆ευτέρου Βαθµού. Γραµµική Άλγεβρα: Πίνακες και Ορίζουσες, Γραµµικά 
Συστήµατα, ∆ιαγωνιοποίηση. Ολοκλήρωση: Αόριστα, Ορισµένα και Γενικευµένα 
Ολοκληρώµατα, Θεµελιώδες Θεώρηµα Απειροστικού Λογισµού, Τεχνικές 
Ολοκλήρωσης, Εφαρµογές Ορισµένων Ολοκληρωµάτων. 
 

Συναρτήσεις: Βασικοί ορισµοί, Οικονοµικές συναρτήσεις. Όρια, Συνέχεια. 
Παράγωγοι: Παράγωγος συνάρτησης, Κανόνες παραγώγισης, Γεωµετρική ερµηνεία 
παραγώγου. Ιδιότητες παραγώγου: Κανόνας de l’Hospital, Μονοτονία συνάρτησης, 
Τοπικά ακρότατα, Μεγαλύτερη και µικρότερη τιµή συνάρτησης. ∆εύτερη παράγωγος: 
Κριτήριο δευτέρας παραγώγου για ακρότατα, Κοίλα και κυρτά, Σηµεία καµπής. 
Ολοκλήρωση: Αόριστο ολοκλήρωµα και βασικοί κανόνες ολοκλήρωσης, ορισµένο 
ολοκλήρωµα και γεωµετρική ερµηνεία του. 
 

Μαθηµατικά ΙΙ [ΙΠ.2.2.1, ΕΑ.2.2.1] 

Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών: Όρια και Συνέχεια, Μερικές Παράγωγοι, Κατά 
Κατεύθυνση Παράγωγοι και Κλίση, Εφαπτόµενο Επίπεδο και ∆ιαφορικό, Ακρότατα, 
Μερικές Παράγωγοι υπό Συνθήκες. ∆ιπλά Ολοκληρώµατα. Καµπύλες και Κίνηση 
στον Χώρο: Εφαπτοµένη Καµπύλης, Ταχύτητα και Επιτάχυνση, Μήκος τόξου, 
Ολοκλήρωση ∆ιανυσµατικών Συναρτήσεων µίας Μεταβλητής. Επικαµπύλια 
Ολοκληρώµατα. Το Θεώρηµα του Green. 
 

Μαθηµατικά ΙΙ [ΕΦ.2.2.1, ∆Ι.2.2.1, ΜΤ.2.2.1, ΕΠ.2.2.1] 

Πίνακες: Είδη και άλγεβρα πινάκων. Ορίζουσες: Ορισµός, Βασικές ιδιότητες, 
Τεχνικές υπολογισµού οριζουσών. Αντίστροφος πίνακας. Επίλυση γραµµικών 
συστηµάτων. Βασική εισαγωγή στη θεωρία γραφηµάτων: Κατευθυνόµενα και µη 
κατευθυνόµενα γραφήµατα, Βασικές ιδιότητες, Κύκλος Euler, Πρόβληµα Κινέζου 
Ταχυδρόµου. Κύκλος Hamilton. Αναπαράσταση γραφηµάτων: Πίνακας γειτνίασης, 
Λίστα γειτνίασης. Συντοµότερες διαδροµές. 
 

Μαθηµατικά ΙΙΙ [ΙΠ.3.2.2, ΕΑ.3.2.2] 

Σειρές Fourier: Ορισµός και Συντελεστές, Κατά Τµήµατα Λείες Συναρτήσεις, Άρτιες 
και Περιττές Συναρτήσεις, Σειρές Συνηµιτόνων και Ηµιτόνων, Ολοκλήρωση και 
Παραγώγιση, Θεώρηµα Parseval, Φαινόµενο του Gibbs. Μετασχηµατισµός Laplace: 
Ορισµός, Βασικές Ιδιότητες, Αντίστροφος Μετασχηµατισµός Laplace, Περιοδικές 
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Συναρτήσεις, Παράγωγοι. Γραµµικές Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις Πρώτης και 
∆εύτερης Τάξης. Γραµµικά Συστήµατα ∆ιαφορικών Εξισώσεων Πρώτης Τάξης. 
 

Μετεωρολογία και UAVs [ΜΤ.7.2.6] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ναυτική Μετεωρολογία – Ωκεανογραφία Ι [ΜΤ.7.2.7] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ναυτική Μετεωρολογία – Ωκεανογραφία ΙΙ [ΜΤ.8.2.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Παρατήρηση της Ατµόσφαιρας και Ανάλυση Ατµοσφαιρικών ∆εδοµένων 
[ΜΤ.5.2.7] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Πιθανοθεωρία – Στατιστική Ι [ΜΧ.1.2.2, ΕΦ.1.2.2, ∆Ι.1.2.2, ΜΤ.1.2.2, 
ΕΠ.1.2.2] 

Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική Στατιστική: Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων. 
Γραφική Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων. Μέτρα Κεντρικής Τάσης: 
Επικρατούσα Τιµή ή Κορυφή, ∆ιάµεσος, Μέση Τιµή. Μέτρα ∆ιασποράς: Εύρος, 
Πρώτο Τεταρτηµόριο, Τρίτο Τεταρτηµόριο, Ενδοτεταρτηµοριακό Εύρος, ∆ιασπορά, 
Τυπική Απόκλιση, Συντελεστής Μεταβλητότητας. Ανάλυση Συσχέτισης: ∆ιάγραµµα 
∆ιασποράς, Συντελεστής Συσχέτισης κατά Pearson και κατά Spearman. Απλή 
Γραµµική Παλινδρόµηση: Εξίσωση Ευθείας Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης. 
Πρόβλεψη – Αξιοπιστία των Προβλέψεων. Συντελεστής Προσδιορισµού. Εισαγωγή 
στις Πιθανότητες. Θεωρία Ενδεχοµένων. Πράξεις Ενδεχοµένων. Κλασσικός Ορισµός 
Πιθανότητας. Βασικές Ιδιότητες Πιθανοτήτων. ∆εσµευµένη Πιθανότητα. Στατιστική 
Ανεξαρτησία. Θεώρηµα Ολικής Πιθανότητας. Τύπος του Bayes. 
 

Πιθανοθεωρία – Στατιστική ΙΙ [ΜΧ.2.2.2, ΕΦ.2.2.2, ∆Ι.2.2.2, ΜΤ.2.2.2, 
ΕΠ.2.2.2] 

Τυχαίες Μεταβλητές και Συναρτήσεις Κατανοµής. ∆ιακριτές και Συνεχείς Τυχαίες 
Μεταβλητές. Ροπές Τυχαίων Μεταβλητών, Μέση Τιµή και ∆ιασπορά. Ιδιότητες 
Μέσης Τιµής και ∆ιασποράς. Κατανοµές Πιθανότητας: ∆ιωνυµική Κατανοµή, 
Κατανοµή Poisson, ∆ιακριτή Οµοιόµορφη Κατανοµή, Γεωµετρική Κατανοµή, 
Κατανοµή Pascal, Συνεχής Οµοιόµορφη Κατανοµή, Εκθετική Κατανοµή, Κατανοµή 
Erlang, Κανονική Κατανοµή. Προσέγγιση ∆ιωνυµικής από Κανονική Κατανοµή. 
Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα. Συµπερασµατική Στατιστική: Εκτιµητική. Σηµειακή 
Εκτίµηση: Σηµειακή Εκτίµηση για τη Μέση Τιµή, ∆ιασπορά και Αναλογία ενός 
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Πληθυσµού. ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης: ∆ιαστήµατα Εµπιστοσύνης για τη Μέση 
Τιµή, ∆ιασπορά και Αναλογία ενός Πληθυσµού. Έλεγχοι Υπόθεσης: Έλεγχοι 
Υπόθεσης για τη Μέση Τιµή, ∆ιασπορά και Αναλογία ενός Πληθυσµού. 
 

Στατιστική για Καιρό και Κλίµα [ΜΤ.6.2.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Στατιστική – Πιθανότητες [ΙΠ.2.2.2, ΕΑ.2.2.2] 

Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική Στατιστική: Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων. 
Γραφική Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων. Μέτρα Κεντρικής Τάσης: 
Επικρατούσα Τιµή ή Κορυφή, ∆ιάµεσος, Μέση Τιµή. Μέτρα ∆ιασποράς: Εύρος, 
Πρώτο Τεταρτηµόριο, Τρίτο Τεταρτηµόριο, Ενδοτεταρτηµοριακό Εύρος, ∆ιασπορά, 
Τυπική Απόκλιση, Συντελεστής Μεταβλητότητας. Ανάλυση Συσχέτισης: ∆ιάγραµµα 
∆ιασποράς, Συντελεστής Συσχέτισης κατά Pearson και κατά Spearman. Απλή 
Γραµµική Παλινδρόµηση: Εξίσωση Ευθείας Απλής Γραµµικής Παλινδρόµησης. 
Πρόβλεψη – Αξιοπιστία των Προβλέψεων. Συντελεστής Προσδιορισµού. Εισαγωγή 
στις Πιθανότητες. Θεωρία Ενδεχοµένων. Πράξεις Ενδεχοµένων. Κλασσικός Ορισµός 
Πιθανότητας. Βασικές Ιδιότητες Πιθανοτήτων. ∆εσµευµένη Πιθανότητα. Στατιστική 
Ανεξαρτησία. Θεώρηµα Ολικής Πιθανότητας. Τύπος του Bayes. 
 

Σύγχρονη Φυσική [ΕΑ.4.2.4] 

Θεωρία της Σχετικότητας. Κβαντική Θεωρία του Φωτός. Το Άτοµο. Κυµατική 
Θεωρία της Ύλης. Άτοµα και LASER. Πυρηνική Φυσική. Εφαρµογές της Πυρηνικής 
Φυσικής. Στοιχειώδη Σωµατίδια. Κοσµολογία. 
 

Συνοπτική Μετεωρολογία Ι [ΜΤ.5.2.8] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Συνοπτική Μετεωρολογία ΙΙ [ΜΤ.6.2.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Υδροµετεωρολογία [ΜΤ.6.2.6] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Φυσική [ΙΠ.2.2.3, ΕΑ.2.2.3] 

Κινηµατική και ∆υναµική Υλικού Σηµείου. Κινηµατική και ∆υναµική Στερεού 
Σώµατος. Μηχανική Ρευστών. Θερµοδυναµική: Θερµοδυναµικοί Νόµοι, Θερµικές 
και Ψυκτικές Μηχανές, Εντροπία. Ηλεκτροµαγνητισµός: Νόµος Coulomb, Νόµος 
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Gauss, Νόµος Ampere, Νόµος Faraday, Εξισώσεις Maxwell. Οπτική: Γεωµετρική 
Οπτική, Νόµοι Ανάκλασης και ∆ιάθλασης, Καθρέπτες και Φακοί, Κυµατική Οπτική, 
Συµβολή, Περίθλαση, Πόλωση. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Φυσικής. 
 

Φυσική Ι [ΜΧ.1.2.3, ΜΤ.3.2.3] 

Ηλεκτροστατική: Νόµος του Coulomb, Ηλεκτρικό ∆υναµικό, Ηλεκτρικό ∆ίπολο. 
Πυκνωτές και ∆ιηλεκτρικά. Ρεύµα και Κυκλώµατα: Αντίσταση, Ειδική Αντίσταση, 
Θεωρία Αγωγιµότητας στα Μέταλλα, Υπεραγωγιµότητα. Μαγνητικό Πεδίο: Νόµος 
του Gauss, Νόµος του Ampere. Ηλεκτροµαγνητική Επαγωγή: Νόµος του Faraday, 
Κανόνας του Lentz, ∆ινορεύµατα, Αυτεπαγωγή. Νόµοι του Maxwell. Γεωµετρική 
Οπτική: Νόµοι Ανάκλασης και ∆ιάθλασης, Κάτοπτρα και Φακοί. Κυµατική Οπτική: 
Συµβολή, Περίθλαση, Πόλωση. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Φυσικής. 
 

Φυσική ΙΙ [ΜΧ.2.2.3, ΜΤ.4.2.5] 

∆υνάµεις και Ισορροπία: Σύνθεση ∆υνάµεων, Ροπή, Κέντρο Μάζας, Ισορροπία. 
Κινηµατική Υλικού Σηµείου: Ταχύτητα και Επιτάχυνση, Ευθύγραµµη Κίνηση, 
Καµπυλόγραµµη Κίνηση. ∆υναµική Υλικού Σηµείου: Εξίσωση Κίνησης Σώµατος, 
Μελέτη Κίνησης Σώµατος. Έργο και Ενέργεια: ∆ιατήρηση της Ενέργειας, Στροβιλά 
και Αστρόβιλα Πεδία. Κινηµατική και ∆υναµική Συστήµατος Σωµάτων: Ανηγµένη 
Μάζα, Κίνηση Κέντρου Μάζας. ∆υναµική Στερεού Σώµατος: Ροπή Αδράνειας, 
Στροφορµή, Εξίσωση Κίνησης Στερεού Σώµατος, Γυροσκόπιο. Ταλαντώσεις: 
∆υναµική και Κινητική Ενέργεια, Σύνθεση Ταλαντώσεων, Ταλαντώσεις µε 
Απόσβεση, Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις. Μηχανική των Ρευστών: Ροή, Είδη Ροής, 
Εξίσωση Συνέχειας, Εξίσωση του Bernoulli. Θερµοδυναµική: Πρώτος Νόµος της 
Θερµοδυναµικής, ∆εύτερος Νόµος της Θερµοδυναµικής, Εντροπία. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Φυσικής. 
 

Φυσική της Ατµόσφαιρας Ι [ΜΤ.3.2.4] 

Οι µεταβολές βασικών ατµοσφαιρικών παραµέτρων στον χώρο και χρόνο (πίεση, 
πυκνότητα, θερµοκρασία) και οι αντίστοιχες µαθηµατικές εκφράσεις, Στρωµάτωση 
της ατµόσφαιρας, φυσικά χαρακτηριστικά και φαινόµενα κάθε στρώµατος, ∆υνητική 
θερµοκρασία, Εικονική θερµοκρασία, Ισορροπία και δυναµική ισορροπία στην 
ατµόσφαιρα, Θερµοδυναµική της ατµόσφαιρας, Θερµοδυναµική συµπεριφορά του 
ατµοσφαιρικού αέρα ως ιδανικό αέριο και εφαρµογή των σχετικών νόµων της 
θερµοδυναµικής, Ειδικές θερµότητες ατµοσφαιρικού αέρα, Ακτινοβολία, Η τροχιά 
της Γης, Αρχές ακτινοβολίας και νόµοι, Το ισοζύγιο της ακτινοβολίας στην επιφάνεια 
της Γης και στην ανώτερη ατµόσφαιρα, Το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
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Φυσική της Ατµόσφαιρας ΙΙ [ΜΤ.4.2.6] 

Φυσική των νεφών, δηµιουργία νεφών, πυρήνες συµπύκνωσης των νεφών, σχέση 
πυρήνων συµπύκνωσης µε ατµοσφαιρικά αερολύµατα και υδροσταγονιδίων-
βροχοσταγόνων, Νέφη και οµίχλη, Γεωδυναµικό και γεωδυναµικό ύψος, ∆υνάµεις 
που καθορίζουν την κίνηση, Περιστρεφόµενο σύστηµα, Φαινόµενες δυνάµεις, Ειδικά 
συστήµατα συντεταγµένων, Εξισώσεις κίνησης, Εξίσωση συνέχειας, Γεωστροφικός 
άνεµος, Θερµικός άνεµος, Γενική Κυκλοφορία της ατµόσφαιρας, Άνεµοι στην 
επιφάνεια και στην ανώτεροι ατµόσφαιρα. ∆είκτες αστάθειας (cape, κλπ). 
 

Χηµεία της Ατµόσφαιρας [ΜΤ.5.2.9] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

7.3. Μαθήµατα Τοµέα Αεροδυναµικής – Μηχανικής Πτήσης 
 

Αεροδυναµικές ∆οµές και Μετεωρολογία [ΜΤ.6.3.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Αεροδυναµική Ι [ΙΠ.1.3.1, ΕΑ.1.3.1] 

Σωµάτιο Ρευστού, Ταχύτητα, Ρευµατικές Γραµµές, Πυκνότητα, Πίεση, Ιξώδες, 
Νόµος Pascal, Θεµελιώδης Αρχή της Αεροστατικής. ∆ιεθνής Τυποποιηµένη 
Ατµόσφαιρα, Τύποι Ροών, Νόµος Συνέχειας, Νόµος Bernoulli, Ventouri, Pitot, 
Αληθής και ∆εικνυόµενη Ταχύτητα, Κυκλοφορία, Στρόβιλοι, Αριθµός Reynolds, 
Οριακό Στρώµα, Αεροδύναµη, Άντωση, Συντελεστής Άντωσης, Οπισθέλκουσα, 
Συντελεστής Οπισθέλκουσας, Γεωµετρία Αεροτοµής, Πτέρυγας και Αεροσκάφους, 
Αεροδυναµική Συµπεριφοράς Αεροτοµής βάσει της Θεωρίας Στροβίλων, Απώλεια 
Στήριξης, Κέντρο Πίεσης, Αεροδυναµικό Κέντρο, Αεροδυναµική Συµπεριφοράς 
Πτέρυγας βάσει της Θεωρίας Στροβίλων, Πολική Καµπύλη, Απώλεια Στήριξης, 
Μέθοδοι και Τεχνικές Ελέγχου της Απώλειας Στήριξης. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αεροδυναµικής. 
 

Αεροδυναµική ΙΙ [ΙΠ.2.3.1, ΕΑ.2.3.1] 

Συµπιεστότητα, Ταχύτητα Ήχου και Αριθµός Mach, Κώνος Mach, Εξίσωση 
Συνέχειας, Εξίσωση Bernoulli, Εξίσωση Hugoniot, Κύµατα Mach και Κρουστικά 
Κύµατα, Θερµικό Οριακό Στρώµα και Συµπιεστό Οριακό Στρώµα, Υψηλές 
Υποηχητικές Ροές (Θεωρία Prandtl-Glauert), Γεωµετρία Αεροτοµών Υψηλών 
Υποηχητικών Ταχυτήτων, ∆ιηχητικές Ροές, Συντελεστές Άντωσης και 
Οπισθέλκουσας στις ∆ιηχητικές Ταχύτητες, Γεωµετρία Αεροτοµών ∆ιηχητικών 
Ταχυτήτων, Υπερηχητικές Ροές (Θεωρία Ackeret), Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά 
Υπερηχητικών Αεροτοµών. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αεροδυναµικής. 
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Αεροδυναµική Ι [ΜΑ.5.3.1] 

Τυπική ατµόσφαιρα, µέτρηση ταχυτήτων πτήσης, ασυµπίεστη ροή, θεωρία 
αεροτοµών, θεωρία φερουσών επιφανειών, υπολογισµός αεροδυναµικών 
χαρακτηριστικών πλήρους αεροσκάφους σταθερών πτερύγων. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Αεροδυναµικής. 
 

Αεροδυναµική ΙΙ [ΜΑ.6.3.1] 

Συµπιεστή υποηχητική ροή γύρω από αεροτοµή, πτέρυγα και πλήρες αεροσκάφος 
σταθερής πτέρυγας, γραµµή, γωνία και κώνος Mach, κρουστικά κύµατα, κύµατα 
εκτόνωσης, διηχητική ροή γύρω από αεροτοµή, πτέρυγα και πλήρες αεροσκάφος, 
υπερηχητική ροή γύρω από αεροτοµή, πτέρυγα και πλήρες αεροσκάφος. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Αεροδυναµικής. 
 

Αξιοπλοΐα – Πιστοποίηση Αεροναυτικών Προϊόντων [ΜΑ.8.3.1] 

Εισαγωγή στο περί Αξιοπλοΐας Κανονιστικό Πλαίσιο, ∆ιεθνείς Οργανισµοί 
Αεροπλοΐας (ICAO, EASA), Κανονισµοί & Εφαρµοστικοί κανόνες (Basic Regulation 
Part 21/M/145/66/147), Αξιοπλοΐα Στρατιωτικών Αεροσκαφών, Συστήµατα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας στην Αεροπλοΐα Στρατιωτικών Αεροσκαφών, Πιστοποίηση 
Σχεδίασης Αεροναυτικών Προϊόντων (∆ιαδικασία Πιστοποίησης, Βάση 
Πιστοποίησης και Μέσα Συµµόρφωσης, Επικύρωση και Επαλήθευση), Ανάλυση 
Ασφάλειας Συστηµάτων, Εργαστηριακοί και Λειτουργικοί Έλεγχοι Αεροσκαφών και 
Εξαρτηµάτων, ∆οκιµές Πτήσης (Αέρος), Αλλαγές στο Σχέδιο Τύπου και 
Τροποποιήσεις. Εισαγωγή στα Στρατιωτικά Μη Επανδρωµένα Αεροσκάφη (Drones), 
Κατηγοριοποίηση και Απαιτήσεις Αξιοπλοΐας Drones, Πιστοποίηση και Συντήρηση 
Drones. 
 

Ειδικά Θέµατα Αεροδυναµικής [ΙΠ.7.3.1] 

Αεροδυναµική αεροσκάφους µε έµφαση στις ζηµιές µάχης. Αεροδυναµική 
αλληλεπίδραση: αποχωρισµός εξωτερικών φορτίων, πτήση σε κλειστό σχηµατισµό, 
ανεφοδιασµός εν πτήσει. Πτήση σε αντίξοες φυσικές συνθήκες. 
 

Μηχανική Πτήσης Ι [ΙΠ.2.3.2, ΕΑ.2.3.2] 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: Τυποποιηµένη ατµόσφαιρα ISA: Γεωµετρικό – 
γεωδυναµικό υψόµετρο. Βασικές εξισώσεις. Μεταβολή ατµοσφαιρικών παραµέτρων 
(πίεση, πυκνότητα, θερµοκρασία) στην τροπόσφαιρα και στρατόσφαιρα. Ύψη πίεσης, 
πυκνότητας θερµοκρασίας. Όργανα µέτρησης ύψους πτήσης (altimeters). 
∆ιαµόρφωση Αεροσκάφους: Βασικά µέρη του αεροσκάφους (άτρακτος, πτέρυγα, 
ουραίο, Σ/Π, προωθητικά συστήµατα). Συστήµατα αξόνων και κινήσεις του 
αεροσκάφους. Επιφάνειες ελέγχου του αεροσκάφους [κύριες επιφάνειες ελέγχου, 
αντισταθµιστικές διατάξεις, υπεραντωτικές διατάξεις (flaps, slats), spoilers, speed 
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brakes]. Μη συµβατικές επιφάνειες ελέγχου (elevons, canards, flaperons, tailerons). 
Βασικές αρχές αεροδυναµικής: Φύση των αεροδυναµικών δυνάµεων. Ροικές γραµµές, 
εξισώσεις συνέχειας, Euler, Bernoulli. Μέτρηση ταχύτητας αεροσκάφους (σωλήνας 
Pitot), ταχύτητες αεροσκάφους. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά αεροτοµής, ροή γύρω 
από αεροτοµή, δυνάµεις σε αεροτοµή, συντελεστές άντωσης/οπισθέλκουσας 
αεροτοµής, καµπύλες συντελεστών άντωσης οπισθέλκουσας για συµµετρικές και µη 
συµµετρικές αεροτοµές. Ροπή πρόνευσης αεροτοµής. Επίδραση συµπιεστότητας 
στους αεροδυναµικούς συντελεστές αεροτοµής. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά 
πτέρυγας, ροή γύρω από πτέρυγα, επαγωγική οπισθέλκουσα πτέρυγας, υπολογισµός 
συντελεστή επαγωγικής οπισθέλκουσας, µεταβολή κλίσης καµπύλης άντωσης. 
Βελοειδείς πτέρυγες. Υπεραντωτικές διατάξεις (flaps, slats), διατάξεις ελέγχου του 
οριακού στρώµατος, επεκτάσεις του χείλους προσβολής (strakes, leading edge 
extensions LEX). Καµπύλη άντωσης αεροσκάφους, πολική καµπύλη οπισθέλκουσας 
αεροσκάφους). Βασικές αρχές προωθητικών συστηµάτων: Κατηγορίες και βασικές 
παράµετροι επίδοσης προωθητικών συστηµάτων. Εµβολοφόροι, turboprop, turbojet, 
turbofans µε και χωρίς µετάκαυση, ramjet. Μεταβολή ώσης και ειδικής κατανάλωσης 
καυσίµου συναρτήσει ύψους και ταχύτητας πτήσης. Εξισώσεις κίνησης 
αεροσκάφους: Παραδοχές και συστήµατα συντεταγµένων (σύστηµα αξόνων 
ατράκτου, ανέµου, τοπικού ορίζοντα). Γενικές εξισώσεις κίνησης του αεροσκάφους. 
ΕΥΘΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΤΗΣΗ: Γενικά, ορισµοί. Ισορροπία δυνάµεων. Σχέση 
µεταξύ ταχύτητας και γωνίας προσβολής. Ταχύτητα απώλειας στήριξης. 
Οπισθέλκουσα και απαιτούµενη ώση. Μεταβολή οπισθέλκουσας συναρτήσει 
ταχύτητας και ύψους πτήσης. Πτήση µε ελάχιστη οπισθέλκουσα (συνθήκη, 
συντελεστές άντωσης/οπισθέλκουσας). Απαιτούµενη και διαθέσιµη ισχύς. Μεταβολή 
απαιτούµενης ισχύος συναρτήσει ταχύτητας και ύψους πτήσης. Πτήση µε ελάχιστη 
απαιτούµενη ισχύ (συνθήκη, συντελεστές άντωσης/οπισθέλκουσας). ∆ιαγράµµατα 
ώσης, οπισθέλκουσας και διαθέσιµης απαιτούµενης ισχύος. Επίδραση ταχύτητας και 
ύψους πτήσης. ΑΝΟ∆ΟΣ: Γενικά, ορισµοί. Ισορροπία δυνάµεων. Γωνία και βαθµός 
καθόδου. Μέγιστη γωνία και βαθµός ανόδου jet αεροσκάφους µε σταθερή ώση. 
Μέγιστος βαθµός ανόδου ελικοφόρου αεροσκάφους µε σταθερή διαθέσιµη ισχύ. 
Πολικό διάγραµµα επιδόσεων ανόδου. Οροφές αεροσκάφους. Χρόνος ανόδου. 
ΚΑΘΟ∆ΟΣ: Γενικά, ορισµοί. Ισορροπία δυνάµεων. Γωνία και ταχύτητα 
κατολίσθησης, βαθµός κατολίσθησης. Απόσταση κατολίσθησης. Συνθήκη µέγιστου 
διαστήµατος κατολίσθησης. Συνθήκη ελάχιστου βαθµού κατολίσθησης. Χρόνος 
καθόδου. Επίδραση της διαµόρφωσης του αεροσκάφους (flaps, Σ/Π, αερόφρενα, 
έλικα σε ελεύθερη περιστροφή) και ανέµου στη µέγιστη απόσταση κατολίσθησης και 
στον ελάχιστο βαθµό κατολίσθησης. ΕΜΒΕΛΕΙΑ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: Μοντέλα 
υπολογισµού εµβέλειας. Ειδική κατανάλωση καυσίµου jet και ελικοφόρων 
αεροσκαφών. Εµβέλεια και αυτονοµία jet (συνθήκες µέγιστης εµβέλειας και 
αυτονοµίας, γενικές εξισώσεις, µοντέλα πτήσης, αναλυτικές εξισώσεις). Εµβέλεια 
αυτονοµία ελικοφόρων (συνθήκες µέγιστης εµβέλειας και αυτονοµίας, γενικές 
εξισώσεις, µοντέλα πτήσης, αναλυτικές εξισώσεις). Επίδραση ανέµου στην εµβέλεια 
και αυτονοµία. 
 

Μηχανική Πτήσης ΙΙ [ΙΠ.3.3.1, ΕΑ.3.3.1] 

ΕΛΙΓΜΟΙ: Ορισµοί. Συµµετρικοί και µη συµµετρικοί, στιγµιαίοι και παρατεταµένοι 
ελιγµοί. Επιταχύνσεις και δυνάµεις κατά τους ελιγµούς. Συντελεστής φόρτου. 
Ταχύτητα απώλειας στήριξης σε ελιγµούς. Στιγµιαία και παρατεταµένη επίπεδη 
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κεκλιµένη στροφή: Ανάλυση δυνάµεων, ακτίνα και ρυθµός στροφής. Οριακές τιµές 
συντελεστή φόρτου και ταχύτητας για παρατεταµένη κεκλιµένη στροφή. Ελάχιστη 
ακτίνα στροφής και µέγιστος ρυθµός στροφής για παρατεταµένη κεκλιµένη στροφή. 
Απαιτήσεις σχεδιασµού για βέλτιστες επιδόσεις σε παρατεταµένες κεκλιµένες 
στροφές. Ελιγµοί pull-up και pull-down: Ανάλυση δυνάµεων, ακτίνα και ρυθµός 
στροφής. Ειδική περίπτωση πολύ µεγάλου συντελεστή φόρτου. Απαιτήσεις 
σχεδιασµού για βέλτιστες επιδόσεις σε στιγµιαίους ελιγµούς. ∆ιάγραµµα V-n 
αεροσκάφους. ∆ιάγραµµα V-n ριπών. Συνδυασµένο διάγραµµα V-n αεροσκάφους και 
ριπών. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΥΨΗ: Ενεργειακό ύψος. Καµπύλες σταθερού ενεργειακού 
ύψους συναρτήσει ταχύτητας πτήσης και αριθµού Mach. Ειδική περίσσεια ισχύος. 
∆ιαγράµµατα PS. Επίδραση ύψους πτήσης, συντελεστή φόρτου, βάρους, παράσιτης 
οπισθέλκουσας, ώσης στα διαγράµµατα PS. Zoom άνοδος, ελάχιστος χρόνος ανόδου. 
Συγκριτικά διαγράµµατα PS. ∆ιαγράµµατα ελιγµών. ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ: 
Αρχικοί ορισµοί, παραδοχές. Απογείωση: Φάσεις. Ισορροπία δυνάµεων κατά τη 
διαδρόµηση, υπολογισµός χρόνου και µήκους διαδρόµησης. Συνθήκη ελάχιστου 
µήκους διαδρόµησης. Επίδραση εδάφους. Ισορροπία δυνάµεων κατά τη φάση 
υπέρβασης εµποδίου, υπολογισµός µήκους υπέρβασης εµποδίου. Υπολογισµός 
συνολικού µήκους απογείωσης. Παράγοντες επίδρασης µήκους διαδρόµησης: Βάρος 
οπισθέλκουσα, υψόµετρο αεροδροµίου, θερµοκρασία, κατάσταση διαδρόµου 
απογείωσης, άνεµος. Προσγείωση: Φάσεις. Ανάλυση τελικής προσέγγισης, 
υπολογισµός µήκους τελικής προσέγγισης. Υπολογισµούς µήκους οριζοντίωσης. 
Ισορροπία δυνάµεων κατά την τροχοδρόµηση, υπολογισµός χρόνου και µήκους 
τροχοδρόµησης. Παράγοντες επίδρασης του µήκους προσγείωσης: Βάρος, 
οπισθέλκουσα, υψόµετρο αεροδροµίου, κατάσταση διαδρόµου προσγείωσης, άνεµος. 
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ: Συστήµατα συντεταγµένων και βαθµοί ελευθερίας 
αεροσκάφους. Επιφάνειες ελέγχου και περιστροφές του αεροσκάφους. Αντιστάθµιση. 
Στατική και δυναµική ευστάθεια. ∆ιαµήκης έλεγχος του αεροσκάφους. ∆ιαµήκης 
αντιστάθµιση. ∆ιαµήκης ευστάθεια, κριτήριο στατικής ευστάθειας, διάγραµµα 
αντιστάθµισης. Επίδραση ουραίου στο διάγραµµα αντιστάθµισης. Ουδέτερο σηµείο, 
στατικό περιθώριο. Μεταβολή ευστάθειας. Παράδειγµα ανάλυσης ευστάθειας 
αεροσκαφών F-16A και F-16C. Επίδραση πηδαλίου ανόδου – καθόδου στο διαµήκη 
έλεγχο του αεροσκάφους. Γωνία εκτροπής πηδαλίου ανόδου – καθόδου για διαµήκη 
αντιστάθµιση. 
 

Μηχανική Πτήσης Ι [ΜΑ.6.3.2] 

Στόχοι Μαθήµατος, Εισαγωγή, ∆ιεθνής Τυπική Ατµόσφαιρα (ISA), Άξονες του 
Αεροσκάφους, Ορισµός ∆υνάµεων Πτήσης, Περιστροφές του Αεροσκάφους, Έλεγχος 
Κίνησης Αεροσκάφους και Επιφάνειες Ελέγχου, Αεροδυναµική Σύζευξη 
Περιστροφής, Εισαγωγή στην Πτήση, Απογείωση, Ελάχιστη Ταχύτητα Ελέγχου στο 
Έδαφος, Ταχύτητα Απόφασης, Ταχύτητα Περιστροφής, Ταχύτητα Απογείωσης, 
∆υνάµεις που Εξασκούνται στο Αεροσκάφος στην Απογείωση, Μήκος ∆ιαδρόµησης, 
Χρόνος και Ταχύτητα Απογείωσης, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Απογείωση, 
∆υναµική Συµπεριφορά του Αεροσκάφους στη ∆ιαδρόµηση για Απογείωση, 
Απογείωση Ανεµοπτέρου, Κάθετη Απογείωση, Αποθαλάσσωση, ∆υνάµεις που 
Εξασκούνται στο Αεροσκάφος στην Θαλασσοδρόµηση, Παράγοντες που Επηρεάζουν 
την Αποθαλάσσωση, Απονήωση, Ανοδος και Εξισώσεις, Γωνία και Βαθµός Ανόδου, 
Τιµή Ταχύτητας και Συντελεστή Άντωσης για Μέγιστο Βαθµό Ανόδου, Ευθεία 
Οριζόντια Πτήση (ΕΟΠ), ΕΟΠ και Ταχύτητα Απώλειας Στήριξης, ∆ιαγράµµατα 
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Προωθούµενης Πτήσης, Εµβέλεια και Αυτονοµία – Τύποι Breguet, Ειδική Εµβέλεια, 
Τύποι Breguet για Ελικοφόρο και για Αεριωθούµενο Αεροσκάφος, ∆ιάγραµµα 
Ύψους Πτήσης – Ταχύτητας, Κάθοδος, Προσγείωση, ∆υνάµεις που Εξασκούνται στο 
Αεροσκάφος στην Προσγείωση, Μήκος και Χρόνος ∆ιαδρόµησης Προσγείωσης, 
Παράγοντες που Επηρεάζουν την Προσγείωση, ∆ιαχείριση Καυσίµου, Συντελεστής 
Φόρτου, ∆ιάγραµµα V-G σε Ήρεµη Ατµόσφαιρα, ∆ιάγραµµα V-G σε Καταιγίδα, 
Επίδραση της Κατευθυνόµενης Ώσης στους Ελιγµούς, Επίπεδη Στροφή, Στροφή µε 
Άνοδο, Στροφή µε Κάθοδο, Απώλεια Στήριξης, Αλληλεπίδραση Αεροσκαφών σε 
Σχηµατισµό, Πτήση Αεροσκάφους κάτω από Ειδικές Συνθήκες, Ενεργειακή 
Προσέγγιση Πτήσης. 
 

Μηχανική Πτήσης ΙΙ [ΜΑ.7.3.1] 

Στόχοι Μαθήµατος, Εισαγωγή, Συστήµατα Αξόνων Αεροσκάφους: Ατράκτου, 
Γεωδαιτικό, Αεροδυναµικό, Ευστάθειας, Αδράνειας. Μετασχηµατισµός Γεωδαιτικών 
Αξόνων και Συντεταγµένων σε Ατράκτου, Μετασχηµατισµός Βάρους από 
Γεωδαιτικές Συντεταγµένες σε Ατράκτου, Μετασχηµατισµός Συντεταγµένων 
Ευστάθειας σε Ατράκτου. Εξισώσεις ∆υνάµεων Αεροσκάφους, Εξισώσεις Ροπών 
Αεροσκάφους, ∆ιαµήκης Εξισώσεις Κίνησης, Εγκάρσιες και Πορειακές Εξισώσεις 
Κίνησης, Κινηµατικές Εξισώσεις. Στατική Ευστάθεια & Έλεγχος: Εισαγωγή, Στατική 
και ∆υναµική Ευστάθεια, ∆ιαµήκης Αντιστάθµιση, Εξισώσεις ∆ιαµήκους Στατικής 
Ευστάθειας Αεροσκάφους (Χειριστήρια Σταθερά). Συµβολή: Πτέρυγας, Οριζοντίου 
Ουραίου Πτερυγίου, Ατράκτου & Αεροδυναµικών Καλυµµάτων Κινητήρων, 
Ισχύος/Ώσης. Αεροδυναµικό Κέντρο Αεροσκάφους, Ουδέτερο Σηµείο, Στατικό 
Περιθώριο, Εύρος Ορίων Κέντρου Βάρους. ∆ιαµήκης Έλεγχος, Ισχύς Πηδάλιων 
Ανόδου-Καθόδου, ∆ιαµήκης Ελιγµοί και Σηµείο Ελιγµών. Εξισώσεις Εγκάρσιας και 
Πορειακής Στατικής Ευσταθείας – Συµβολή Πτέρυγας, Κάθετου Ουραίου Πτερυγίου, 
Ατράκτου, Ισχύος/Ώσης. Εγκάρσια και Πορειακή Αντιστάθµιση, Προϋποθέσεις 
Εγκάρσιας Ευστάθειας, Προϋποθέσεις Πορειακής Ευστάθειας, Ανάλυση µε Ένα 
Κινητήρα Εκτός Λειτουργίας, Ελάχιστη Ταχύτητα Πορειακού Ελέγχου, Προσγείωση 
µε Εγκάρσιο Άνεµο. Πορειακός Έλεγχος, Εγκάρσιος Έλεγχος, ∆ίεδρος Γωνία, 
Περιδίνηση. ∆υναµική Ευστάθεια: Γραµµικοποιηµένες Εξισώσεις ∆ιαµήκους 
∆υναµικής Κίνησης, Κινήσεις Μικράς και Μακράς (Phugoid) Περιόδου. 
Γραµµικοποιηµένες Εξισώσεις Εγκάρσιας και Πορειακής ∆υναµικής Ευστάθειας, 
Κινήσεις Μικράς (Περιστροφή και Σπειροειδής) και Μακράς (Ολλανδική 
Περιστροφή) Περιόδου. Μη Γραµµικές Επιδράσεις. 
 

Μηχανική Ρευστών Ι [ΜΧ.2.3.1] 

Έννοια του ρευστού, ροϊκές παράµετροι. Υδροστατική: γενική εξίσωση 
υδροστατικής, νόµος Pascal, υπολογισµός υδροστατικών δυνάµεων που εξασκούνται 
σε βυθισµένη επιφάνεια τυχαίου σχήµατος, αρχή του Αρχιµήδη, έννοιες της στατικής 
και δυναµικής ευστάθειας, στατική ευστάθεια πλεόντων σωµάτων, µετάκεντρο, 
υπολογισµός µετακεντρικού ύψους, ευστάθεια µάζας υγρού µέσα σε περιστρεφόµενο 
δοχείο µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, ευστάθεια µάζας υγρού µέσα σε επιταχυνόµενο 
δοχείο µε σταθερή επιτάχυνση. 
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Μηχανική Ρευστών ΙΙ [ΜΑ.3.3.1] 

Μελέτη κίνησης ρευστού: θεώρηση κίνησης κατά Lagrange και Euler, τροχιές 
σωµατιδίων ρευστού, ρευµατικές γραµµές, είδη χρονικών παραγώγων, σύστηµα, 
όγκος ελέγχου, θεώρηµα µεταφοράς του Reynolds, γενική κίνηση ενός στοιχείου 
ρευστού, τανυστής του βαθµού παραµόρφωσης, είδη δυνάµεων που εξασκούνται σε 
ένα στοιχείο ρευστού. Ιδανικό ρευστό: εξίσωση διατήρησης της µάζας, εξίσωση 
µεταβολής της ορµής, ασυµπίεστος νόµος Bernoulli, εξίσωση διατήρησης της 
ενέργειας, εφαρµογή στον σωλήνα Venturi και στον Pitot στατικό σωλήνα, 
στροβιλότητα, στροβιλογραµµή, εφαρµογή στα στροβιλικά µοντέλα αεροτοµής και 
πτέρυγας, ροή γύρω από αεροτοµή και πτέρυγα, έννοια του συµπιεστού, συµπιεστός 
νόµος Bernoulli, διόρθωση λόγω συµπιεστού, έννοιες κυµάτων κρούσης και 
εκτόνωσης. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται 
στο Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών. 
 

Μηχανική Ρευστών ΙΙΙ [ΜΑ.4.3.1] 

Ιδανικό ρευστό: έννοια του συµπιεστού, διόρθωση λόγω συµπιεστού, συµπιεστός 
νόµος Bernoulli, έννοιες κυµάτων κρούσης και εκτόνωσης. Πραγµατικό ρευστό: 
στρωτή ροή, ιξώδες, τανυστής των τάσεων, εξίσωση διατήρησης της µάζας, εξίσωση 
µεταβολής της ορµής, εξισώσεις Navier Stokes, εξίσωση διατήρησης της ενέργειας, 
οριακό στρώµα, εξισώσεις διδιάστατου οριακού στρώµατος, τυρβώδης ροή. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών. 
 

7.4. Μαθήµατα Τοµέα Μηχανολογικών Κατασκευών, 
Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής 

 

Αρχές Λογιστικής [ΕΦ.3.4.1] 

Οικονοµικές και Λογιστικές µονάδες. Ιστορική επισκόπηση και διακρίσεις της 
Λογιστικής. Εισαγωγικές έννοιες της Λογιστικής. Βασικές λογιστικές καταστάσεις 
(Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσεως). Λογιστική ισότητα (Χρέωση και Πίστωση). 
Καταχωρίσεις λογιστικών γεγονότων (Ηµερολόγιο, Καθολικό και Ισοζύγιο). 
Καταχωρίσεις αµοιβών και εξόδων προσωπικού. Απογραφή και λογιστικά σφάλµατα. 
Απογραφή και προσαρµογή λογαριασµών. Λογιστική απεικόνιση των αποσβέσεων. 
Μικτοί και Μεταβατικοί Λογαριασµοί. Προσδιορισµός αποτελέσµατος λογιστικής 
περιόδου. Ασκήσεις προσδιορισµού αποτελέσµατος λογιστικής περιόδου. Ο 
λογιστικός κύκλος κάθε χρήσεως. Στάδια λογιστικών διαδικασιών. Εφαρµογές 
λογιστικού κύκλου. Υποθέσεις και αποδεκτές αρχές Λογιστικής. 

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας Ι [ΕΦ.2.4.1, ∆Ι.2.4.1, ΜΤ.2.4.1, ΕΠ.2.4.1] 

 

 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙ [ΕΦ.3.4.2] 

Βασικές µακροοικονοµικές έννοιες. Προϊόν και συνολική ζήτηση. Προσδιορισµός 
εισοδήµατος και συνολικής απασχόλησης. ∆ηµοσιονοµική πολιτική. Χρήµα, 
τράπεζες και νοµισµατική πολιτική. Πληθωρισµός, ανεργία και οικονοµικές 
διακυµάνσεις. ∆ιεθνές εµπόριο, διεθνής οικονοµία και οικονοµική πολιτική. 
Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ισοζύγιο πληρωµών και ανταγωνιστικότητα. Οικονοµική 
ανάπτυξη και µεγέθυνση. Απόλυτο πλεονέκτηµα, συγκριτικό πλεονέκτηµα. Συνολική 
προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της µακροοικονοµικής ισορροπίας. Η 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, όργανο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής. Η άσκηση της νοµισµατικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής σε µια ζώνη κοινού νοµίσµατος. Ισοζύγιο κρατικού 
προϋπολογισµού, πρωτογενές αποτέλεσµα και βιωσιµότητα δηµοσίου χρέους. 
 

Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας ΙΙΙ [ΕΦ.4.4.1] 

Βασικές µικροοικονοµικές έννοιες. Μέσα παραγωγής. Κόστος. Ζήτηση και 
προσφορά αγαθών. Το σύστηµα της αγοράς και ο σχηµατισµός των τιµών. 
Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς. Επιλογές του καταναλωτή και η θεωρία της 
ζήτησης αγαθών. Επιλογές του παραγωγού και αποφάσεις προσφοράς. Θεωρία της 
παραγωγής, του κόστους και της προσφοράς αγαθών βραχυχρόνια και µακροχρόνια. 
Μορφές αγοράς και κοινωνική ευηµερία. Τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο, 
ολιγοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός. Ανταγωνισµός, συντονισµός και 
ισορροπία. Ο µηχανισµός της αγοράς και η λογική των ρυθµιστικών παρεµβάσεων 
του κράτους. 
 

 

∆ιασφάλιση Ποιότητας ΙΙ [ΕΠ.8.4.1] 

Ασφάλεια Μεταφορών – Αποθηκών [ΕΦ.8.4.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ηµόσιες Συµβάσεις & Συστήµατα ∆ιαχείρισης Προµηθειών [∆Ι.8.4.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

∆ιαδικασίες Συντήρησης & Εφοδιασµού [ΕΦ.7.4.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιασφάλιση Ποιότητας Ι [ΕΠ.7.4.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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∆ιαχείριση Αποθεµάτων & Πρόβλεψη Ζήτησης [ΕΦ.5.4.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιαχείριση Χηµικών & Επικίνδυνων Προϊόντων [ΕΦ.5.4.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Συστήµατα ∆ιαχείρισης [ΕΦ.7.4.2, 
∆Ι.7.4.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων [ΕΦ.8.4.2, ∆Ι.8.4.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιοίκηση Αποθεµάτων [ΕΦ.5.4.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας [ΕΦ.7.4.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆οµικά Υλικά [ΜΕ.3.4.1] 

∆οµή των Υλικών, Κρυσταλλικότητα στερεών, Χάλυβας και άλλα µέταλλα (Cu, Al, 
Pb, Mg), ιδιότητες, διαγράµµατα φάσεων. ∆ιάβρωση, είδη διάβρωσης, µέθοδοι 
προστασίας. Φυσικοί λίθοι και προϊόντα τους. Κονίες (υδραυλικές, αερικές) και 
κονιάµατα. Σκυρόδεµα: συστατικά, δοµή, αντοχή, παραµορφώσεις, ανθεκτικότητα, 
µελέτη σύνθεσης, συµπεριφορά νωπού σκυροδέµατος. Τσιµέντο: λεπτότητα, 
ενυδάτωση, πήξη, σκλήρωση, εξίδρωση, συστολή-διαστολή, υδατοπερατότητα. 
Αδρανή υλικά (είδη και χαρακτηριστικά), Θερµοµόνωση, υλικά για θερµική 
αγωγιµότητα, υπολογισµός. Πολυµερή: βασικές ιδιότητες, περιβαλλοντικές 
επιδράσεις, ινοενισχυµένα πολυµερή, κυψελωτά πολυµερή. Ξυλεία, προέλευση, 
κατεργασία, ελαττώµατα. Τοιχοποιία: µηχανική συµπεριφορά. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
 

Ειδικά Θέµατα ∆ιοίκησης Αποθεµάτων [ΕΦ.7.4.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Ειδικές ∆ιαδικασίες Εφοδιασµού [ΕΦ.6.4.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Εισαγωγή στον Εφοδιασµό [ΕΦ.3.4.3] 

Γενικά περί Εφοδιασµού. ∆ιοικητική Μέριµνα: Αντικείµενο, Τοµείς. Εφοδιασµός 
Αεροπορίας. Οργάνωση Υπηρεσιών Εφοδιασµού & ∆ιαχείρισης. Αρµοδιότητες 
Επιπέδων ∆ιοίκησης Υλικού & Ευθύνες Οργάνων Εφοδιασµού. Όργανα Εφοδιασµού. 
Πηγές Εφοδιασµού. Ανεφοδιαστικό Κύκλωµα Μονάδων, 201 ΚΕΦΑ. Αποθέµατα 
Υλικού. 
 

Ηλεκτρονικά Υλικά [ΜΗ.3.4.1] 

Ατοµικοί δεσµοί, Κρυσταλλικές δοµές (BCC, FCC, HCP), Κρυσταλλικά επίπεδα και 
διευθύνσεις, Σηµειακές ατέλειες κρυσταλλικού πλέγµατος, Εξαρµόσεις, Όρια 
κόκκων, Ιδιότητες επιφανειών. Στοιχειοµετρικές δοµές. Ανάπτυξη µονοκρυστάλλων 
(µέθοδος Czochralski). Στερεά διαλύµατα, διαγράµµατα φάσεων, ∆ιµερή ευτηκτικά. 
Μέταλλα και ηλεκτρονική αγωγιµότητα, µοντέλο Drude, θερµοκρασιακή εξάρτηση 
αγωγιµότητας µετάλλων (κανόνας Matthiessen), Αγωγιµότητα κραµάτων (κανόνας 
Nordheim). Φαινόµενο Hall. Λεπτά µεταλλικά στρώµατα (MOS). Θεωρία ζωνών στα 
στερεά, ενέργεια Fermi. Ηµιαγωγοί, ενδογενείς – εξωγενείς (τύπου p και n). 
Θερµοκρασιακή εξάρτηση της αγωγιµότητας ηµιαγωγών. ∆ιάχυση φορέων, σχέση 
Einstein, φωτοαγωγιµότητα. ∆ιηλεκτρικά στερεά και µονωτές. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
 

Λογιστική Κόστους [ΕΦ.6.4.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Λογιστική Παρακολούθηση Εφοδιασµού [ΕΦ.5.4.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Μεταφορές – ∆ιακίνηση Υλικού [ΕΦ.5.4.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Μηχανικές Ταλαντώσεις [ΜΑ.5.4.1] 

Εισαγωγή στις ταλαντώσεις, ορισµοί, έννοιες. Ταλαντώσεις διακριτών συστηµάτων 
ενός βαθµού ελευθερίας. Ελεύθερη ταλάντωση µε και χωρίς απόσβεση. 
Εξαναγκασµένη ταλάντωση µε και χωρίς απόσβεση. Ταλαντώσεις διακριτών 
συστηµάτων δυο βαθµών ελευθερίας. Ελεύθερη ταλάντωση µε και χωρίς απόσβεση. 
Εξαναγκασµένη ταλάντωση µε και χωρίς απόσβεση. Ελεύθερη και εξαναγκασµένη 
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ταλάντωση συστηµάτων πολλών βαθµών ελευθερίας µε και χωρίς απόσβεση. 
Συντελεστές επιρροής. Ανάλυση ιδιοµορφών. Ενεργειακή θεώρηση των 
ταλαντώσεων διακριτών συστηµάτων. Ταλαντώσεις συνεχών µέσων.∆ιαµήκης 
ταλάτωση δοκού, στρεπτική ταλάντωση δοκού, καµπτική ταλάντωση δοκού. 
 

Μηχανολογικό Σχέδιο [ΜΑ.3.4.1] 

Το µάθηµα αυτό προσπαθεί να διεισδύσει στα ενδότερα της µηχανολογικής 
σχεδίασης και να αναλύσει τους τρόπους ανάγνωσης και σχεδίασης εξαρτηµάτων που 
προέρχονται από µια ευρεία κατασκευαστική γκάµα όπως: µηχανουργικές 
κατασκευές, πλαστικά έκχυσης, στραντζαριστά συναρµολογήµατα, οδοντωτοί τροχοί, 
συγκολλητές κατασκευές. Ακόµη διδάσκεται το πεδίο των ειδικών ανοχών 
(γεωµετρικές, ανοχές θέσης, ανοχές µορφής). Οι εφαρµογές εκτελούνται µέσω 
λογισµικού CAD. Τα κύρια θέµατα που πραγµατεύεται είναι: εισαγωγή, 
προχωρηµένες τεχνικές σχεδίασης στο λογισµικό AUTOCAD, σχεδίαση µειωτήρα, 
σχεδίαση µετωπικού οδοντωτού τροχού, σχεδίαση συναρµολογήµατος άξονα – 
τροχαλίας – συρµατόσχοινου, σχεδίαση καλουπιού πλαστικού εξαρτήµατος, ειδικά 
θέµατα σχεδίασης, σχεδίαση µηχανουργικών εξαρτηµάτων (τόρνου, φρέζας). 
 

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι [ΜΑ.4.4.1] 

Κόστος, χρόνος, ευελιξία και ποιότητα στην παραγωγή. ∆ιεργασίες παραγωγής – 
γενικά. Συγκριτική µελέτη των διεργασιών. Μέτρηση µήκους και πρότυπα µέτρησης 
µήκους. Σφάλµατα µετρήσεων: συστηµατικά, τυχαία, σύνθετα. Αξιοπιστία οργάνων. 
Ανοχές συναρµογών. Συστήµατα τυποποίησης ανοχών κατά ISO. Σύνθετες ανοχές. 
Επίδραση των θερµοκρασιακών µεταβολών στον χαρακτήρα της συναρµογής. 
Ελεγκτήρες οριακών διαστάσεων και αντελεγκτήρες. Τραχύτητα επιφάνειας. Στοιχεία 
στατιστικού ποιοτικού ελέγχου. Συγκολλήσεις. ∆ιεργασίες χύτευσης. Κατεργασίες 
διαµόρφωσης (έλαση, σφυρηλάτηση, διέλαση, συρµοτοποίηση, ελκυσµός ράβδου). 
Κοπή λαµαρίνας µε ψαλιδισµό και µε κοπτικά καλούπια. Υπολογισµός δυνάµεως και 
έργου κοπής. Είδη κοπτικών τύπων. Εργαλειοµηχανές και µηχανουργικός εξοπλισµός 
διαµόρφωσης υλικού (πρέσσες, στράντζες), τύποι και λειτουργία. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας. 
 

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ [ΜΑ.5.4.2] 

∆ιεργασίες αφαίρεσης υλικού µε εργαλείο καθορισµένης γεωµετρίας απλής και 
πολλαπλής σηµειακής επαφής. Συγκριτική µελέτη των διεργασιών. Εργαλειοµηχανές 
και µηχανουργικός εξοπλισµός – τύποι και λειτουργία. Τυπικές εργαλειοµηχανές 
αφαίρεσης υλικού (τόρνοι, φρέζες, λειαντικά), δοµή, λειτουργία, κινηµατική, 
µετρολογία, ιδιοσυσκευές. Κοπτικά εργαλεία: βασική γεωµετρία, τύποι, υλικά, 
φθορά. Μηχανική της κοπής. Κατεργασίες αποβολής υλικού µε εργαλείο µη 
καθορισµένης γεωµετρίας. Μηχανική της λείανσης. Εργαλεία λείανσης και φθορά. 
Κατεργασίες αποπεράτωσης. Μη συµβατικές µέθοδοι αφαίρεσης υλικού. Μηχανικές 
κρουστικές κατεργασίες µε δέσµη ύδατος, υπέρηχους. Ηλεκτροδιάβρωση, Αφαίρεση 
υλικού µε LASER, δέσµη ηλεκτρονίων, δέσµη πλάσµατος, Τύποι LASERs. 
Χαρακτηριστικά του εξοπλισµού των LASERs. Εφαρµογές των κατεργασιών µε 
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LASERs. Εισαγωγή στον Αριθµητικό Έλεγχο Εργαλειοµηχανών (CNC). ∆οµή µίας 
CNC εργαλειοµηχανής. Βασικά µαθηµατικά για τον προγραµµατισµό Αριθµητικά 
Ελεγχόµενων Εργαλειοµηχανών. 
 

Οικονοµικά Εφοδιαστικής Αλυσίδας [ΙΠ.5.4.1, ΕΑ.5.4.1] 

Οργάνωση – ∆ιαχείριση Αποθηκών Ι [ΕΦ.3.4.4] 

Οργάνωση – ∆ιαχείριση Αποθηκών ΙΙ [ΕΦ.4.4.2] 

Οργάνωση – ∆ιαχείριση Έργων Ι [ΙΠ.5.4.2, ΕΑ.5.4.2] 

Εισαγωγή στην Οικονοµική Θεωρία, Στόχοι και Οργάνωση του Σύγχρονου 
Οικονοµικού Συστήµατος, Θεωρία Παραγωγής, Θεωρία Κόστους, Καµπύλες 
Ζήτησης και Προσφοράς, Ελαστικότητα Ζήτησης και Προσφοράς, Μορφές Αγοράς 
των Αγαθών, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις. Εισαγωγή στη ∆ιοίκηση Έργου, 
Ανάλυση Κρίσιµης ∆ιαδροµής και Οικονοµικός Προγραµµατισµός. Εισαγωγή στα 
Συστήµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Αγορές και Προµήθειες, Αξιολόγηση 
Προµηθευτών, Συνολικό Κόστος Logistics και Επίπεδο Εξυπηρέτησης, ∆ιοίκηση 
Ποιότητας, Συστήµατα Προγραµµατισµού και Ελέγχου, Ανάλυση Xρονοσειρών και 
Μέθοδοι Προβλέψεων. 
 

Βασικές έννοιες της οργάνωσης και διαχείρισης αποθηκών. Επιλογή τρόπου 
αποθήκευσης και τοποθεσίας, σχεδίαση και χωροθέτηση, χωροταξία, φιλοσοφία 
αποθήκευσης, µοναδιαίο φορτίο, συστήµατα αποθήκευσης και ενδο-διακίνησης, 
προσδιορισµός ρόλων και αρµοδιοτήτων. Τεχνολογίες και πληροφοριακά συστήµατα 
αποθηκών, σχεδιασµός ρόλων και αρµοδιοτήτων και διαδικασίες και εργασίες 
αποθήκευσης. Επιλογή συστηµάτων αποθήκευσης (στοίβαξη, ράφια, ειδικά 
συστήµατα αποθήκευσης). Η τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα (barcode). 
Σχεδιασµός διαδικασιών µε τη χρήση τεχνολογιών. Είσοδος αγαθών. Κύρια 
αποθήκευση. Εκτέλεση παραγγελιών. Έξοδος αγαθών. Λοιπές διοικητικές εργασίες. 
 

Προγραµµατισµός Αποστολών: Κριτήρια προγραµµατισµού δροµολογίων, 
παρακολούθηση βαθµού αξιοποίησης οχηµάτων και µείωση κόστους διανοµής. 
Απογραφές: Προετοιµασία απογραφής και διαφοροποίηση της συχνότητας, ανάλογα 
µε την ταχύτητα κυκλοφορίας. Ασφάλεια Λειτουργίας: Ασφάλεια κατά τη διαχείριση 
των υλικών, Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας για το προσωπικό µε βάση την 
νοµοθεσία, Σήµανση, Εξοπλισµός και µέσα ατοµικής προστασίας. Ανάλυση κινδύνων 
και προστασία της αποθήκης. Ο Ρόλος του Αποθηκάριου: Ο Αποθηκάριος ως 
Manager πρώτης γραµµής, Υποκίνηση και Ανάπτυξη εργαζοµένων. ∆ιαδικασίες, 
Έντυπα, Αναφορές: Έγγραφα αποθήκης. Εξοπλισµός Αποθήκης: Τεχνικά και 
οικονοµικά κριτήρια για την επιλογή του συστήµατος αποθήκευσης και του λοιπού 
εξοπλισµού. 
 

Εισαγωγή στη ∆ιοίκηση Έργου: Ορισµός και χαρακτηριστικά έργου, κατηγορίες 
αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση έργων – Στόχοι και κανόνες διαχείρισης 
έργων – Έναρξη, επιλογή και προσδιορισµός στοιχείων έργου – Στάδια του κύκλου 
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ζωής ενός έργου – Οργάνωση ενός έργου – Κατηγοριοποίηση έργων και επιπτώσεις 
στη διαδικασία διοίκησης – Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας ενός έργου. 
Προγραµµατισµός Έργου: Ορισµός, στόχοι και περιορισµοί για την ανάπτυξη ενός 
έργου, προσδιορισµός δραστηριοτήτων, εκτίµηση χρονικής διάρκειας και 
απαιτούµενων πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, κατασκευή δικτύου έργου. 
Χρονικός Προγραµµατισµός Έργου (Project Scheduling) – Μέθοδος της Κρίσιµης 
∆ιαδροµής – CPM (Critical Path Method) – ∆ιάγραµµα Gantt – Ασκήσεις. ∆ιαχείριση 
Κόστους Έργου – Άµεσο, έµµεσο και συνολικό κόστος ενός έργου – Χρονική 
κατανοµή του κόστους ενός έργου. Υπολογισµός κόστους, σχέση κόστους – χρονικής 
διάρκειας έργου, εξοµάλυνση κατανοµής πόρων, διοίκηση πολλαπλών έργων 
(Programme Management). Εργαστηριακά µαθήµατα στο MS Project. 
 

Οργάνωση – ∆ιαχείριση Έργων ΙΙ [ΙΠ.6.4.1, ΕΑ.6.4.1] 

Οργάνωση Παραγωγής – ∆ιαχείριση Έργων Ι [ΜΑ.6.4.1, ΜΗ.6.4.1, ΜΕ.6.4.1, 
ΕΦ.6.4.3, ∆Ι.6.4.1, ΕΠ.6.4.1] 

Οργάνωση Παραγωγής – ∆ιαχείριση Έργων ΙΙ [ΜΑ.7.4.1, ΜΗ.7.4.1, ΜΕ.7.4.1, 
ΕΦ.7.4.5, ΕΠ.7.4.2] 

∆ιαχείριση Κινδύνου (Project Scheduling) – Μέθοδος PERT (Project Evaluation 
Review Technique) – Προσδιορισµός της βέλτιστης διάρκειας ενός έργου.∆ιαχείριση 
Πόρων. Προγραµµατισµός έργων µε περιορισµένους πόρους. Προγραµµατισµός και 
εξοµάλυνση πόρων. Εργαστηριακά µαθήµατα στο MS Project. Έλεγχος Έργου – 
∆ιαδικασίες ελέγχου έργων, σχέση χρήσης πόρων και προόδου εργασιών, 
επαναπρογραµµατισµός έργου. Έλεγχος Έργου & Αξιολόγηση Έργων – Ανάλυση 
κόστους-οφέλους (cost-benefit analysis) – Ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας 
(cost-effectiveness analysis) – Μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης και αξιολόγησης 
έργων. ∆ιαδικασίες ωρίµανσης συγχρµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ. 
 

Η επιχείρηση, οι στόχοι και οι λειτουργίες της οργάνωσης παραγωγής. Η έννοια του 
συστήµατος παραγωγής. Σχεδιασµός του προϊόντος, αρχές καθορισµού τύπων και 
τυποποιήσεως, κωδικοποίηση. Τεχνολογικός προγραµµατισµός παραγωγής (Process 
Planning), βασικές έννοιες και µέθοδοι. Τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής: πίνακες 
υλικών, φασεολόγια και κέντρα εργασίας. Φόρτιση κέντρων εργασίας και χρονικός 
προγραµµατισµός στο εργοστάσιο. Οργάνωση και µελέτη εργασίας: Μελέτη 
µεθόδων, κινήσεων και χρόνων, χρονοµετρήσεις, προκαθορισµένοι χρόνοι, 
δειγµατοληπτική µελέτη χρόνων. Προγραµµατισµός & Έλεγχος Παραγωγής. Οι 
βάσεις του συστήµατος MRP (Material Requirements Planning). Συστήµατα λήψης 
αποφάσεων για τη λειτουργία των παραγωγικών συστηµάτων. Ειδικά κεφάλαια 
ελέγχου αποθεµάτων και προµηθειών. Έλεγχος αποθεµάτων διακριτής ζήτησης. 
Έλεγχος αποθεµάτων πολύ αργής κίνησης (ανταλλακτικά). Επιλογή διαδικασίας 
παραγωγής (ευθυγράµµιση). ∆ιαχείριση της τεχνολογίας και καινοτοµίας στις 
διαδικασίες παραγωγής. Στρατηγική προϊόντων και στρατηγική παραγωγής. 
 

Μέτρηση και διαχείριση κόστους. Ανασχεδιασµός διαδικασιών παραγωγής. Η έννοια 
της βιώσιµης παραγωγής (Sustainable Production). Αρχές λιτής παραγωγής (Lean 
Manufacturing). Βιοµηχανική παραγωγή παγκοσµίου κλάσης (World Class 
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Manufacturing). Project Management. Ορισµός έργου – Ορισµός διοίκησης έργου – 
∆ιεργασίες διοίκησης έργων, Πρότυπα διοίκησης έργων, Κύκλος ζωής έργου, ∆οµή 
ανάλυσης εργασιών (WBS). ∆ιαχείριση χρόνου, Μέθοδος κρίσιµης διαδροµής 
(CPM), Ελεύθερο και ανεξάρτητο περιθώριο, Αβεβαιότητα εκτιµήσεων, 
∆ιαγράµµατα PERT. ∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, Οργανωτικές δοµές (δοµή 
κατά λειτουργία, δοµή κατά έργο, δοµές µήτρας), Οµάδα έργου, Πίνακας 
υπευθυνοτήτων. Τρόποι διοίκησης, Παρακίνηση εργαζοµένων, Εξισορρόπηση 
δυναµικού (σταθερή διάρκεια, σχέση διάρκειας – πόρων). ∆ιαδικασίες διαχείρισης 
ποιότητας έργου, ∆ιαχείριση κινδύνων έργου. ∆ιαχείριση κόστους έργου, 
Προκοστολόγηση, Προϋπολογισµός, Χρηµατορροές, Παρακολούθηση εξέλιξης µέσω 
προγραµµατισµένου και πραγµατικά αναλωθέντος κόστους. Εργαστηριακά µαθήµατα 
στο MS Project. 
 

Ποιοτικός Έλεγχος Ι [ΜΑ.7.4.2, ΜΗ.7.4.2, ΜΕ.7.4.2, ΕΦ.7.4.6] 

Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας (Σ∆Π). Παρουσίαση του προτύπου ISO9001. 
∆ιαδικασίες Τεκµηρίωσης. Στόχοι και στρατηγική του ποιοτικού ελέγχου. Περιγραφή 
συστήµατος ποιοτικού ελέγχου. Σχέδιο διπλής δειγµατοληψίας αποδοχής, 
δειγµατοληψία αποδοχής για συνεχείς µεταβλητές. Μεταβλητότητα, ευστοχία και 
ακρίβεια παραγωγικής διαδικασίας, έλεγχος µε χάρτες για συνεχείς µεταβλητές. Η 
στατιστική στην παραγωγή (παράµετροι θέσης και διασποράς, συχνογράµµατα, 
κατανοµές, κανονική κατανοµή, διωνυµική κατανοµή, κατανοµή Poisson). Στοιχεία 
θεωρίας πιθανοτήτων. Ποιότητα και προδιαγραφές. Έλεγχος ποιότητας. Έννοια και 
τεχνική προληπτικού ελέγχου (σηµεία ελέγχου φυσικές ανοχές). Προληπτικός 
έλεγχος µε µετρήσεις. ∆ιαγράµµατα µέσης τιµής-ακραίας διαφοράς. Προληπτικός 
έλεγχος µε διαλογή. ∆ιαγράµµατα ποσοστού µη συµµορφούµενων, αριθµού µη 
συµµορφούµενων. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος παραδοχής (παραλαβής) µε διαλογή. 
Αντιπροσωπευτικά δείγµατα – Μέθοδοι δειγµατοληψίας. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και 
Κατεργασίας Υλικών. 
 

Ποιοτικός Έλεγχος ΙΙ [ΜΑ.8.4.1, ΜΗ.8.4.1, ΜΕ.8.4.1, ΕΦ.8.4.3] 

Μέση εξερχόµενη ποιότητα, όριο µέσης εξερχόµενης ποιότητας. Ετοιµότητα, ρυθµός 
βλαβών, µέση ζωή, έλεγχος παραδοχής µε έλεγχο τη διάρκεια ζωής. Οργάνωση του 
Ελέγχου Ποιότητας στην επιχείρηση. Ανάγκη συντήρησης των µηχανών για αύξηση 
της αξιοπιστίας τους και για λειτουργία χωρίς βλάβες. Είδη µηχανολογικής 
συντήρησης και τεχνικές αντιµετώπισης βλαβών. Οργάνωση της λειτουργίας της 
συντήρησης. Ανάλυση και αξιολόγηση βλαβών και διερεύνηση των αιτίων τους µέσω 
συναρµολόγησης – αποσυναρµολόγησης µηχανών και µηχανολογικών κατασκευών 
και χρησιµοποίησης οργάνων και βιοµηχανικού λογισµικού. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
 

Προµήθειες – Πιστώσεις & Προϋπολογισµός ΠΑ [ΕΦ.8.4.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Σήµανση και Ιχνηλασιµότητα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα [ΕΦ.5.4.6] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Στοιχεία Μηχανών Ι [ΜΑ.4.4.2] 

Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό να εξοικειώσει τον σπουδαστή µε τη µελέτη, τον 
υπολογισµό, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη µηχανολογικών συναρµολογηµάτων και 
εξαρτηµάτων που απαντώνται καθηµερινά στις µηχανολογικές εφαρµογές, 
εφαρµόζοντας στην πράξη είτε θεωρίες της µηχανικής (αντοχής των υλικών, 
στατικής, παραµορφωσίµου στερεού, κινηµατικής) είτε προτεινόµενες λύσεις και 
φόρµουλες των διαφόρων διεθνώς αναγνωρισµένων οργανισµών προτύπων (DIN, 
ISO, EN, AISI). Αποτελεί δε τη βάση πάνω στην οποία θα εδρασθεί η περεταίρω και 
πιο πολύπλοκη ανάλυση των µηχανολογικών κατασκευών από πλευράς 
καταπονήσεων. Τα κύρια θέµατα που πραγµατεύεται είναι: εισαγωγή, ανασκόπηση 
από τη µηχανική – είδη καταπονήσεων, χαρακτηριστικά συναρµογών, υλικά, 
σχεδίαση στοιχείων µηχανών (δια µέσου λογισµικού), άξονες, άτρακτοι, στροφείς, 
κοχλίες σύσφιξης, κοχλίες συναρµογής, κοχλίες κίνησης, ελατήρια, στοιχεία 
σύνδεσης, σύνδεσµοι. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας. 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

 

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ [ΜΑ.5.4.3] 

Το µάθηµα αυτό αποτελεί συνέχεια του µαθήµατος Στοιχεία Μηχανών Ι και σκοπό 
έχει να διδάξει και να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας πολυπλοκότερων στοιχείων 
κίνησης και µετάδοσης κίνησης όπως είναι οι οδοντωτοί τροχοί. Επιπλέον, 
πραγµατεύεται τον τρόπο µετάδοσης ισχύος στους φορείς που το πραγµατώνουν 
καθώς και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους µε µαθηµατικές και σχεδιαστικές 
προσεγγίσεις. Τα κύρια θέµατα που πραγµατεύεται είναι: εισαγωγή, διαφορική 
γεωµετρία – διανυσµατικές συναρτήσεις, τροχοί µε µετωπικούς ευθείς οδοντές 
(γεωµετρία), µελέτη και υπολογισµός οδοντωτού τροχού µε ευθείες όδοντες, µελέτη 
και υπολογισµός οδοντωτού τροχού µε κεκλιµένους όδοντες, κωνικοί οδοντωτοί 
τροχοί, ατέρµονας κοχλίας κορώνα, έδρανα κύλισης, έδρανα ολίσθησης, ιµάντες – 
αλυσίδες. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται 
στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας. 
 

Συσκευασία & Τυποποίηση [ΕΦ.6.4.4] 

 

Σύστηµα Τροφοδοσίας [ΕΦ.3.4.5] 

Εισαγωγή, οργάνωση. Σταθερές χορηγίες. Ασφάλεια τροφίµων. Ανεφοδιασµός 
διαχείρισης τροφίµων. Έλεγχος και απόδοση λογαριασµού. Παράδοση-παραλαβή 
καθηκόντων οργάνων τροφοδοσίας και ειδικές διατάξεις. Πρακτικές ασκήσεις επί 
καταχωρίσεων βιβλίων και προβλεπόµενων εντύπων. 
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Σχεδιασµός & ∆ιαχείριση Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων [ΕΦ.7.4.7, 
∆Ι.7.4.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Το µάθηµα αυτό εισάγει τις βασικές αρχές σχεδίασης για µηχανικούς, ώστε να είναι 
εφικτή η κατανόηση ενός απεικονιζόµενου αντικειµένου ή συναρµολογήµατος καθώς 
και το αντίστροφο, δηλαδή την ορθή απεικόνιση σε όψεις αντικειµένων ή 
συναρµολογηµάτων τεχνικού ενδιαφέροντος. Η διδασκαλία γίνεται δια µέσου 
λογισµικού. Τα κύρια θέµατα που πραγµατεύεται είναι: εισαγωγή, βασικές αρχές 
σχεδίασης, εισαγωγή στο λογισµικό AUTOCAD, όψεις από ορθές προβολές – 
αξονοµετρικές όψεις, βασικές όψεις αντικειµένου – διάταξη στο χαρτί, ειδικές όψεις 
– τοµές, διαστασιολόγηση σχεδίων, σπειρώµατα – κοχλιοσυνδέσεις – ηλώσεις, ειδικά 
θέµατα σχεδίασης, αναπτύγµατα. 

 

Τεχνικές Μετρήσεων [ΜΑ.5.4.4] 

Αισθητήρια και µετρήσεις, Συστατικά ενός Συστήµατος Μέτρησης, Χαρακτηριστικά 
Οργάνων Μέτρησης, Σφάλµατα, Είδη Σφαλµάτων. Μετατροπείς, είδη και 
χαρακτηριστικά µετατροπέων. ∆υναµικά χαρακτηριστικά. Συστήµατα προσαρµογής. 
Ρύθµιση και βαθµονόµηση. Μέτρηση θέσης, µετατόπισης. Μέτρηση ταχύτητας, 
επιτάχυνσης, Μέτρηση Θερµοκρασίας (Θερµόµετρα αντίστασης, θερµίστορ, απλά 
θερµόµετρα, θερµοζεύγη, πυρόµετρα). Μέτρηση πίεσης και ταχύτητας ροής 
(µανόµετρα υγρού, ελαστικοί, χωρητικοί και πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες, 
βαρόµετρα, σωλήνας Pitot). Μέτρηση δύναµης και ροπής. Μέτρηση ογκοµετρικής 
παροχής (µετρητές διαφορικής πίεσης, ηλεκτροµαγνητικοί και στροβίλου). Μέτρηση 
µηχανικών παραµορφώσεων (αισθητήρες ηλεκτρικής αντίστασης). Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
 

Τεχνικό Σχέδιο [ΜΧ.2.4.1] 

 

Τεχνολογία Αεροπορικών Υλικών [ΙΠ.4.4.1] 

Ατοµική δοµή, δεσµοί µεταξύ ατόµων, κρυσταλλικά στερεά, Κρυσταλλικά 
συστήµατα. Ατέλειες των στερεών και η σηµασία τους, σηµειακές ατέλειες, 
∆ιαταραχές, Όρια κόκκων. Μικροσκοπία, προσδιορισµός µεγέθους κόκκων. 
Μηχανικές ιδιότητες υλικών, εφελκυσµός, κόπωση, ερπυσµός, κρούση, σκληρότητα. 
Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών. Αστοχία υλικών. Όλκιµη – ψαθυρή θραύση, 
Αρχές θραυστοµηχανικής, έναρξη-διάδοση ρωγµών. Φάσεις, ισορροπία φάσεων, 
διαγράµµατα φάσεων. Κανόνας φάσεων Gibbs. ∆υαδικά ευτηκτικά συστήµατα. 
∆ιάγραµµα Fe-C, χάλυβες. Αεροπορικά κράµατα, κράµατα αλουµινίου, τιτανίου, 
µαγνησίου, υπερκράµατα. Σύνθετα υλικά, ινώδη σύνθετα, στρωµατοειδή, ενίσχυσης 
µε διασπορά, υβριδικά σύνθετα, µορφοποίηση και συντήρηση συνθέτων. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
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Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Υλικών [ΕΦ.3.4.6] 

Ατοµική δοµή, δεσµοί µεταξύ ατόµων, κρυσταλλικά στερεά, κρυσταλλικά 
συστήµατα, κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και επίπεδα, γραµµικές και επιφανειακές 
πυκνότητες, µονοκρυσταλλικά και πολυκρυσταλλικά στερεά. Ατέλειες των στερεών 
και η σηµασία τους, σηµειακές ατέλειες, διαταραχές, όρια κόκκων. Μικροσκοπία, 
προσδιορισµός µεγέθους κόκκων. Μηχανικές ιδιότητες υλικών, εφελκυσµός, κόπωση, 
ερπυσµός, κρούση, σκληρότητα. Μη καταστροφικοί έλεγχοι υλικών. Αστοχία υλικών. 
Όλκιµη και ψαθυρή θραύση, Αρχές θραυστοµηχανικής, έναρξη και διάδοση ρωγµών. 
Φάσεις, ισορροπία φάσεων, διαγράµµατα φάσεων. Κανόνας φάσεων Gibbs. ∆υαδικά 
ευτηκτικά συστήµατα. ∆ιάγραµµα Fe-C, χάλυβες. ∆ιάχυση, µηχανισµοί διάχυσης, 
∆ιάχυση σταθερής και µη σταθερής κατάστασης, παράγοντες επίδρασης. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
 

Τεχνολογία Υλικών Ι [ΜΑ.3.4.2] 

Ατοµική δοµή, δεσµοί µεταξύ ατόµων, κρυσταλλικά στερεά, Κρυσταλλικά 
συστήµατα, κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και επίπεδα, Γραµµικές και 
επιφανειακές πυκνότητες, Μονοκρυσταλλικά – πολυκρυσταλλικά στερεά. Ατέλειες 
των στερεών και η σηµασία τους, σηµειακές ατέλειες, ∆ιαταραχές, Όρια κόκκων. 
Μικροσκοπία, προσδιορισµός µεγέθους κόκκων. Μηχανικές ιδιότητες υλικών, 
εφελκυσµός, κόπωση, ερπυσµός, κρούση, σκληρότητα. Μη καταστροφικοί έλεγχοι 
υλικών. Αστοχία υλικών. Όλκιµη – ψαθυρή θραύση, Αρχές θραυστοµηχανικής, 
έναρξη-διάδοση ρωγµών Φάσεις, ισορροπία φάσεων, διαγράµµατα φάσεων. Κανόνας 
φάσεων Gibbs. ∆υαδικά ευτηκτικά συστήµατα. ∆ιάγραµµα Fe-C, χάλυβες. ∆ιάχυση, 
Μηχανισµοί διάχυσης, ∆ιάχυση σταθερής και µη σταθερής κατάστασης, παράγοντες 
επίδρασης. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται 
στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
 

Τεχνολογία Υλικών ΙΙ [ΜΑ.4.4.3] 

Μετασχηµατισµοί φάσεων στα µέταλλα, διαγράµµατα ισοθερµικού 
µετασχηµατισµού, διαγράµµατα συνεχούς ψύξης, µαρτενσίτης, επαναφορά χαλύβων. 
Θερµικές κατεργασίες κραµάτων. Μηχανισµοί ισχυροποίησης υλικών, συστήµατα 
ολίσθησης, ισχυροποίηση µε ελάττωση µεγέθους κόκκου, ισχυροποίηση στερεού 
διαλύµατος, σκλήρωση µε κατακρήµνιση, σκλήρωση µε ενδοτράχυνση, ανάκτηση, 
ανακρυστάλλωση. Αεροπορικά κράµατα, κράµατα αλουµινίου, τιτανίου, µαγνησίου, 
υπερκράµατα. Κεραµικά υλικά, δοµές, διαγράµµατα φάσεων, µηχανική συµπεριφορά, 
πυριτικά κεραµικά, ύαλοι, παρασκευή µορφοποίηση κεραµικών. Σύνθετα υλικά, 
ινώδη σύνθετα, στρωµατοειδή, ενίσχυσης µε διασπορά, υβριδικά σύνθετα, 
παρασκευή µορφοποίηση συνθέτων. ∆ιάβρωση – οξείδωση. Ηλεκτρικές ιδιότητες 
υλικών. Θερµικές ιδιότητες υλικών. Επιλογή υλικών, µελέτες σχεδιασµού. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών. 
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Τεχνολογίες Παραγωγής [ΕΦ.4.4.3] 

Εισαγωγή στην τεχνολογία παραγωγής και στα υλικά των µηχανουργικών 
κατεργασιών. Χύτευση και ειδικές µέθοδοι χύτευσης. Μηχανουργικές µετρήσεις. 
Θερµές κατεργασίες. Τοπικά θερµές κατεργασίες, 1ο Εργαστήριο Μετρολογίας. 
Ψυχρές κατεργασίες, 2ο Εργαστήριο Μετρολογίας. Ψυχρές κατεργασίες, 3ο 
Εργαστήριο NDT. Μηχανουργικές κατεργασίες (κοπή, διάτρηση, κλπ). 
Προγραµµατισµός εργαλειοµηχανών, βασικές εντολές κώδικα G. Μηχανουργικές 
κατεργασίες (κοπή, διάτρηση, κλπ), Επιδεικτικό Εργαστήριο 3D Printing. Τόρνος, 
Προγραµµατισµός Τόρνου. Φρέζα, Προγραµµατισµός Φρέζας, Επιδεικτικό 
Εργαστήριο προσοµοίωσης κατεργασίας σε υπολογιστή µέσω εξειδικευµένου 
λογισµικού. Εφαρµογές τόρνου και φρέζας. Εξαγωγή κώδικα. 
 

7.5. Μαθήµατα Τοµέα Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, 
∆οµικών Κατασκευών, Έργων Υποδοµών 

 

AUTOCAD [ΜΕ.3.5.1] 

Εισαγωγή στα συστήµατα ηλεκτρονικής σχεδίασης. Ο απαραίτητος ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός. Προβλήµατα που το λογισµικό καλείται να επιλύσει. Σχεδιαστικοί 
αλγόριθµοι. Οµοιότητες και διαφορές τρόπου οργάνωσης και παρουσίασης της 
µελέτης ενός τεχνικού έργου µε συµβατικά και ηλεκτρονικά µέσα. Σχεδίαση 
αντικειµένων σε δύο και τρεις διαστάσεις µε το λογισµικό AUTOCAD. Παραγωγή 
και εκτύπωση σχεδίων όψεων, κατόψεων, τοµών, προοπτικών και αξονοµετρικών 
απεικονίσεων. Ψηφιακά προπλάσµατα. Χρήση εικονικών υλικών στην εµφάνιση των 
αντικειµένων. Φωτορεαλισµός. 
 

Αεροελαστικότητα [ΜΑ.7.5.1] 

Εισαγωγή: Στατικά και δυναµικά αεροελαστικά φαινόµενα, ταλαντώσεις πολλαπλών 
βαθµών ελευθερίας, τρίγωνο αεροελαστικών δυνάµεων στο αεροσκάφος. 
Αλληλεπίδραση κατασκευών – κινουµένων ρευστών, απόκλιση (divergence) 
πτέρυγας, παράγοντες απόκλισης, αποφυγή απόκλισης. Μείωση δραστικότητας 
πηδαλίων λόγω της ελαστικής δοµής, αντιστροφή δράσης πηδαλίων. Ταλαντώσεις 
δοµής, ανάλυση αεροελαστικής αστάθειας µε αριθµητικές µεθόδους, εισαγωγή στον 
αεροελαστικό πτερυγισµό (flutter), άλλα δυναµικά αεροελαστικά φαινόµενα 
[ριπισµός (buffet), aeroelastic noise, aeroelastic fatigue]. 
 

Αεροναυπηγική Ι [ΙΠ.4.5.1] 

Ιστορική αναδροµή: εξέλιξη των πτητικών µηχανών από την αρχαιότητα έως σήµερα. 
Τύποι αεροσκαφών: ταξινόµηση των αεροσκαφών ανάλογα µε τον τύπο και την 
αποστολή τους. Βασικά στοιχεία αεροδυναµικής: ιδιότητες της ατµόσφαιρας, αρχές 
της µηχανικής των ρευστών, διατήρηση της µάζας, της ορµής και της ενέργειας, ροή 
γύρω από µια αεροτοµή, οριακό στρώµα, αποκόλληση, αριθµός Reynolds, 
υπερηχητική ροή, αριθµός Mach. Επιδόσεις αεροσκαφών: αληθής και ισοδύναµη 
ταχύτητα, αεροδυναµική δύναµη και ροπή, άντωση, απώλεια στήριξης, 
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οπισθέλκουσα, παράσιτη και επαγωγική οπισθέλκουσα, πολική εξίσωση 
οπισθέλκουσας, ώση, απαιτούµενη και διαθέσιµη ώση, εξισώσεις κίνησης ευθείας 
οριζόντιας πτήσης, άνοδος, ελιγµοί, συντελεστής φόρτου, διάγραµµα V-G, αρχές 
ευστάθειας και ελέγχου. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο Αεροναυπηγικής. 
 

Αεροναυπηγική ΙΙ [ΙΠ.5.5.1] 

Ταξινόµηση αεροσκαφών. Φιλοσοφίες σχεδίασης και κατασκευής (safe life, fail safe, 
damage tolerant). Φάσεις κατασκευής. Αρχική σχεδίαση. Θεωρητική µελέτη. 
Πειραµατική µελέτη. Συναρµολόγηση – ∆οκιµή – Κατασκευή. Τρόποι κατασκευής, 
∆ιαφορικός – Ολοκληρωτικός – Μικτός. Υλικά κατασκευής αεροπλάνου. Μέταλλα. 
Κράµατα µετάλλων. Σύνθετα υλικά. Ινώδη – Πολύστρωτα – Κοκκώδη. Εξέλιξη 
αεροπορικών υλικών στη δοµή αεροσκαφών. Κέντρο βάρους. Ζύγιση και 
ζυγοστάθµιση. ∆υνάµεις λόγω της συµπίεσης του θαλάµου. ∆υνάµεις στο έδαφος. 
∆ιαµήκης ευστάθεια. Εγκάρσια ευστάθεια. Κύρια δοµικά στοιχεία του αεροσκάφους, 
διαµήκη και εγκάρσια στοιχεία, ηµικελυφοειδής κατασκευή ατράκτου, πτερύγων 
(κύριοι δοκοί και δοκίδες, πλαίσια, διαφράγµατα, εγκάρσιες νευρώσεις, επικάλυψη, 
κλπ). 
 

Αεροναυπηγική ΙΙΙ [ΙΠ.6.5.1] 

Στοιχεία αντοχής αεροσκάφους. Κάµψη, διάτµηση, στρέψη, ανοικτές και κλειστές 
διατοµές, ελαστικό κέντρο – κέντρο διάτµησης, ελαστικός άξονας πτέρυγας. 
Εισαγωγή στην αεροελαστικότητα, απόκλιση, µείωση δραστικότητας πηδαλίων, 
αντιστροφή δράσης πηδαλίων, ταλαντώσεις δοµής, flutter. Εισαγωγή στην κόπωση 
αεροπορικών δοµών, έλεγχος της κόπωσης σε στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη, 
αεροπλωϊµότητα, δοµική ακεραιότητα, διάρκεια ζωής αεροσκαφών. Αρχές 
συντήρησης, τύποι βλαβών και ατυχηµάτων, µη καταστροφικοί έλεγχοι, επισκευές, 
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. Περιγραφή συστηµάτων αεροσκάφους: Σύστηµα 
ελέγχου πτήσης (µηχανικό, υδραυλικό, ηλεκτρικό, fly by wire, κλπ), σύστηµα 
καυσίµου, υδραυλικά συστήµατα και εξαρτήµατα, συστήµατα πεπιεσµένου αέρα, 
συστήµατα αντιπάγωσης και αποπάγωσης, σύστηµα οξυγόνου, σύστηµα συµπίεσης 
και κλιµατισµού, σύστηµα προσγείωσης (αποσβεστήρες, πέδες, τροχοί, κλπ), 
σωστικά µέσα, εκτινασσόµενα καθίσµατα, ηλεκτρικά συστήµατα. 
 

Αεροναυπηγική Ι [ΜΑ.6.5.1] 

Εισαγωγή στις αεροπορικές κατασκευές (άτρακτος-πτέρυγες), ιδιότητες λεπτότοιχων 
διατοµών (κέντρο βάρους, ροπές αδρανείας), επίπεδη ένταση και παραµόρφωση, 
συνάρτηση τάσης Airy, αρχή St Venant, γενική περίπτωση κάµψης και διάτµησης 
συνθέτων διατοµών, ενεργειακές µέθοδοι, η αρχή των δυνατών έργων, εφαρµογή της 
µεθόδου µοναδιαίου φορτίου για εύρεση παραµορφώσεων σε στατικά ορισµένα και 
αόριστα συστήµατα δοκών και ράβδων, απλά και σύνθετα πλαίσια αεροσκαφών, 
θερµοκρασιακές επιδράσεις. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αεροναυπηγικής. 
 

 216



Αεροναυπηγική ΙΙ [ΜΑ.7.5.2] 

Στρέψη, κύρτωση, το ανάλογο της µεµβράνης, διατµητική ροή, κέντρο διάτµησης 
ανοικτών διατοµών, απλή κελυφοειδής πτέρυγα και άτρακτος, τύπος Bredt-Badto, 
κελύφη χωρίς κύρτωση, υπολογισµός κάθετης και διατµητικής ροής σε απλή 
κελυφοειδή πτέρυγα µε τα δύο άκρα ελεύθερα και µε ένα άκρο ελεύθερο και ένα 
πακτωµένο, κέντρο διάτµησης κλειστών διατοµών, σύνθετη κελυφοειδής πτέρυγα και 
άτρακτος, τραπεζοειδείς δοµές, εκτοµές στο αεροπλάνο, εφαρµογές των σύνθετων 
υλικών στην αεροναυπηγική. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αεροναυπηγικής. 
 

Αεροναυπηγική ΙΙΙ [ΜΑ.8.5.1] 

Αντισεισµικές Κατασκευές ΙΙ [ΜΕ.8.5.1] 

Αριθµητικές µέθοδοι ανάλυσης αεροπορικών κατασκευών, εφαρµογές πεπερασµένων 
στοιχειών, δοµική αστάθεια, λυγισµός λεπτών δοκών και πλακών, ηµικελυφοειδής 
κατασκευή αεροσκαφών και εξαρτηµάτων τους, αεροπλωϊµότητα, συντελεστές 
ασφαλείας, φιλοσοφίες σχεδιασµού (safe life, fail safe, damage tolerant structure), 
δοµική ακεραιότητα, παλαιά αεροπλάνα και επέκταση διάρκειας ζωής, αρχές 
συντήρησης αεροσκαφών, στοιχεία υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις 
συντήρησης. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο Αεροναυπηγικής. 
 

Αντισεισµικές Κατασκευές Ι [ΜΕ.7.5.1] 

Βασικές αρχές Γεωφυσικής, Σεισµολογίας. Τεκτονικές Πλάκες. Θεωρία ελαστικής 
ανάπλασης. Ρήγµατα. Σεισµικά κύµατα. Μέγεθος και ένταση σεισµού. Ελαστική 
σεισµική απόκριση µονοβαθµίων συστηµάτων: Εξίσωση κίνησης – Ελεύθερες 
ταλαντώσεις – Απόσβεση – Σεισµική απόκριση – Φάσµα απόκρισης – Μορφές 
απεικόνισης φασµάτων – Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισµική συµπεριφορά. 
Ανελαστική σεισµική απόκριση µονοβαθµίων συστηµάτων: Πλαστιµότητα – 
Συντελεστής συµπεριφοράς – Υπεραντοχή – Σχέσεις q-µ – Ανελαστικό φάσµα 
απόκρισης – Φάσµα σχεδιασµού – Αντισεισµικός σχεδιασµός (µέθοδος δυνάµεων). 
 

Σεισµική απόκριση πολυβαθµίων συστηµάτων: Ανάλυση σε ιδιοµορφές – ∆υναµική 
φασµατική µέθοδος – Απλοποιηµένη φασµατική µέθοδος – Σεισµική απόκριση 
συνεχών συστηµάτων. Βασικές αρχές Ευρωκώδικα 8. Σεισµική απόκριση µονώροφης 
κατασκευής στον χώρο – ιδιοµορφική ανάλυση. Επιρροή της στροφής στη σεισµική 
απόκριση των κατασκευών – Εύστρεπτα συστήµατα. Επαλληλία ιδιοµορφικών 
αποκρίσεων – Χωρική επαλληλία. Βασικές αρχές Ευρωκώδικα 8 – Ικανοτικός 
σχεδιασµός. Αντισεισµικός σχεδιασµός µε στάθµες επιτελεστικότητας. Στατική µη-
γραµµική ανάλυση (Pushover) – µη γραµµική ανάλυση χρονοϊστορίας. Σεισµική 
µόνωση – Βασικές αρχές σχεδιασµού σεισµικά µονωµένων κατασκευών. 
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Αντοχή Υλικών Ι [ΜΑ.3.5.1] 

Εισαγωγή στην αντοχή υλικών, είδη καταπονήσεων – Η έννοια της τάσης, 
∆ιαγράµµατα σ-ε για εφελκυσµό και θλίψη, Ορισµός µηχανικών ιδιοτήτων υλικών, 
πλαστική παραµόρφωση – Αξονικός εφελκυσµός – θλίψη, Νόµος του Hooke, 
∆ιαστασιολόγηση εφελκυόµενης ράβδου, Εφελκυσµός, θλίψη και εφαρµογές σε 
στατικά ορισµένα και στατικά αόριστα επίπεδα δικτυώµατα. Μέθοδος των κόµβων 
και µέθοδος Ritter, Θερµικές τάσεις και παραµορφώσεις – ∆ιαξονικός εφελκυσµός – 
Θλίψη, τάσεις σε πλάγιες τοµές, Επίπεδη ένταση και επίπεδη παραµόρφωση – 
Κέντρα βάρους – Ροπές αδράνειας – διαγράµµατα Ν, Q, M, µέθοδος των τοµών – 
Κάµψη, Βασικοί τύποι κάµψεις, υπολογισµός µέγιστης τάσης, ∆ιάτµηση σε 
καµπτόµενη δοκό, Υπολογισµός βέλους κάµψης µε την αρχή των δυνατών έργων, 
ασκήσεις και εφαρµογές. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών. 
 

Αντοχή Υλικών ΙΙ [ΜΑ.4.5.1] 

∆ιάτµηση σε καµπτόµενη δοκό, Κύριες τάσεις στην κάµψη, Υπολογισµός βέλους 
κάµψης µε την αρχή των δυνατών έργων, ασκήσεις και εφαρµογές. Στρέψη, στρέψη 
ράβδου κυκλικής και µη διατοµής, στρέψη λεπτότοιχων σωλήνων, άτρακτοι 
µεταφοράς ισχύος, στρέψη λεπτότοιχων κλειστών και ανοιχτών διατοµών, στρέψη 
κυψελωτής διατοµής, διατµητική ροή, στατικά αόριστα προβλήµατα στρέψης, 
ασκήσεις και εφαρµογές – Λυγισµός, Τύπος EULER, Κρίσιµη τάση λυγισµού, 
επίδραση της εκκεντρότητας, η µέθοδος των συντελεστών ω, ασκήσεις και 
εφαρµογές. Συνδυαστικές ασκήσεις (κάµψη – στρέψη). ∆ιπλή και ασύµµετρη κάµψη, 
Λοξή κάµψη διπλά συµµετρικής διατοµής, Λοξή κάµψη δοκών µε τυχαία διατοµή – 
Σύνθετη καταπόνηση, έλεγχος αντοχής – διαστασιολόγηση, καταπόνηση από 
έκκεντρη δύναµη, ασκήσεις και εφαρµογές – Κάθετη έκκεντρη φόρτιση, κάθετη 
έκκεντρη φόρτιση διπλά συµµετρικών δοκών και τυχαίας διατοµής – Κριτήρια 
αστοχίας υλικών, κριτήριο µέγιστης ορθής και διατµητικής τάσης, κριτήριο µέγιστης 
ορθής παραµόρφωσης – Ενεργειακές µέθοδοι, έργο και ενέργεια παραµόρφωσης, 
Θεώρηµα Castigliano, Υπερστατικοί δοκοί, ασκήσεις και εφαρµογές. 
 

Αντοχή Υλικών Ι [ΜΕ.3.5.2] 

Εισαγωγή στην αντοχή υλικών, είδη καταπονήσεων – Η έννοια της τάσης, 
∆ιαγράµµατα σ-ε για εφελκυσµό και θλίψη, Ορισµός µηχανικών ιδιοτήτων υλικών, 
πλαστική παραµόρφωση – Αξονικός εφελκυσµός – θλίψη, Νόµος του Hooke, 
∆ιαστασιολόγηση εφελκυόµενης ράβδου, Εφελκυσµός, θλίψη και εφαρµογές σε 
στατικά ορισµένα και στατικά αόριστα επίπεδα δικτυώµατα. Μέθοδος των κόµβων 
και µέθοδος Ritter, Θερµικές τάσεις και παραµορφώσεις – ∆ιαξονικός εφελκυσµός – 
Θλίψη, τάσεις σε πλάγιες τοµές, Επίπεδη ένταση και επίπεδη παραµόρφωση – 
Κέντρα βάρους – Ροπές αδράνειας – διαγράµµατα Ν, Q, M, µέθοδος των τοµών – 
Κάµψη, Βασικοί τύποι κάµψεις, υπολογισµός µέγιστης τάσης, ∆ιάτµηση σε 
καµπτόµενη δοκό, Υπολογισµός βέλους κάµψης µε την αρχή των δυνατών έργων, 
ασκήσεις και εφαρµογές. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών. 
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Αντοχή Υλικών ΙΙ [ΜΕ.4.5.1] 

∆ιάτµηση σε καµπτόµενη δοκό, Κύριες τάσεις στην κάµψη – Στρέψη, Στρέψη ράβδου 
κυκλικής και µη διατοµής, στρέψη λεπτότοιχων σωλήνων, άτρακτοι µεταφοράς 
ισχύος, στρέψη λεπτότοιχων κλειστών και ανοιχτών διατοµών, στρέψη κυψελωτής 
διατοµής, διατµητική ροή, στατικά αόριστα προβλήµατα στρέψης, ασκήσεις και 
εφαρµογές – Λυγισµός, Τύπος EULER, Κρίσιµη τάση λυγισµού, επίδραση της 
εκκεντρότητας, η µέθοδος των συντελεστών ω, ασκήσεις και εφαρµογές. ∆ιπλή και 
ασύµµετρη κάµψη, Λοξή κάµψη διπλά συµµετρικής διατοµής, Λοξή κάµψη δοκών µε 
τυχαία διατοµή – Σύνθετη καταπόνηση, έλεγχος αντοχής – διαστασιολόγηση, 
καταπόνηση από έκκεντρη δύναµη, Συνδυαστικές ασκήσεις. 
 

Αρχιτεκτονική & Κτιριολογία Ι [ΜΕ.7.5.2] 

Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Βασικές αρχές σχεδιασµού και έννοιες 
χωρικών σχέσεων. Εντοπισµός χωρικών και λειτουργικών αναγκών, διαµόρφωση 
λειτουργικού διαγράµµατος κτηρίου και υλοποίηση του σε συνθετικό επίπεδο µέσα 
από ασκήσεις. 
 

Αρχιτεκτονική & Κτιριολογία ΙΙ [ΜΕ.8.5.2] 

Σχεδιασµός κατοικίας, Σχεδιασµός ειδικού κτηρίου. Προσαρµογή της συνθετικής 
διαδικασίας µέσα από νέα λογισµικά τριδιάστατου σχεδιασµού. 
 

Γεωδαισία – Τοπογραφία [ΜΕ.3.5.3] 

Η αναλυτική ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές περιοχές: εισαγωγή 
στη γεωδαισία (αντικείµενο, ορισµοί, γενικές έννοιες, µονάδες µέτρησης, όργανα και 
µέθοδοι µέτρησης µηκών, καθώς και ζητήµατα ακρίβειας ή σφαλµάτων µέτρησης 
µηκών, µετρήσεις γωνιών, θεοδόλιχα, µέθοδοι έµµεσης µέτρησης µηκών, θεµελιώδη 
προβλήµατα στη γεωδαισία), οριζόντιες αποτυπώσεις (µέθοδοι αποτύπωσης και 
υπολογισµός εµβαδών, διανοµές επιφανειών, ρυθµίσεις συνοριακών γραµµών, 
σχεδιάσεις, πολυγωνοµετρία, πολυγωνικός κόµβος, τριγωνισµός, µετρήσεις γωνιών 
και βάσεως, οπισθοτοµία και πρόβληµα HANSEN), κατακόρυφες αποτυπώσεις 
(υψοµετρική διαφορά σηµείων, γεωµετρική χωροστάθµιση, χωροσταθµική όδευση, 
χωροβάτης και τριγωνοµετρική υψοµετρία), ταχυµετρία (ταχυµετρική αποτύπωση, 
ταχυµετρικό διάγραµµα, αυτοαναγωγικά ταχύµετρα, τοπογραφικά διαγράµµατα, 
γενική αναφορά περί χαρτών), φωτοτυπογραφία (γενική εισαγωγή, από αέρος 
φωτογραφία, µέθοδοι και όργανα λήψεως φωτοεικόνων, χρησιµότητα εφαρµογής της 
φωτοτοπογραφίας στα τεχνικά έργα), χαράξεις (χαράξεις γραµµών, όργανα, µέθοδοι, 
χαράξεις αξόνων οδών, σηράγγων και άλλων τεχνικών έργων). Το µάθηµα 
περιλαµβάνει την εκτέλεση ασκήσεων υπαίθρου. 
 

∆ιάδροµοι – ∆άπεδα [ΜΕ.8.5.3] 

Η αναλυτική ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές περιοχές: εξέλιξη 
αεροσκαφών και οδοστρωµάτων, εύκαµπτα οδοστρώµατα (µέθοδος CBR, µέθοδος 
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SHELL, µέθοδος Ινστιτούτου ΗΠΑ, µέθοδος FAA), άκαµπτα οδοστρώµατα 
(ανάλυση του WESTERGARD, µέτρο αντίδρασης υπεδάφους, υποδοµή ακάµπτων 
οδοστρωµάτων, τάσεις ακάµπτων οδοστρωµάτων οφειλόµενες στη διαφορά 
θερµοκρασίας και υγρασίας, τάση τριβής, ποσότητα και µέγεθος χρησιµοποιούµενου 
οπλισµού, κατασκευή αρµών, συνεχώς οπλισµένα δάπεδα σκυροδέµατος, µέθοδος 
FAA), επιστρώσεις οδοστρωµάτων (είδη επικαλύψεων, υπολογισµός δαπέδων 
επικάλυψης µε χρήση θεωρίας ελαστικού στρώµατος), συντήρηση και καθαρισµός 
οδοστρωµάτων. 
 

∆οµικές Μηχανές – Οργάνωση Εργοταξίου [ΜΕ.5.5.1] 

Εκµηχάνιση των Εργοταξίων (Εισαγωγή – Εκµηχάνιση – Ιστορικό – Εργοταξιακή 
διάταξη και κατηγορίες αυτών – Βοηθητικά εργοταξιακά τµήµατα – Μορφές 
εργοταξιακών συνεργείων – Οργάνωση τµήµατος µηχανικού εξοπλισµού). 
Χωµατουργικές Μηχανές (Εισαγωγή – Μηχανικός εκσκαφέας γενικής χρήσης – 
Εκσκαφέας υδραυλικής λειτουργίας – Επίπεδοι εκσκαφείς – Φορτωτής – Εκσκαφείς 
συνεχούς λειτουργίας). Μεταφορικές Μηχανές (Εισαγωγή – Ελαστιχοφόρα 
µεταφορικά µηχανήµατα – Ελαστικά επίσωτρα – Χαρακτηρισµός ισχύος δοµικών 
µηχανών – Μεταφορικοί ιµάντες). Μηχανές Συµπύκνωσης (Εισαγωγή – Βασικές 
αρχές συµπύκνωσης – Βέλτιστη υγρασία – Μηχανικά µέσα συµπύκνωσης). 
Παραγωγή Αδρανών Υλικών (Εισαγωγή – Ποιοτικές απαιτήσεις και προδιαγραφές – 
Μέθοδος παραγωγής – Μηχανές θραύσης – ∆ιαµόρφωση συγκροτηµάτων θραύσης – 
Κύκλωµα παραγωγής – ∆ιαγράµµατα κοκκοµετρικής διαβάθµισης – Μηχανική 
διαβάθµιση αδρανών υλικών – Κινηµατική δονητικού κοσκίνου και πλεονεκτήµατα 
του – Μέθοδος υπολογισµού του κυκλώµατος ροής – Πλύση αδρανών υλικών – 
Τροφοδοτικές διατάξεις – Αυτοµεταφερόµενα συγκροτήµατα – ∆ιαµόρφωση 
εγκαταστάσεων θραύσεων – Παραγωγή αδρανών υλικών από παλαιό σκυρόδεµα – 
Κόστος παραγωγής). Μηχανές Παραγωγής και Επεξεργασίας Σκυροδέµατος 
(Ανάµειξη αδρανών υλικών – Μηχανικά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος – 
Τροφοδοτικές και ζυγιστικές διατάξεις – Μεταφορά σκυροδέµατος – Ανυψωτικές 
διατάξεις εργοταξίων). Μηχανήµατα Έργων Οδοποιίας (Εισαγωγή – Φάσεις 
κατασκευής – Τάσεις εξελίξεων στα µηχανήµατα διαστρώσεων – Συµπύκνωση του 
ασφαλτοµίγµατος – Αντιολισθηρός τάπητας – Ανακύκλωση ασφαλτικών ταπήτων – 
Νέες τεχνολογίες στην παραγωγή ασφαλτοµίγµατος – Οδικοί τάπητες από 
σκυρόδεµα). Μηχανική ∆ιάτριση Σηράγγων (Εισαγωγή – Τύποι µηχανών διάτρησης 
σηράγγων – Μηχανές ολοµέτωπης κοπής – Μηχανές σηµειακής κοπής – Συστήµατα 
αµέσου αντιστηρίξεως σηράγγων – Μεταφορικά συστήµατα – Αερισµός σηράγγων – 
Προγραµµατισµός κατασκευής σηράγγων – Συστήµατα αντιστηρίξεως µετώπου – 
∆ιατρητικό µηχάνηµα µε ασπίδα γενικής χρήσης – Κατασκευή προστατευτικής 
ασπίδας). Λετουργική και Οικονοµική Ανάλυση (Εισαγωγή – Λειτουργική διάκριση 
– Χρόνος κύκλου εργασίας – Υπολογισµός ταχύτητας χωµατουργικών οχηµάτων – 
Χαρακτηριστικά διαγράµµατα κίνησης – ∆ύναµη πρόσφυσης – Αντιστάσεις επίπεδων 
εκσκαφέων – Απόδοση προωθητή – Κατάλογοι χρονικών διαρκειών – Κόστος 
δραστηριοτήτων – Μέθοδοι ελαχιστοποίησης κόστους – Ωριαίο κόστος εξοπλισµού – 
Απόσβεση κεφαλαίου – Επιβαρύνσεις κόστους – Κόστος µονάδος παραγωγής – 
Συστήµατα προκοστολόγησης τεχνικών έργων – Αξιοπιστία των µηχανικών µέσων 
παραγωγής – Θέµατα αξιοπιστίας – Αξιοπιστία σύνθετών συστηµάτων – Σύνδεση 
αξιοπιστίας και κόστους – Αιτιολογηµένος υπολογισµός κόστους έργου – 
Προβλήµατα αξιοπιστίας). 
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Εδαφοµηχανική Ι [ΜΕ.5.5.2] 

Ειδικά Θέµατα Αεροναυπηγικών Κατασκευών [ΙΠ.7.5.1] 

Εισαγωγή, παραδείγµατα εφαρµογών εδαφοµηχανικής. Προέλευση, φύση και φυσικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους. Κατηγορίες και κατάταξη εδαφικού υλικού. Τυπικές 
εργαστηριακές και επιτόπου δοκιµές κατάταξης και προσδιορισµού φέρουσας 
ικανότητας. Τάσεις και παραµορφώσεις εδαφικού στοιχείου, ολικές και ενεργές 
τάσεις, αρχή της ενεργού τάσης, γεωστατικές τάσεις, τάσεις λόγω επιβολής 
εξωτερικών φορτίων (συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης και αξονικά συµµετρικής 
παραµόρφωσης). Μηχανισµός παραµορφώσεων εδαφικού υλικού. Ο ρόλος της 
υδατικής φάσης και το φαινόµενο της στερεοποίησης. Σχέση τάσεων – 
παραµορφώσεων υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις: µονοδιάστατη συµπίεση, 
κυλινδρική (τριαξονική) συµπίεση, απλή διάτµηση. 
 

Εδαφοµηχανική ΙΙ [ΜΕ.6.5.1] 

∆ιατµητική αντοχή εδαφικού στοιχείου, κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb. 
Αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης: υπερπίεση πόρων, σχέση τάσεων παραµορφώσεων 
υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις και αστράγγιστη διατµητική αντοχή εδαφικού 
στοιχείου. Θεµελιώσεις και τύποι θεµελιώσεων. Γενικές αρχές σχεδιασµού 
θεµελιώσεων. Αβαθείς θεµελιώσεις: µεµονωµένα πέδιλα, πεδιλοδοκοί, εσχάρες 
πεδιλοδοκών, γενικές κοιτοστρώσεις. Φέρουσα ικανότητα πέδιλου υπό κεντρική 
κατακόρυφη και υπό έκκεντρη κεκλιµένη φόρτιση. Καθιζήσεις. Βαθιές θεµελιώσεις 
δια πασσάλων. Οριζόντιες εδαφικές ωθήσεις υπό διάφορες εντατικές καταστάσεις. 
Οριακές µέθοδοι Rankine και Coulomb. Τύποι και αρχές σχεδιασµού τοίχων 
αντιστήριξης. 
 

Κύρια µέρη αεροσκάφους. Κύρια δοµικά στοιχεία του αεροσκάφους. Υλικά στις 
αεροναυπηγικές κατασκευές. Εξέλιξη της δοµής των αεροσκαφών τον τελευταίο 
αιώνα. ∆υνάµεις που δρουν στο αεροσκάφος. Κύριες καταπονήσεις στη δοµή 
αεροσκάφους. Πτέρυγα του αεροσκάφους. Άτρακτος του αεροσκάφους. Συστήµατα 
ελέγχου πτήσης αεροσκαφών. Κριτήρια σχεδιασµού πολιτικών και µαχητικών 
αεροσκαφών. ∆οκιµές πτήσης αεροσκαφών. Μέθοδοι διάγνωσης βλαβών σε 
αεροσκάφη. Μη επανδρωµένα αεροσκάφη. 
 

Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων [ΜΑ.5.5.1, ΜΕ.6.5.2] 

∆ιακριτά και συνεχή συστήµατα. Μονοδιάστατο πρόβληµα ελαστικότητας, 
Ενεργειακή µορφή εξισώσεων ισορροπίας, Προσέγγιση µεταβλητών κατάστασης, 
∆ίκοµβο αξονικό στοιχείο, ∆ιακριτή µορφή εξισώσεων κίνησης, Σύνθεση διακριτού 
συστήµατος, Πολύκοµβα στοιχεία. Επίπεδα δικτυώµατα, Σύνθεση ολικού 
συστήµατος εξισώσεων ισορροπίας, Υπολογισµός τάσεων, Εφαρµογή συνθηκών 
µετατοπίσεων. ∆ισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία παραµορφώσιµου σώµατος, 
Προσέγγιση µεταβλητών κατάστασης, Οικογένειες στοιχείων, ∆ιακριτές εξισώσεις 
ισορροπίας, Μητρώο δυσκαµψίας, ∆υνάµεις πεδίου, Επιφανειακές τάσεις. 
Ισοπαραµετρικά στοιχεία, Αριθµητικός υπολογισµός ολοκληρωµάτων, Εφαρµογή της 
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ολοκλήρωσης Gauss, Ισοπαραµετρικός µετασχηµατισµός, Υπολογισµός µητρώου 
δυσκαµψίας, Ιδιότητες ισοπαραµετρικών στοιχείων. 
 

Εκρηκτικά – Εξόρυξη Πετρωµάτων [ΜΕ.5.5.3] 

Κυκλοφοριακή Τεχνική – Οδοποιία ΙΙ [ΜΕ.7.5.3] 

Εισαγωγικές Έννοιες (Εισαγωγή – Μηχανική της ταχείας θραύσης – Πετρώµατα). 
Εκρηκτικές Ύλες (ΕΥ) (Φυσικοχηµεία της έκρηξης – Ιστορία των ΕΥ – 
Χαρακτηρισµός των ΕΥ – Ιδιότητες των ΕΥ που επηρεάζουν τη χρήση – Σύγχρονες 
ΕΥ). Μέσα Έναυσης και Πυροδότησης και Όργανα Χρήσης ΕΥ (Σκοπός των 
µέσων έναυσης – Θρυαλλίδες – Πυροκροτητές – Ενισχυτές – Εναύσµατα – Γόµωση – 
Πυροδότηση – ∆ιαδικασία πυροδότησης και µέτρα ασφαλείας – Αφλογιστίες, αίτια 
και αποκατάστασή τους – Σύγκριση τρόπων πυροδότησης – Αποθήκευση – 
Μεταφορά ΕΥ και µέσων έναυσης – Επιλογή ΕΥ και µέσων έναυσης). Όρυξη 
∆ιατρηµάτων (Εξόρυξη µε ΕΥ – Επιφανειακή εξόρυξη κατά βαθµίδες – ∆ιάταξη 
διατρηµάτων – Γεωµετρία ενός διατρήµατος – Γόµωση ενός διατρήµατος – Σειρά 
διατρηµάτων). Εξοπλισµός Εκσκαφής – Φόρτωσης – Αποκοµιδής (Μηχανήµατα 
διάτρησης – Μηχανική γόµωση – Καθαρισµός του µετώπου εξόρυξης – Φόρτωση και 
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής – Θραύση προϊόντων εκσκαφής). Τεχνική της 
Εξόρυξης (Θρυµµατισµός – Εκτίναξη και διασκορπισµός – ∆όνηση – Καθαιρέσεις – 
Καταστροφές). 
 

Κυκλοφοριακή Τεχνική – Οδοποιία Ι [ΜΕ.6.5.3] 

Εισαγωγή, βασικές έννοιες µεταφορών, κυκλοφοριακής τεχνικής και οδοποιίας. 
Τύποι, παράµετροι σχεδιασµού και κατάταξη των οδών. Μελέτη και πραγµατοποίηση 
του οδικού έργου. Βασικές αρχές χάραξης οδών. Ταχύτητα µελέτης, λειτουργική 
ταχύτητα V85, επιτρεπόµενη ταχύτητα. Οριζοντιογραφικός σχεδιασµός. Η 
ευθυγραµµία, το κυκλικό τόξο, το τόξο συναρµογής. Στοιχεία µελέτης για τη 
µηκοτοµή. Κατά µήκος κλίσεις και αποστράγγιση της οδού. Τόξα συναρµογής στη 
µηκοτοµή. Ορατότητα. Σχεδιασµός διατοµών και επικλίσεων. Μέθοδοι περιστροφής 
της διατοµής. Κλίσεις οριογραµµών, διάγραµµα επικλίσεων. Βασικά στοιχεία 
διαµόρφωσης της διατοµής των οδών. Τυπικές διατοµές, επιλογή κατάλληλης 
διατοµής. Γεωµετρικός σχεδιασµός και οδική ασφάλεια. 
 

Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά µεγέθη κυκλοφορίας. Κυκλοφοριακός Φόρτος. Σύνθεση 
κυκλοφορίας. Ταχύτητα. Πυκνότητα κυκλοφορίας. Θεµελιώδεις σχέσεις µεταξύ των 
χαρακτηριστικών µεγεθών, Μετρήσεις φόρτου, ταχύτητας. Στοιχεία σχεδιασµού 
µεταφορών. Μετακινήσεις. Ποσοτική έκφραση µετακινήσεων. Χαρακτηριστικά 
µετακινήσεων. Πρότυπα µετακινήσεων. Κυκλοφοριακή ικανότητα. Στάθµες 
εξυπηρέτησης. Υπολογισµός κυκλοφοριακής ικανότητας. Κυκλοφοριακοί κόµβοι. 
Ισόπεδοι κόµβοι. ∆ιασταύρωση µορφής Τ. Κυκλικοί κόµβοι. Ανισόπεδοι κόµβοι, 
Ρόµβος, Τριφύλλι, Κατευθυντήριοι κόµβοι. Στάθµευση. Σχεδίαση χώρου 
στάθµευσης. Πρόγνωση αριθµού σταθµευόντων οχηµάτων. Σήµανση, κατηγορίες 
πινακίδων, θέση τοποθέτησης, διαγραµµίσεις οδοστρωµάτων. Υλικά και διαστάσεις 
πινακίδων. Στοιχεία στατιστικής (δειγµατοληψία, κατανοµές, µέθοδος ελαχίστων 
τετραγώνων). 
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Μεταλλικές Κατασκευές Ι [ΜΕ.5.5.4] 

Ο χάλυβας ως δοµικό υλικό, εφαρµογές σιδηρών κατασκευών, πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα σιδηρών δοµικών έργων, παραγωγή προϊόντων χάλυβα, µηχανικές 
ιδιότητες χαλύβων, οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, συντελεστές 
ασφαλείας, υπολογισµός δράσεων (λόγω µόνιµων φορτίων, φορτίων λειτουργίας, 
χιονιού, ανέµου, σεισµού, θερµοκρασιακών µεταβολών), συνδυασµοί δράσεων. 
Μονώροφα βιοµηχανικά κτήρια: µόρφωση, βασικά στοιχεία και η λειτουργία τους 
(ολόσωµα και δικτυωτά πλαίσια, τεγίδες, µηκίδες, µετωπικοί στύλοι, κατακόρυφοι 
και οριζόντιοι σύνδεσµοι δυσκαµψίας, χαλυβδόφυλλα, θεµελίωση). Μηχανικά µέσα 
σύνδεσης υπό εφελκυσµό, διάτµηση και συνδυασµούς τους, κοχλίες επαφής, κοχλίες 
τριβής, κοχλιωτές συνδέσεις. 
 

Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙ [ΜΕ.6.5.4] 

Έλεγχοι διατοµών και µελών υπό εφελκυσµό, θλίψη (καµπτικός λυγισµός), διάτµηση, 
κάµψη (πλευρικά εξασφαλισµένων µελών), στρέψη (οµοιόµορφη και ανοµοιόµορφη) 
και τους συνδυασµούς τους. Κατάταξη διατοµών. Ελαστική και πλαστική ανάλυση. 
Συγκολλητές συνδέσεις και τεχνολογία συγκολλήσεων. Kόµβοι δοκών-
υποστυλωµάτων, δοκών-δοκών, εδράσεις υποστυλωµάτων. 
 

Οικοδοµική Ι [ΜΕ.4.5.2] 

Εισαγωγή. Εκσκαφές γενικές και ειδικές. Θεµελιώσεις κτηρίων. Φέρων οργανισµός. 
Υλικά φέροντος οργανισµού. Οπλισµένο σκυρόδεµα. ∆οµικά στοιχεία φέροντος 
οργανισµού (υποστυλώµατα, δοκοί, πλάκες, τοιχία, κελύφη). Σχέδια ξυλοτύπων. 
Τοιχοποιίες. Λιθοδοµές, Οπτοπλινθοδοµές, Τοιχοποιίες από τούβλα από αφρώδες 
µπετόν, Γυψοσανίδες, Ελαφρά χωρίσµατα. Επιχρίσµατα. Υλικά επιχρισµάτων, 
Kονιάµατα. Είδη επιχρισµάτων. Πατώµατα. Κατώτερο πάτωµα. Ανώτερο πάτωµα. 
Ενδιάµεσα πατώµατα. Μονώσεις. Θερµοµονώσεις, Υγροµονώσεις Κατώτερου 
Πατώµατος. Άσκηση σχεδίασης µικρού κτηρίου (αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια 
ξυλοτύπων). 
 

Οικοδοµική ΙΙ [ΜΕ.5.5.5] 

Στέγες. Ξύλινες Στέγες, Στέγες από οπλισµένο σκυρόδεµα. Μονώσεις ανώτερου 
πατώµατος (δώµατος και στέγης). ∆άπεδα. Μαρµάρινα δάπεδα. ∆άπεδα από 
πλακίδια. Ξύλινα δάπεδα. Άλλα είδη δαπέδων. Ανοίγµατα. Κουφώµατα. Πόρτες 
ξύλινες. Μεταλλικά κουφώµατα. Παράθυρα από αλουµίνιο. Υαλοπίνακες. Κλίµακες, 
στοιχεία σύνθεσης, βασικές αρχές σχεδίασης, είδη κλιµάκων, υλικά κατασκευής. 
Υπολογισµός κλίµακας. Εγκαταστάσεις ύδρευσης. Εγκαταστάσεις αποχέτευσης. 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στοιχεία Κανονισµών (ΝΟΚ, Κτιριοδοµικός, ΕΚΩΣ, 
ΕΑΚ, Κανονισµός Φορτίσεων, Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος). Επεµβάσεις 
σε υπάρχοντα κτήρια. Επισκευή, ενίσχυση φέροντος οργανισµού. Ενεργειακή 
αναβάθµιση. Κατασκευή εξωτερικής θερµοµόνωσης. Άσκηση σχεδίασης κτηρίου 
(αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ξυλοτύπων). 
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Οπλισµένο Σκυρόδεµα Ι [ΜΕ.5.5.6] 

Εισαγωγή. Οριακές καταστάσεις σxεδιασµού. Οριακές καταστάσεις αστοχίας και 
λειτουργικότητας. Σχεδιασµός έναντι ορθής εντάσεως: παραδοχές, συµπεριφορά 
υλικών. Ορθογωνικές διατοµές. Κεντρικός εφελκυσµός. Προέχουσα κάµψη, 
διαγράµµατα και πίνακες CEB. Προέχουσα θλίψη. Υποστυλώµατα, διαγράµµατα 
αλληλεπιδράσεως. ∆ιαξονική κάµψη παρουσία αξονικής δύναµης. Υπολογισµός 
ροπής σχεδιασµού υφιστάµενου µέλους. 
 

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙ [ΜΕ.6.5.5] 

Πλακοδοκός, αναλυτικός υπολογισµός, πίνακες. Υπολογισµός αγκυρώσεων, 
συνάφεια, είδη αγκυρώσεων, βασικό µήκος αγκυρώσεως. Επιµηκύνσεις ράβδων. 
Σχεδιασµός έναντι τέµνουσας. ∆ιάτµηση παρουσία σεισµού. Ικανοτικός σχεδιασµός 
δοκών έναντι τέµνουσας. Πλαστιµότητα. Ικανοτικός σχεδιασµός υποστυλωµάτων 
έναντι κάµψης και τέµνουσας. Σχεδιασµός έναντι ροπής στρέψης. Στατικά 
προσοµοιώµατα φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Λεπτοµέρειες οπλίσεως, 
ελάχιστες επικαλύψεις, αποστάσεις ράβδων, επιτρεπόµενες καµπυλότητες. 
 

Οπλισµένο Σκυρόδεµα ΙΙΙ [ΜΕ.7.5.4] 

Πλάκες. Πλάκες ειδικής µορφής και φόρτισης. Μυκητοειδείς πλάκες. Θεµέλια. 
Πλαίσια. Υψίκορµες δοκοί. Λυγισµός. Σεισµική συµπεριφορά οπλισµένου 
σκυροδέµατος. Βλάβες και επισκευές στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος. 
Εισαγωγή – Βασικές έννοιες. Τεχνολογία προεντεταµένου σκυροδέµατος. Οι 
τέσσερις βασικές απαιτήσεις ελέγχου ορθών τάσεων. 
 

Προγραµµατισµός & Έλεγχος Εκτέλεσης Έργων [ΜΕ.7.5.5] 

Η αναλυτική ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές περιοχές: εκτίµηση 
έργων και λήψη αποφάσεων, χρονικός προγραµµατισµός κατασκευών και δικτυωτή 
ανάλυση, προγράµµατα έργων: νοµοθεσία, τρόποι και διαδικασίες εκτέλεσης έργων, 
απόδοσης και έλεγχος έργων, αρχές και µέθοδοι συντήρησης έργων, ποιοτικός έλεγος 
έργων. 
 

Προγραµµατισµός, Σχεδίαση, Κατασκευή Αεροδροµίων Ι [ΜΕ.6.5.6] 

Γενικά στοιχεία σχεδιασµού αεροδροµίων. Κριτήρια επιλογής θέσης αεροδροµίου. 
Χαρακτηριστικά αεροσκαφών που επιδρούν στον σχεδιασµό. ∆ιάταξη αεροδροµίων 
(εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροσκαφών, επιβατών και εµπορευµάτων). Μορφές 
αεροσταθµών (πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα). Λοιπές εγκαταστάσεις (πύργος 
ελέγχου, χώροι αποθήκευσης καυσίµων, κτήρια τροφοδοσίας, πυροσβεστικός 
σταθµός, κτήρια µετεωρολογίας). Αριθµός και διάταξη διαδρόµων. Προσανατολισµός 
διαδρόµου (ανεµολόγιο). Χωρητικότητα διαδρόµων (ωριαία και ετήσια). 
Χωρητικότητα τροχοδρόµων. Εµπόδια. Επιφάνειες καθαρότητας. Γεωµετρικός 
σχεδιασµός διαδρόµου (κατά µήκος και κατά πλάτος σχεδιασµός διαδρόµου, 
εγκάρσιες κλίσεις, απαιτήσεις ορατότητας). Γεωµετρικός σχεδιασµός τροχοδρόµου 
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(κατά µήκος και κατά πλάτος σχεδιασµός τροχοδρόµου, εγκάρσιες κλίσεις, 
απαιτήσεις ορατότητας, ακτίνα στροφής, διαπλατύνσεις, τυπικοί κόµβοι, έξοδοι στον 
διάδροµο). Είδη οδοστρωµάτων και διαστασιολόγηση αυτών (εύκαµπτα, δύσκαµπτα, 
µικτά). Κατανοµή τάσεων και φόρτιση οδοστρωµάτων. Υπολογισµός εύκαµπτων 
οδοστρωµάτων (µέθοδος CBR, µέθοδος FAA και ICAO, µέθοδος LCN, µέθοδος 
Asphalt Institute). Υπολογισµός δύσκαµπτων οδοστρωµάτων (µέθοδος FAA, µέθοδος 
PCA). 
 

Προγραµµατισµός, Σχεδίαση, Κατασκευή Αεροδροµίων ΙΙ [ΜΕ.7.5.6] 

Αποστράγγιση αεροδροµίων (γενικά στοιχεία, ένταση βροχής, λεκάνη απορροής, 
συντελεστής απορροής, υπολογισµός χρόνου συγκέντρωσης, υδραυλική ακτίνα). 
Συλλογή όµβριων υδάτων. Σχεδιασµός τάφρων (σχέση Manning). Σωληνωτοί αγωγοί. 
Υπολογισµός φρεατίων. Στραγγιστήρια. Σήµανση διαδρόµων και τροχοδρόµων. 
Φωτεινή σήµανση (φώτα ένδειξης γωνίας προσέγγισης αεροσκάφους, φώτα 
προσέγγισης αεροσκάφους στον διάδροµο, φώτα σήµανσης χαρακτηριστικών 
σηµείων διαδρόµου, φώτα σήµανσης χαρακτηριστικών σηµείων τροχοδρόµου, φώτα 
δαπέδου στάθµευσης αεροσκαφών). Οριζόντια σήµανση (διαγράµµιση διαδρόµου, 
διαγράµµιση τροχοδρόµου, χιλιοποδικές πινακίδες). Ελικοδρόµια (γενικά στοιχεία 
σχεδιασµού, σήµανση ελικοδροµίων, κριτήρια καθαρότητας). 
 

Προκατασκευαστική Τεχνική [ΜΕ.8.5.4] 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα προκατασκευής. Μηχανήµατα και µέσα 
προκατασκευής. Οργάνωση εργοταξίου παραγωγής και ανέγερσης. Παραγωγή και 
µεταφορά στοιχείων. Στάδια κατασκευής και ανέγερσης. Ανέγερση πολυόροφων 
κτηρίων προκατασκευής. Μελέτη προκατασκευής κτηρίων. 
 

Στατική Ι [ΜΕ.4.5.3] 

Εισαγωγή στη Στατική. Έννοια στερεού σχηµατισµού και φορέα. Στήριξη φορέων. 
Φορτία. Εξισώσεις ισορροπίας. Ισοστατικοί σχηµατισµοί. Στατική λειτουργία. 
Εξέταση της ισοστατικότητας ή υπερστατικότητας. Γεωµετρική αστάθεια και 
διερεύνηση της. Παραδοχές θεωρίας µικρών παραµορφώσεων. Εντατικά µεγέθη 
διατοµών δοκών και πλαισιακών φορέων. ∆ιαγράµµατα ροπών, τεµνουσών και 
αξονικών για αµφιέρειστη δοκό, πρόβολο, δοκό Gerber. Τριαρθρωτικά πλαίσια και 
τόξα. ∆ικτυώµατα. Στατικά και κινηµατικά αποδεκτά συστήµατα. Αρχή δυνατών 
έργων σε ραβδωτούς φορείς. Θεώρηµα Betti-Maxwell. Θεώρηµα µοναδιαίου 
φορτίου. Υπολογισµός παραµορφώσεων ισοστατικών φορέων. 
 

Στατική ΙΙ [ΜΕ.5.5.7] 

∆ιαφορά ισοστατικών και υπερστατικών φορέων. Συµβιβαστό των παραµορφώσεων. 
∆ιατύπωση της µεθόδου των δυνάµεων. Υπολογισµός συντελεστών ευκαµψίας. 
Θερµοκρασιακές µεταβολές. Υποχωρήσεις στηρίξεων. Ελαστικές στηρίξεις. 
Εφαρµογές. Υπολογισµός παραµορφώσεων υπερστατικών φορέων. Έλεγχος 
επιλύσεων. Απλοί φορείς στον χώρο. Συµµετρικοί φορείς. Συµµετρικές και 
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αντισυµµετρικές φορτίσεις. Βαθµός κινηµατικής αοριστίας φορέων, επικόµβιες 
µετακινήσεις, εξέταση κινηµατικής αοριστίας. ∆ιατύπωση της µεθόδου των 
επικόµβιων µετακινήσεων. Αντιστοιχία µε µέθοδο δυνάµεων. Θεµελιώδεις επιλύσεις 
αµφίπακτης, µονόπακτης δοκού. Συντελεστές ακαµψίας. Εφαρµογές. Συµµετρικοί 
φορείς. Φορείς µε λοξά µέλη. Εφαρµογές. Μέθοδος Cross, αµετάθετοι κόµβοι, 
µεταθετοί κόµβοι. Μέθοδος Clapeyron. 
 

 

Στατική ΙΙΙ [ΜΕ.6.5.7] 

Η µέθοδος στιβαρότητας-ακαµψίας και η εφαρµογή της στην ανάλυση ραβδωτών 
φορέων. ∆ιανύσµατα ακραίων δράσεων και ακραίων µετατοπίσεων. Μητρώα 
µετασχηµατισµού. Μητρώο στιβαρότητος στοιχείου δικτυώµατος (σε δύο και τρεις 
διαστάσεις), στοιχείου πλαισίου (σε δύο και τρεις διαστάσεις) και στοιχείου εσχάρας, 
σε τοπικό και καθολικό σύστηµα αξόνων. Ισοδύναµες επικόµβιες δράσεις. Μόρφωση 
των µητρώων επικόµβιων φορτίων, επικόµβιων µετατοπίσεων και ολικού µητρώου 
στιβαρότητας του φορέα. Στήριξη του φορέα. Κεκλιµένες στηρίξεις. Εσωτερικές 
ελευθερώσεις. Υπολογισµός επικόµβιων µετατoπίσεων του φορέα και ακραίων 
δράσεων των στοιχείων. Στοιχεία µε µεταβλητή διατοµή. Προσοµοίωση στερεών 
κόµβων, διαφραγµάτων. Στατική συµπύκνωση. Μέθοδος των υποφορέων. Αρχές 
προγραµµατισµού της µεθόδου στιβαρότητας ραβδωτών φορέων σε Η/Υ. 
 

Σχεδίαση & Κατασκευή Αεροσκαφών Ι [ΜΑ.7.5.3] 

Αντικείµενο της σχεδίασης αεροσκαφών και φάσεις σχεδίασης. Απαιτήσεις και 
στόχοι της σχεδίασης. Κανονισµοί, προδιαγραφές, µέτρα και σταθµά. Καθορισµός 
της διάταξης των βασικών συγκροτηµάτων του αεροσκάφους. Πρώτη εκτίµηση του 
βάρους. Εκτίµηση του πτερυγικού φόρτου. Καθορισµός της αεροτοµής και της 
γεωµετρίας της πτέρυγας. Καθορισµός της γεωµετρίας της ατράκτου. Εκτίµηση της 
οπισθέλκουσας. Εκτίµηση του λόγου ώσης/βάρους και επιλογή κινητήρα. 
Καθορισµός των υπεραντωτικών διατάξεων. Εκτίµηση του κέντρου βάρους. 
Καθορισµός του συστήµατος προσγείωσης. Εκτίµηση του µεγέθους του κάθετου και 
του οριζόντιου σταθερού. ∆ιερεύνηση θεµάτων ευστάθειας και ελέγχου. Βελτιωµένη 
εκτίµηση του βάρους. Προσδιορισµός των επιδόσεων του αεροσκάφους. Εκτίµηση 
του κόστους του αεροσκάφους. Βελτιστοποίηση της σχεδίασης. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Αεροναυπηγικής. 

Σχεδίαση & Κατασκευή Αεροσκαφών ΙΙ [ΜΑ.8.5.2] 

Βλ. Σχεδίαση & Κατασκευή Αεροσκαφών Ι [ΜΑ.7.5.3] 
 

Τεχνική Γεωλογία [ΜΕ.4.5.4] 

Εισαγωγή. Εφαρµογές της γεωλογίας στην επιστήµη του µηχανικού. Τα υλικά της 
γης. Ορυκτά. Πυριγενή, ιζηµατογενή και µεταµορφωµένα πετρώµατα. Ιδιότητες, 
τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων και τεχνικά έργα. Στοιχεία µηχανικής του 
γεωλογικού υλικού. Έδαφος, βράχος, βραχόµαζα. Βιοµηχανικά ορυκτά και 
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πετρώµατα. Υλικά κατασκευών. Ενδογενείς γεωλογικές διεργασίες. Σεισµοί, 
παραµορφώσεις του φλοιού και τεκτονική πλακών, γεωλογικές δοκιµές. Εξωγενείς 
γεωλογικές διεργασίες. Αποσάθρωση και διάβρωση. Γεωµορφολογία. Εδάφη. 
Καθιζήσεις εδαφών. Κατολισθήσεις. Υπόγεια ύδατα. Υδροφορείς και υδροφορίες. 
Ανάγνωση γεωλογικών χαρτών και επεξεργασία δεδοµένων για µελέτες και 
κατασκευή τεχνικών έργων. 
 

 

Τεχνική Μηχανική [ΙΠ.4.5.2, ΕΑ.4.5.1] 

Εισαγωγή στην τεχνική µηχανική και βασικές έννοιες. Στατική του υλικού σηµείου. 
Ισορροπία του υλικού σηµείου. Στατική του απαραµόρφωτου σώµατος. Ροπή 
δύναµης ως προς σηµείο και άξονα. Ροπή ζεύγους δυνάµεων. Σύνθεση δυνάµεων στο 
επίπεδο και στο χώρο. Ισορροπία του απαραµόρφωτου σώµατος. Κέντρο µάζας 
στερεών. Κατανεµηµένες δυνάµεις. Εισαγωγή στη ∆υναµική. Κινηµατική του υλικού 
σηµείου. Ευθύγραµµη κίνηση υλικού σηµείου. Σχετική κίνηση. Καµπυλόγραµµη 
κίνηση υλικού σηµείου. Κινητά συστήµατα αναφοράς. Συνιστώσες σε πολικές 
συντεταγµένες. 
 

Τεχνική Μηχανική Ι [ΜΧ.2.5.1] 

Εισαγωγή στην επιστήµη της µηχανικής και βασικές έννοιες. Θεµελιώδεις αρχές. 
Στατική του υλικού σηµείου. Ισορροπία του υλικού σηµείου. Στατική του 
απαραµόρφωτου σώµατος. ∆ιάγραµµα ελευθέρου σώµατος. Ροπή δύναµης ως προς 
σηµείο και άξονα. Ροπή ζεύγους δυνάµεων. Ισοδύναµα συστήµατα. Σύνθεση 
επίπεδων και χωρικών δυνάµεων. Ισορροπία δυνάµεων στο επίπεδο και στο χώρο. 
Απλά και σύνθετα δικτυώµατα. Μέθοδος των κόµβων. Μέθοδος των τοµών. 
Υπολογισµός εντατικών µεγεθών δοκών (ευθύγραµµοι-καµπύλοι δοκοί). ∆οκός 
Gerber. Πλαίσια-Μηχανές. Κέντρο βάρους στερεών. Αρχή δυνατών έργων. 

Τεχνική Μηχανική ΙΙ [ΜΑ.3.5.2] 

Εισαγωγή στη δυναµική. Κινηµατική του υλικού σηµείου. Σχετική κίνηση. 
Ευθύγραµµη κίνηση υλικού σηµείου. Καµπυλόγραµµη κίνηση υλικού σηµείου. 
Κινητά συστήµατα αναφοράς. ∆υναµική του υλικού σηµείου. ∆εύτερος νόµος του 
Νεύτωνα. Ορµή και στροφορµή. Έργο και ενέργεια. Έργο δύναµης. Κινητική 
ενέργεια. ∆υναµική ενέργεια. ∆ιατήρηση της ενέργειας. Ώση και ωστική κίνηση. 
Εξίσωση της ώσης και της ορµής. Κρούση. Λοξή και κεντρική κρούση. ∆υναµική 
συστήµατος υλικών σηµείων. Συστήµατα σταθερής και µεταβλητής παροχής µάζας. 
Κινηµατική του απαραµόρφωτου σώµατος. Επίπεδη δυναµική του απαραµόρφωτου 
σώµατος. 
 

Τεχνική Μηχανική ΙΙ [ΜΕ.3.5.4] 

Εισαγωγή στις ενεργειακές µεθόδους για τον υπολογισµό των µετατοπίσεων των 
κατασκευών. Αρχή των δυνατών έργων για τον υπολογισµό µετατοπίσεων 
δικτυωµάτων, δοκών και πλαισίων που υπόκεινται µηχανικές φορτίσεις ή και 
θερµοκρασιακές µεταβολές. Καλώδια, αβαρή καλώδια υπό την επιβολή 
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συγκεντρωµένων δυνάµεων, κατανεµηµένων φορτίων (παραβολικά) και αλυσοειδή. 
Στατικά αόριστες κατασκευές. Υπερστατικά δικτυώµατα µε εσωτερική ή και 
εξωτερική αοριστία. Υπερστατικές δοκοί και πλαίσια. 
 

Τεχνικό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό) Ι [ΜΕ.3.5.5] 

Εισαγωγή και εµβάθυνση στο αρχιτεκτονικό τεχνικό σχέδιο σε υπολογιστή. Βασικά 
στοιχεία αρχιτεκτονικών απεικονίσεων: είδη σχεδίων ανάλογα µε τη φάση µελέτης ή 
κατασκευής, στοιχεία γεωµετρικών απεικονίσεων, αρχιτεκτονική γραµµογραφία και 
οργάνωση ηλεκτρονικού σχεδίου, έννοιες κλίµακας, λεπτοµερειών και συµβολισµών. 
 

Τεχνικό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό) ΙΙ [ΜΕ.4.5.5] 

Σχεδιαστικές ασκήσεις διδιάστατων αρχιτεκτονικών σχεδίων: αρχιτεκτονική 
αποτύπωση, σχέδια κατόψεων και τοµών σε κλίµακες 1:100, 1:50 και λεπτοµέρειες. 
 

Τοπογραφία [ΕΑ.5.5.1] 

Εισαγωγή. Σκοπός της Γεωδαισίας (Ορισµός, Βασικές Έννοιες, Επιφάνειες 
Αναφοράς). Συστήµατα Αναφοράς (Παγκόσµια, Τοπικά, Αδρανειακά), Συστήµατα 
Συντεταγµένων (Γεωγραφικές, Γεωδαιτικές, Καρτεσιανές). Χαρτογραφία και Χάρτες 
(Επιφάνειες Προβολής, Χαρτογραφικές Προβολές, Εφαρµογές). Τοπογραφία 
[Ορισµός, Βασικές Έννοιες, Τοπογραφικά Όργανα, Είδη Μετρήσεων (Γωνιών, 
Αποστάσεων, Υψοµέτρων, Μαγνητισµού, Βαρύτητας), Θεµελιώδη Προβλήµατα, 
Ταχυµετρία, Χαράξεις, Αποτυπώσεις]. Στοιχεία Θεωρίας Σφαλµάτων (Είδη 
Σφαλµάτων, Νόµος Μετάδοσης Σφαλµάτων). Ειδικά Θέµατα [Ολοκληρωµένα 
∆ορυφορικά και Αδρανειακά Συστήµατα, Παγκόσµια Συστήµατα ∆ορυφορικού 
Προσδιορισµού (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU), Συστήµατα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών]. 
 

Υδραυλική, Υδρολογία, Λιµενικά Έργα [ΜΕ.7.5.7] 

Εισαγωγή στις αρχές της µηχανικής ρευστών και της υδραυλικής µηχανικής. 
Ιδιότητες των ρευστών. Ιδιάζουσες ιδιότητες του ύδατος. Επιφανειακή τάση. 
Τριχοειδή φαινόµενα. Αρχές υδροστατικής. Θεµελιώδης αρχή της υδροστατικής. 
Υδροστατικό παράδοξο. Κέντρο πίεσης. Αρχή του Αρχιµήδη. Άνωση. Ισορροπία 
επιπλεόντων σωµάτων. ∆υνάµεις σε επίπεδες και καµπύλες επιφάνειες. Αρχές 
κινηµατικής των ρευστών. Μελέτη πεδίου ταχυτήτων. Κυκλοφορία, ∆υναµικό 
ταχυτήτων. Εξίσωση της συνέχειας. Στροβιλισµοί. Αρχές υδροδυναµικής. Στροβιλή 
και αστρόβιλη ροή. Ροϊκές συναρτήσεις (δυναµικού και ροής). Μόνιµες και µη 
µόνιµες ροές. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Βασικές εξισώσεις συνέχειας, ορµής και 
ενέργειας. Θεώρηµα και εξίσωση Bernoulli για ιδανικά και πραγµατικά ρευστά σε 
µόνιµες και µη µόνιµες συνθήκες. Φαινόµενο Venturi. Μετρητές πίεσης. Σωλήνας 
Pitot. Εξισώσεις Euler και Νavier-Stokes. Υπολογισµός ασκουµένων δυνάµεων από 
κινούµενο ρευστό (ριπή νερού σε επίπεδες ή καµπύλες επιφάνειες). Θεωρίες οριακών 
στοιβάδων. Υδραυλικές απώλειες. ∆ιάγραµµα Moody. Πιεζοµετρική γραµµή και 
γραµµή ενέργειας. Υδραυλική των κλειστών αγωγών. Ανοικτοί αγωγοί, Υδραυλική 
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των ανοικτών αγωγών. Είδη ροών µε ελεύθερη επιφάνεια. Ειδική ενέργεια. Κρίσιµο 
βάθος και κρίσιµη ροή. Υδραυλικό άλµα. Ροή πάνω από υπερχειλιστές. Εκροή από 
οπές δοχείων. Βασικές αρχές αστικής υδραυλικής και τεχνολογίας σχεδιασµού 
αστικών υδραυλικών δικτύων. Ζήτηση και κατανάλωση νερού. Έργα µεταφοράς 
νερού. Εξωτερικά και εσωτερικά υδραγωγεία. Αντλίες και αντλιοστάσια. 
∆ιαστασιολόγηση υδατοπύργων. Μελέτες υδραγωγείων. Λεκάνες απορροής 
ποταµών. Υδρολογικός κύκλος. Ισοζύγια νερού. Πρόβλεψη ακραίων υδρολογικών 
γεγονότων. Υδραυλικά έργα σε λεκάνες απορροής. Κατηγορίες φραγµάτων. 
∆ιαστασιολόγηση φραγµάτων και ταµιευτήρων. Υδατικά ισοζύγια εισροών – εκροών. 
Kαµπύλη διάρκειας παροχής (FDC). Αρχές υδροδυναµικών µηχανών και 
υδροηλεκτρικών έργων. Τύποι και παραδείγµατα σχεδιασµού υδροηλεκτρικών 
σταθµών. Μελέτη ενός µικρού υδροηλεκτρικού έργου. Εισαγωγή στη θαλάσσια 
υδραυλική και στις τεχνικές λιµενικών έργων. Άνεµοι και κυµατισµοί. Κατηγορίες 
λιµένων. Συνιστώσες ενός λιµενικού έργου. Υπολογισµοί κυµατοθραυστών και 
κρηπιδοτοίχων. Μελέτες λιµενικών έργων. 
 

7.6. Μαθήµατα Τοµέα Θερµοδυναµικής, Προωθητικών & 
Ενεργειακών Συστηµάτων 

 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας [ΜΕ.8.6.1] 

Το ενεργειακό πρόβληµα και οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Ιστορική 
εξέλιξη των ενεργειακών τεχνολογιών – Ενεργειακές πηγές και ενεργειακή 
κατανάλωση (παγκοσµίως, Ευρώπη, Ελλάδα) – Προς ένα βιώσιµο ενεργειακό µέλλον 
– Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη/στον κόσµο/στην Ελλάδα – Προοπτικές των 
ΑΠΕ – Το δυναµικό των ΑΠΕ – Βασικά είδη ΑΠΕ – Αιολικό δυναµικό – Ηλιακή 
ακτινοβολία – Βιοµάζα – Υδροηλεκτρικό δυναµικό – Γεωθερµικές πηγές – Θαλάσσια 
κύµατα/Θαλάσσια ρεύµατα. Τεχνολογίες – Εφαρµογές – Συστήµατα ΑΠΕ: 
Ανεµογεννήτριες – Παθητικά ηλιακά συστήµατα – Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική – 
Ενεργητικά ηλιακά θερµικά συστήµατα – Φωτοβολταϊκά συστήµατα – Βιοενέργεια – 
Μικρά υδροηλεκτρικά – Θαλάσσια ενεργειακά συστήµατα – Γεωθερµία. 
Τεχνοοικονοµική ανάλυση συστηµάτων ΑΠΕ: Ενεργειακά κόστη (συµβατικά, 
περιβαλλοντικά, εξωτερικά) – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η οικονοµική 
εκτίµηση τους – Κόστος αντικατάστασης συµβατικών καυσίµων – Ανάλυση 
επενδύσεων και η εφαρµογή τους σε ενεργειακά συστήµατα – ∆ιαχείριση 
ενεργειακών συστηµάτων που περιλαµβάνουν ΑΠΕ. 
 

Αρχές Θερµορευστοµηχανικής Ι [ΜΤ.3.6.1] 

Ρευστό και ροϊκές παράµετροι, υδροστατική εξίσωση, υδροστατικές δυνάµεις, 
στατική και δυναµική ισορροπία, Εξισώσεις κίνησης ρευστού. ∆ισδιάστατες ροές και 
τρισδιάστατες ροές, Βασικές έννοιες Θερµοδυναµικής, Θερµοδυναµική ισορροπία, 
Έργο, Ενθαλπία, Ισχύς, Εντροπία, Θερµοδυναµικά διαγράµµατα, Θερµοδυναµικοί 
νόµοι. 
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Αρχές Θερµορευστοµηχανικής ΙΙ [ΜΤ.4.6.1] 

Θερµοδυναµικοί νόµοι, Θερµοδυναµική δύο φάσεων, Εξίσωση Clausius-Clapeyron, 
Πραγµατικά αέρια, Μελέτη κίνησης ρευστού, τροχιές σωµατιδίων ρευστού, Ιδανικό 
ρευστό, ασυµπίεστος και συµπιεστός νόµος Bernoulli, εξίσωση διατήρησης 
ενέργειας, Πραγµατικό ρευστό, Στρωτή ροή, Ιξώδες, Τυρβώδης ροή, Αδιάστατοι 
παράµετροι (αριθµός Reynolds, αριθµός Froude, αριθµός Richardson). 
 

Ειδικά Θέµατα Προωθητικών Συστηµάτων [ΙΠ.8.6.1] 

Περιγραφή και οριοθέτηση φακέλου πτήσης ως συνάρτηση της ταχύτητας και του 
ύψους πτήσης. Περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του 
αεροσκάφους και του συστήµατος πρόωσης στις επιδόσεις του συστήµατος. Τάσεις 
εξέλιξης συστήµατος πρόωσης. Υπάρχουσα κατάσταση στην ΠΑ και προοπτικές 
εφαρµογής των εξελίξεων του συστήµατος πρόωσης στην ΠΑ. Εξελιγµένα 
συστήµατα πρόωσης. Χρήση βιοκαυσίµων και συνθετικών καυσίµων στη ΠΑ. 
 

Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική [ΜΕ.4.6.1] 

Βασικές έννοιες της Θερµοδυναµικής, Θερµοδυναµικό Σύστηµα (ΘΣ) –
Θερµοδυναµική Κατάσταση – Θερµοδυναµική Ισορροπία – Θερµοδυναµική 
∆ιεργασία – Θερµοδυναµικός Κύκλος – Πίεση – Θερµοκρασία – Μηδενικός Νόµος – 
Όγκος – Πυκνότητα – Εσωτερική Ενέργεια – Θερµότητα – Έργο – Ενθαλπία – Ισχύς. 
Ιδιότητες καθαρών ουσιών (Καθαρή ουσία – Φάσεις ύλης – ∆ιαγράµµατα P-T&P-
v&T-v&P-T-v – Κρίσιµο σηµείο – Ξηρότητα – Υπολογισµός ιδιοτήτων – Πίνακες). 
Αέρια – Ιδανικό αέριο (Καταστατική Εξίσωση και Νόµοι – Εξίσωση Van der Waals). 
Το Πρώτο Θερµοδυναµικό Αξίωµα σε κλειστό και ανοικτό (διατάξεις µόνιµης και 
σταθεροποιηµένης ροής) ΘΣ. Το ∆εύτερο Θερµοδυναµικό Αξίωµα (Θερµική 
Μηχανή/Ψυκτική ∆ιάταξη – Βαθµός απόδοσης/Συντελεστής συµπεριφοράς – 
Αντιστρέψιµη και µη-αντιστρέψιµη διεργασία/κύκλος – Θερµικός/Ψυκτικός κύκλος 
Carnot – Αξιώµατα Carnot). Εντροπία (Η έννοια της εντροπίας – Αρχή αύξησης της 
εντροπίας – Μεταβολή εντροπίας υγρών, στερεών και αερίων – ∆ιαγράµµατα T-s&h-
s – Ισεντροπική απόδοση διατάξεων µόνιµης ροής – Ισοζύγιο εντροπίας). 
Θερµοδυναµικός Κύκλος Ισχύος µε Ατµό. Θερµοδυναµικοί Κύκλοι Ισχύος µε Αέριο. 
Συµπαραγωγή – Συνδυασµένοι κύκλοι. Θερµοδυναµικοί Κύκλοι Παραγωγής Ψύξης 
(Βασικός κύκλος παραγωγής ψύξης – Ψυγείο/Αντλία θερµότητας – Είδη παραγωγής 
ψύξης (µε µηχανική συµπίεση/µε υπόψυξη/µε υπερθέρµανση – Αποκλίσεις από το 
πραγµατικό κύκλο – Συστήµατα ψύξης µε πολυβάθµια συµπίεση – Ψυκτικά µέσα – 
Εναλλακτικά συστήµατα ψύξης: ψυκτικοί κύκλοι µέσω απορρόφησης: ΝΗ3-Η2Ο, 
LiBr-H2O). 
 

Θέρµανση – Ψύξη – Κλιµατισµός [ΜΕ.5.6.1] 

Θερµοδυναµική της θέρµανσης και ψύξης. Αντλίες θερµότητας. Αρχές ψυχροµετρίας. 
Συνθήκες σχεδιασµού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κανονισµός 
θερµοµόνωσης και συντελεστές µετάδοσης θερµότητας δοµικών υλικών. 
Μεθοδολογίες εκτίµησης ενεργειακής κατανάλωσης. ∆ιαστασιολόγηση σωληνώσεων 
και αεραγωγών. Ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίων: Φορτία και καταναλώσεις για 
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θέρµανση, ψύξη και αερισµό, θερµοµόνωση κτιρίων, υπολογισµός και έλεγχος 
θερµοµονωτικής επάρκειας. Θερµοµονωτικά υλικά και κατασκευαστικές εφαρµογές 
τους. Εισαγωγή στη θέρµανση κτιρίων: εξοπλισµός και συσκευές συστηµάτων 
θέρµανσης, υπολογισµός θερµικού φορτίου. Εισαγωγή στη ψύξη κτιρίων: ψυκτικοί 
κύκλοι και ψυκτικές µονάδες συµπίεσης και απορρόφησης. Υπολογισµοί ψυκτικών 
φορτίων. Μέθοδος CLTD/SCL/CLF. Εισαγωγή στον κλιµατισµό κτιρίων: στοιχεία 
ποιότητας αέρα, θερµική άνεση και ευεξία, εισαγωγή στα συστήµατα κλιµατισµού, 
ανάκτηση θερµότητας σε συστήµατα κλιµατισµού, γενικές αρχές υπολογισµού σε 
συστήµατα κλιµατισµού (κριτήρια σχεδιασµού, επιλογές δεδοµένων, αναφορά σε 
κανονισµούς, οδηγίες), υπολογισµός φορτίων κλιµατισµού σε κτίρια. Κεντρικά 
συστήµατα κλιµατισµού και διανοµής αέρα. Συστήµατα µε διανοµή αέρα, απλού και 
διπλού αεραγωγού. Συστήµατα πολλαπλών ζωνών. Συστήµατα αέρα-νερού. 
Συστήµατα νερού. Υπολογισµός δικτύων σωληνώσεων. Fan coils και υπολογισµός 
τους. Εξοικονόµηση ενέργειας σε συστήµατα κλιµατισµού – θέρµανσης. Ψυκτικά 
µέσα και ιδιότητές τους. 
 

Θερµοδυναµική Ι [ΜΑ.3.6.1] 

Βασικές έννοιες της Θερµοδυναµικής, Θερµοδυναµικό Σύστηµα (ΘΣ) –
Θερµοδυναµική Κατάσταση – Θερµοδυναµική Ισορροπία – Θερµοδυναµική 
∆ιεργασία – Θερµοδυναµικός Κύκλος – Πίεση – Θερµοκρασία – Μηδενικός Νόµος – 
Όγκος – Πυκνότητα – Εσωτερική Ενέργεια – Θερµότητα – Έργο – Ενθαλπία – Ισχύς. 
Ιδιότητες καθαρών ουσιών (Καθαρή ουσία – Φάσεις ύλης – ∆ιαγράµµατα P-T&P-
v&T-v&P-T-v – Κρίσιµο σηµείο – Ξηρότητα – Υπολογισµός ιδιοτήτων – Πίνακες). 
Αέρια – Ιδανικό αέριο (Καταστατική Εξίσωση και Νόµοι – Εξίσωση Van der Waals). 
Το Πρώτο Θερµοδυναµικό Αξίωµα σε κλειστό και ανοικτό (διατάξεις µόνιµης και 
σταθεροποιηµένης ροής) ΘΣ. Το ∆εύτερο Θερµοδυναµικό Αξίωµα (Θερµική 
Μηχανή/Ψυκτική ∆ιάταξη – Βαθµός απόδοσης/Συντελεστής συµπεριφοράς – 
Αντιστρέψιµη και µη-αντιστρέψιµη διεργασία/κύκλος – Θερµικός/Ψυκτικός κύκλος 
Carnot – Αξιώµατα Carnot). Εντροπία (Η έννοια της εντροπίας – Αρχή αύξησης της 
εντροπίας – Μεταβολή εντροπίας υγρών, στερεών και αερίων – ∆ιαγράµµατα T-s&h-
s – Σχέσεις T-ds – Ισεντροπική απόδοση διατάξεων µόνιµης ροής – Ισοζύγιο 
εντροπίας). Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται 
στο Εργαστήριο Θερµοδυναµικής – Ενεργειακών Συστηµάτων. 
 

Θερµοδυναµική ΙΙ [ΜΑ.4.6.1] 

Θερµοδυναµική δύο φάσεων (Ατµοποίηση – ∆ιαγράµµατα T-s και h-s ατµού – υγρού. 
Σχέση Clausius-Clapeyron – Θερµοδυναµικές Μεταβολές ατµού-υγρού επί των 
διαγραµµάτων p-v, T-s και h-s), Πραγµατικά Αέρια (Συντελεστής συµπιεστότητας –
Μεταβολές πραγµατικών αερίων – Στραγγαλισµός Joule-Thomson), Θερµοδυναµικοί 
Κύκλοι Ισχύος µε Ατµό (Ο κύκλος Carnot – Θεωρητικοί κύκλοι – Αποκλίσεις από 
τον θεωρητικό κύκλο – Τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης του κύκλου – Ανάλυση 
µέσω του 2ου θερµοδυναµικού νόµου). Θερµοδυναµικοί Κύκλοι Ισχύος µε Αέριο 
(Βασικές αρχές – Βασικές αρχές θεωρητικών κύκλων ιδανικών αερίων – Θεωρητικοί 
κύκλοι προσοµοίωσης παλινδροµικών και περιστροφικών µηχανών – Ιδανικοί κύκλοι 
– Ανάλυση µέσω του 2ου θερµοδυναµικού νόµου). Συµπαραγωγή – Συνδυασµένοι 
κύκλοι. Θερµοδυναµικοί Κύκλοι Παραγωγής Ψύξης (Βασικός κύκλος παραγωγής 
ψύξης – Ψυγείο/Αντλία θερµότητας – Είδη παραγωγής ψύξης (µε µηχανική 
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συµπίεση/µε υπόψυξη/µε υπερθέρµανση – Αποκλίσεις από το πραγµατικό κύκλο – 
Συστήµατα ψύξης µε πολυβάθµια συµπίεση – Ψυκτικά µέσα – Εναλλακτικά 
συστήµατα ψύξης: ψυκτικοί κύκλοι µέσω απορρόφησης: ΝΗ3-Η2Ο, LiBr-H2O). 
Καύση – Χηµικές αντιδράσεις (Καύσιµα και καύση – Θεωρητική και πραγµατική 
καύση – Ενθαλπία σχηµατισµού και ενθαλπία καύσης – Ο 1ος θερµοδυναµικός νόµος 
σε κλειστό και ανοικτό σύστηµα καύσης – Αδιαβατική θερµοκρασία καύσης). 
Θερµοδυναµική ρευστών µε υψηλές ταχύτητες (Ιδιότητες ανακοπής – Ταχύτητα ήχου 
και αριθµός Mach – Μονοδιάστατη ισεντροπική ροή – Ισεντροπική ροή µέσα από 
ακροφύσια (συγκλίνον/συγκλίνον-αποκλίνον ακροφύσιο) – Κρουστικά κύµατα και 
εκτόνωση – Ροή µέσα από πραγµατικά ακροφύσια/διαχυτήρες – Ακροφύσια 
υδρατµών). Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται 
στο Εργαστήριο Θερµοδυναµικής – Ενεργειακών Συστηµάτων. 
 

Καύσιµα – Λιπαντικά – Εκρηκτικά [ΜΧ.2.6.1] 

Υδρογονάνθρακες. Αργό Πετρέλαιο. ∆ιυλιστηριακή Επεξεργασία Πετρελαίου. 
Βενζίνη. Αρχή Λειτουργίας Βενζινοκινητήρα και Κτύπηµα. Ντήζελ. Αρχή 
Λειτουργίας Ντηζελοκινητήρα και Ποιότητα Ανάφλεξης. Αεροπορικές Βενζίνες. 
Καύσιµα για Αεριοστρόβιλους. Τεχνολογία και διαχείριση καυσίµων. Προωθητικά 
καύσιµα – υγρά – στερεά – αέρια, βιοκαύσιµα, κυψέλες καυσίµων, Ειδικές 
Εφαρµογές (Πολιτική Ενιαίου Καυσίµου, ∆ιαλειτουργικότητα Αεροπορικών 
Καυσίµων). Λιπαντικά, ∆ιαχείριση Λιπαντικών. Εκρηκτικά. 
 

Καύσιµα – Λιπαντικά – Πυροµαχικά Ι [ΕΦ.3.6.1] 

Εισαγωγή, είδη καυσίµων και λιπαντικών. Προγραµµατισµός, προµήθεια καυσίµων 
και λιπαντικών. ∆ιαδικασία παραλαβής καυσίµων από τα διυλιστήρια. 
Εγκαταστάσεις, συσκευασίες και αποθήκευση καυσίµων και λιπαντικών. ∆ιακίνηση 
καυσίµων. Ποιότητα Καυσίµων. Μετρητές καυσίµων, διαφορές. Προστασία 
προσωπικού εγκαταστάσεων. 
 

Καύσιµα – Λιπαντικά – Πυροµαχικά ΙΙ [ΕΦ.4.6.1] 

Μέτρα ασφαλείας κατά τον χειρισµό καυσίµων. Ανάλωση και δικαιολόγηση 
καυσίµων. Έντυπα είδη πυροµαχικών. Προγραµµατισµός και προµήθεια 
πυροµαχικών. Εγκαταστάσεις και αποθήκευση πυροµαχικών. Ανάλωση και 
δικαιολόγηση πυροµαχικών. Μέτρα ασφαλείας µετά την εναποθήκευση και χειρισµό 
των πυροµαχικών. Πρακτικές ασκήσεις επί καταχωρίσεων εντύπων. 
 

Μετάδοση Θερµότητας [ΜΑ.6.6.1] 

Μόνιµη αγωγή θερµότητας σε απλά και σύνθετα στερεά σώµατα. Μεταβατικά 
φαινόµενα. Γραφικές και αριθµητικές µέθοδοι. Βέλτιστο πάχος µόνωσης. Συναγωγή. 
Θεωρία οµοιότητας. Αδιάστατοι αριθµοί Nusselt, Prandtl, Grashoff. Εξαναγκασµένη 
συναγωγή στο εσωτερικό αγωγών, εγκάρσια σε κυλινδρικά και παράλληλη σε 
επίπεδα σώµατα. Ελεύθερη συναγωγή σε επίπεδα και κυλινδρικά σώµατα. Αλλαγή 
φάσης (ατµοποίηση, συµπύκνωση). Εναλλάκτες θερµότητας, τύποι, λειτουργία, 
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λογαριθµική µέση θερµοκρασιακή διαφορά. Εναλλάκτες θερµότητας οµορροής, 
αντιρροής, σταυρορροής, µε/χωρίς ανάµειξη των ρευµάτων, NTU µέθοδος, Βαθµός 
απόδοσης. Αρχές ακτινοβολίας. Νόµοι Max Planck, Stefan-Boltzmann, Kirchhoff, 
Wien. 
 

Propulsion Systems (Προωθητικά Συστήµατα Ι) [ΙΠ.3.6.1, ΕΑ.3.6.1] 

Introduction to Piston Engines: Thermodynamic notions, Compression Ratio, Otto 
cycle, Power, Torque, Specific Fuel Consumption. Lubrication system: Brief 
description, main components (Oil Tank, Suction Filter, The Pressure Pump, The 
Check Valve, Scavenge Pump, Oil Cooler, Lubrication Monitoring Instruments), 
Types and properties of lubricants. Engine cooling system: Brief description, main 
system types (Liquid and Air Cooling systems), Engine ignition system: Brief 
description (magneto and dual), main components (capacitor, ground wire, auxiliary 
starting devices, venting). Air/fuel mixture (actual and stoichiometric), air/fuel excess 
ratio. Air/fuel mixture preparation systems: Brief description (Garburator, Injection), 
main components (Fuel Pumps, manifold valve, air control unit, discharge nozzle), 
Carburettor icing and relevant actions to be taken, engine slow running and starting, 
power enrichment, accelerator pump, engine priming. Combustion process in Otto 
engine: Flame kernel, flame propagation rate, combustion rate, type of fuel, ignition 
timing. Abnormal combustion process: Knocking, detonation its causes and effects, 
anti-detonation properties, fuel additives, pre-ignition, effect on engine performance 
characteristics. Engine Performance: Brake power/torque/BSFC vs air density, 
altitude, engine operation point (load, engine speed). Supercharging systems: Brief 
description, system types, main components (Centrifugal compressor, wastegate, 
drive). Propeller analysis: Components and characteristics, fixed pitch, variable pitch, 
alpha and beta range, CSP, PCU, Synchronizing. Introduction to GTE: Joule cycle, 
Power, Specific Fuel Consumption. Working principles, Main engine types (Turbojet, 
Turbofan, Turboprop, Turboshaft). Main engine layouts (single and multispool 
engines). Gas turbine performance: Thrust/Inlet momentum drag/TSFC vs altitude, 
airspeed, ambient conditions. Air Inlets, main performance aspects. Compressor: Brief 
description, main types (centrifugal, axial flow). Unstable compressor operation mode 
(stall, surge), and methods to prevent it (variable stator vanes, bleed valves, 
multispool design). Combustion chamber: Brief description (Primary air, secondary 
air flows), main types (annular, can-annular, can) and components (fuel drain, 
airspray, vaporizers). Combustion chamber performance: pressure loss, efficiency. 
Turbine: brief description, main types (radial, axial flow), main design aspects (blade 
loading, number of stages, blade materials, blade shape, blade fixing). Turbine 
performance: temperature profile, and power losses. Exhaust systems: Brief 
description in case of mixed and unmixed flow engines, main components (nozzle -
convergent-divergent-, jet pipe, noise suppression), danger areas in the vicinity of an 
engine and aircraft with engine on. Lubrication systems: Brief description, main 
components (oil tank, oil pump, magnetic chip, filters, oils). Thrust reversal systems: 
Brief description, main types (reverse, external, clamshell, bucket, blocker doors). 
Gearboxes and accessories. Overhaul of the course, with highlight of most important 
knowledge items. Buffer Lecture for discussions, presentations and clarifications on 
the subjects. 
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Προωθητικά Συστήµατα ΙΙ [ΙΠ.4.6.1, ΕΑ.4.6.1] 

Καύσιµα για Αεριοστρόβιλους. Προωθητικά καύσιµα – υγρά-στερεά-αέρια, Ειδικές 
Εφαρµογές (Πολιτική Ενιαίου Καυσίµου, ∆ιαλειτουργικότητα Αεροπορικών 
Καυσίµων). Αεροπορικές Βενζίνες. Λιπαντικά. ∆ιαχείριση και ∆ιακίνηση Καυσίµων 
και Λιπαντικών. Εκρηκτικά. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Προωθητικών Συστηµάτων. 
 

Προωθητικά Συστήµατα ΙΙΙ [ΙΠ.5.6.1] 

Ορισµός ολικών θερµοδυναµικών µεγεθών. Υπολογισµός ώσης και βαθµών 
απόδοσης προωθητικού συστήµατος (ολικός, προωθητικός, θερµικός) σε 
στροβιλοαντιδραστήρα µονού και διπλού ρεύµατος. Μελέτη λειτουργίας και 
παρουσίαση βασικών αρχών σχεδίασης συνιστωσών αεριοστροβίλου. Σύζευξη 
προωθητικού συστήµατος και αεροσκάφους, αλληλεπιδράσεις κατά τη λειτουργία. 
Μελέτη λειτουργικών επιδόσεων αεριοστροβίλου συναρτήσει των οριακών συνθηκών 
εισόδου. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται 
στο Εργαστήριο Προωθητικών Συστηµάτων. 
 

Προωθητικά Συστήµατα Ι [ΜΑ.5.6.1] 

Εµβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης: Αρχή λειτουργίας – 
Περιγραφή/ανάλυση τµηµάτων/δοµικών στοιχείων – Κατηγοριοποίηση – 
Περιγραφή/ανάλυση βασικών υποσυστηµάτων – Περιγραφή/ανάλυση θεωρητικών 
και πραγµατικών κύκλων λειτουργίας – Υπολογισµός/αξιολόγηση µεγεθών 
επίδοσης/απόδοσης – Ενεργειακός ισολογισµός – Ανάλυση δυναµοδεικτικού 
διαγράµµατος – Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας – Χάρτες λειτουργίας 
Μηχανής – Υπερπλήρωση – Καµπύλες φορτίου – Σύζευξη Μηχανής µε Φορτίο. 
Βιοµηχανικοί Αεριοστρόβιλοι Παραγωγής Ισχύος σε Άξονα: Αρχή λειτουργίας – 
Περιγραφή/ανάλυση τµηµάτων/δοµικών στοιχείων µηχανής – Περιγραφή/ανάλυση 
βασικών υποσυστηµάτων – Περιγραφή/ανάλυση θεωρητικών και πραγµατικών 
κύκλων λειτουργίας – Υπολογισµός/αξιολόγηση µεγεθών επίδοσης/απόδοσης – 
Ενεργειακός ισολογισµός µηχανής & επιµέρους δοµικών στοιχείων – Μονοδιάστατη 
θερµοδυναµική ανάλυση ροής εντός Α/Σ – Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας – 
Χάρτες λειτουργίας µηχανής & στροβιλοµηχανών – Καµπύλες φορτίου – Σύζευξη 
Μηχανής µε Φορτίο. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο Προωθητικών Συστηµάτων. 
 

Προωθητικά Συστήµατα ΙΙ [ΜΑ.6.6.2] 

Εισαγωγή στη πρόωση συµβατικών αεροχηµάτων: Βασικές αρχές παραγωγής 
πρόωσης συµβατικού αεροχήµατος: (α) µέσω περιστρεφόµενης έλικας και (β) µέσω 
εκτόνωσης αερίου σε σωλήνα µεταβλητής διατοµής, Βασικά στοιχεία 
επίδοσης/απόδοσης συµβατικού προωθητικού συστήµατος, Συγκριτική αξιολόγηση 
µεταξύ των συµβατικών προωθητικών συστηµάτων. Συµβατικοί αεροπορικοί 
στροβιλοαντιδραστήρες – Σ/Α: Αρχή λειτουργίας, Περιγραφή λειτουργίας επιµέρους 
βασικών δοµικών στοιχείων αεροπορικού Σ/Α, Κατάταξη και Μορφολογία βασικών 
διατάξεων Σ/Α, Αρχή λειτουργίας/Περιγραφή/Ανάλυση στροβιλοαντιδραστήρων 
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Turbojet-Turbofan-Turboprop, Μακροσκοπική θερµοδυναµική ανάλυση 
λειτουργικών παραµέτρων αγωγού εισόδου-συµπιεστή-θαλάµου καύσης-στροβίλου-
µετακαυστήρα-ακροφυσίου, Υπολογισµός: παραγόµενης ώσης/κατανοµής 
ισχύος/προωθητικού-θερµικού και ολικού βαθµού απόδοσης/ειδικής κατανάλωσης 
καυσίµου αεροπορικού στροβιλοαντιδραστήρα, Προωθητικός-θερµικός-ολικός 
βαθµός απόδοσης, Η ως προς την ώση ειδική κατανάλωση καυσίµου αεροπορικού 
στροβιλοαντιδραστήρα, Παράγοντες που επηρεάζουν την ώση, Περιγραφή/ανάλυση 
θεωρητικών και πραγµατικών κύκλων για διάφορες συνθήκες λειτουργίας 
στροβιλοαντιδραστήρων, Σύζευξη στροβιλοαντιδραστήρα-αεροχήµατος, Χάρτες 
λειτουργίας. Αεροπορικός εµβολοφόρος κινητήρας: Συστήµατα προσαγωγής 
καυσίµου/προετοιµασίας και προσαγωγής µείγµατος αέρα-
καυσίµου/υπερπλήρωσης/ανάφλεξης/ψύξης/αντιπαγωτικής προστασίας, Φύση και 
προέλευση δυνάµεων/δυναµικά φαινόµενα/ζυγοστάθµιση. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Προωθητικών 
Συστηµάτων. 
 

Προωθητικά Συστήµατα ΙΙΙ [ΜΑ.7.6.1] 

Σχεδίαση, υπολογισµός και κατασκευή αεροστροβίλων. Μελέτη σχεδίασης και 
λειτουργική συµπεριφορά υποηχητικού και υπερηχητικού αγωγού εισόδου. Μελέτη 
σχεδίασης αξονικού και φυγοκεντρικού συµπιεστή, εξίσωση ακτινικής ισορροπίας, 
µέθοδοι µοντελοποίησης της ροής, βαθµός αντίδρασης, πάλµωση. Μελέτη σχεδίασης 
στροβίλου, θαλάµου καύσης και ακροφυσίου. Μηχανισµοί απωλειών εσωτερικής 
ροής αεριοστροβίλου, ανάπτυξη οριακών στρωµάτων. 
 

Προωθητικά Συστήµατα IV [ΜΑ.8.6.1] 

Ενισχυτές: ισοδύναµα κυκλωµατικά µοντέλα. Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ): 
χαρακτηριστικά, περιορισµοί. Βασικές συνδεσµολογίες ΤΕ: αναστρέφουσα και µη 
αναστρέφουσα συνδεσµολογία, αθροιστής, αποµονωτής, διαφοριστής, ολοκληρωτής, 
συγκριτής, φίλτρα. Ανάλυση κυκλωµάτων µε ΤΕ. ∆ιπολικά τρανζίστορ (BJT): δοµή, 

Σύζευξη κινητήρα-αεροσκάφους, µελέτη λειτουργικών επιδόσεων αεριοκινητήρων σε 
µόνιµες και µη µόνιµες συνθήκες λειτουργίας, σε οµοιόµορφες και διαταραγµένες 
συνθήκες ροής. Μελέτη λειτουργίας και επιδόσεων αεριοστροβίλων, υπολογιστικές 
µέθοδοι – προσοµοίωση λειτουργίας αεριοκινητήρων, πειραµατικές µέθοδοι – 
µετρητικές διατάξεις καταγραφής λειτουργικών παραµέτρων αεριοκινητήρων, 
διαγνωστική – συστήµατα παρακολούθησης λειτουργικής κατάστασης, 
παρακολούθηση ελαίου, παρακολούθηση κραδασµών, ανάλυση διέλευσης αερίου, 
θεωρητικές µέθοδοι και εφαρµογές Η/Υ και πληροφορικής στη διάγνωση βλαβών 
αεριοκινητήρων, φιλοσοφίες συντήρησης, δοµική ακεραιότητα αεροστροβίλων. 
 

7.7. Μαθήµατα Τοµέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, 
Τηλεπικοινωνιών 

 

Αναλογική Μικροηλεκτρονική Ι [ΜΗ.5.7.1] 
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περιοχές λειτουργίας, πόλωση, ισοδύναµα κυκλωµατικά µοντέλα ασθενούς σήµατος. 
Βασικές συνδεσµολογίες ενισχυτών ενός σταδίου µε BJT, DC ανάλυση, AC ανάλυση. 
Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (MOSFET): δοµή, λειτουργία, πόλωση, ισοδύναµα 
κυκλωµατικά µοντέλα ασθενούς σήµατος. Βασικές συνδεσµολογίες ενισχυτών ενός 
σταδίου µε MOSFET, DC ανάλυση, AC ανάλυση. Ακριβή κυκλωµατικά µοντέλα 
υψηλών συχνοτήτων των ΒJT και MOSFET, συνάρτηση µεταφοράς και απόκριση 
ενισχυτών στις υψηλές και στις χαµηλές συχνότητες. Ασκήσεις προσοµοίωσης. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 

Βασικές έννοιες κυκλωµάτων, κυκλωµατικές µεταβλητές, µονάδες (ρεύµα, τάση, 
ισχύς, ενέργεια). Θεµελιώδεις νόµοι κυκλωµάτων. Κυκλωµατικά στοιχεία 
(αντιστάτες, ανεξάρτητες πηγές, εξαρτηµένες πηγές, πυκνωτές, πηνία, συζευγµένα 
πηνία). Κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος στη µόνιµη κατάσταση. Ισοδύναµα 
κυκλώµατα. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωµάτων αντιστατών (µέθοδος κόµβων, µέθοδος 
βρόχων). Θεωρήµατα κυκλωµάτων (επαλληλίας, Thevenin, Norton, µεταφοράς 
µέγιστης ισχύος). Συµµετρικά κυκλώµατα. Κυκλώµατα εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
Ανάλυση στη µόνιµη ηµιτονοειδή κατάσταση, Φάσορες. Απόκριση συχνότητας. 
Φίλτρα. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται 
στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 

Φυσική των ηµιαγωγών: ενδογενής αγωγιµότητα, εµπλουτισµένοι ηµιαγωγοί. δίοδοι, 
επαφή pn, ορθή και ανάστροφη πόλωση, χαρακτηριστική καµπύλη, µοντέλα. Ειδικές 

 

Αναλογική Μικροηλεκτρονική ΙΙ [ΜΗ.6.7.1] 

Τάξεις των ενισχυτών, ενισχυτές ισχύος. Ανάδραση, ιδιότητες της αρνητικής 
ανάδρασης, οι τέσσερις βασικές τοπολογίες ανάδρασης, επίδραση της ανάδρασης 
στους πόλους του ενισχυτή. ∆ιαγράµµατα Bode, µελέτη ευστάθειας, περιθώρια 
κέρδους και φάσης. Αντιστάθµιση συχνότητας. Γεννήτριες σηµάτων, ταλαντωτές, 
πολυδονητές, χρονιστές ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Ασκήσεις προσοµοίωσης. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 
 

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων Ι [ΜΗ.3.7.1] 

 

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων ΙΙ [ΜΗ.4.7.1] 

Μεταβατική απόκριση γραµµικών κυκλωµάτων. Κυκλώµατα πρώτης τάξης, ελεύθερη 
απόκριση, βηµατική απόκριση, κρουστική απόκριση. Κυκλώµατα δεύτερης τάξης. 
Πλήρης απόκριση γραµµικών κυκλωµάτων. Ανάλυση κυκλωµάτων µε χρήση 
µετασχηµατισµού Laplace. Ανάλυση κυκλωµάτων στον χώρο κατάστασης, απόκριση 
µηδενικής εισόδου, απόκριση µηδενικής κατάστασης, πλήρης απόκριση. ∆ίθυρα 
δίκτυα. Ανάλυση κυκλωµάτων µε τη βοήθεια υπολογιστή. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 
 

Αρχές Ηλεκτρονικής [ΜΑ.6.7.1] 
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δίοδοι: LED, Schottky, µεταβλητής χωρητικότητας, Zener. Εφαρµογές των διόδων: 
ανορθωτές, ψαλιδιστές, πολλαπλασιαστές. Τρανζίστορ BJT και MOSFET: δοµή, 
περιοχές λειτουργίας, χαρακτηριστικές, πόλωση, βασικές συνδεσµολογίες. Ανάλυση 
ενισχυτών BJT και MOSFET. Τελεστικοί ενισχυτές (ΤΕ): χαρακτηριστικά. Βασικές 
συνδεσµολογίες ΤΕ: αναστρέφουσα και µη αναστρέφουσα συνδεσµολογία, 
αθροιστής, αποµονωτής, διαφοριστής, ολοκληρωτής, συγκριτής, φίλτρα. Ψηφιακά 
ηλεκτρονικά: αριθµητικά συστήµατα και κώδικες, άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, 
συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώµατα. Ασκήσεις προσοµοίωσης. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικής. 
 

Γραµµές Μεταφοράς [ΜΗ.6.7.2] 

Τύποι Γραµµών Μεταφοράς. ∆ιάδοση Εγκάρσιων Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων σε 
Γραµµή Μεταφοράς, Κατανεµηµένο Ισοδύναµο Κύκλωµα Γραµµής Μεταφοράς, 
Εξισώσεις Γραµµών Μεταφοράς, Χαρακτηριστική Αντίσταση. Ρεύµατα και Τάσεις 
στη Μόνιµη Κατάσταση. Μεταφερόµενη Ισχύς και Απώλειες σε Γραµµές 
Μεταφοράς. Αντίσταση Εισόδου. Ανάκλαση. Μετάδοση Χωρίς Παραµόρφωση. 
Λόγος Στάσιµου Κύµατος. Τερµατισµένες Γραµµές Μεταφοράς, Ανοικτοκυκλωµένες 
και Βραχυκυκλωµένες Γραµµές Μεταφοράς. ∆ιάγραµµα Smith. Προσαρµογή 
Φορτίου µε Μετασχηµατιστή λ/4, Προσαρµογή µε Παράλληλα Στελέχη (Κλαδωτές), 
Εύρος Ζώνης Προσαρµογής. Μη Περιοδικά Σήµατα σε Γραµµές Μεταφοράς. 
Ανάλυση Συζευγµένων Γραµµών Μεταφοράς. 
 

∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων, Μικροκύµατα, Κεραίες [ΙΠ.7.7.1] 

Εξισώσεις Maxwell, διάδοση επίπεδων ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (ΗΜΚ) σε 
διηλεκτρικό και αγώγιµο µέσο, ροή ηλεκτροµαγνητικής ισχύος, πόλωση επίπεδων 
HMΚ, ανάκλαση και διάθλαση ΗΜΚ, εξισώσεις Fresnel, ιονοσφαιρική διάδοση, 
διάδοση ΗΜΚ σε πραγµατικό περιβάλλον. Γραµµές µεταφοράς, κατανεµηµένο 
ισοδύναµο κύκλωµα, τερµατισµός γραµµής, προσαρµογή φορτίου. Κυµατοδήγηση, 
βασικοί τύποι κυµατοδηγών, κοιλότητες συντονισµού, διέγερση κυµατοδηγών. 
Μικροκυµατικές διατάξεις: κατευθυντικοί συζεύκτες, διαιρέτης ισχύος, αποµονωτής, 
κυκλοφορητής, µαγικό-Τ. Μικροκυµατικές πηγές. Βασική θεωρία και παράµετροι 
ακτινοβολίας κεραιών, ευθύγραµµες κεραίες σύρµατος, κεραίες βρόχου, 
στοιχειοκεραίες, κυκλωµατικό ισοδύναµο κεραίας, συνθήκες προσαρµογής και 
µέγιστης µεταφερόµενης ισχύος, κεραίες µικροκυµάτων, παραβολικά κάτοπτρα, 
κεραίες χοάνης, κεραίες σχισµής, κεραίες ευρείας ζώνης, ελικοειδής κεραία, κεραίες 
Yagi και Log-Periodic. Η κεραία στην εκποµπή και στη λήψη. 
 

Ειδικά Θέµατα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών [ΙΠ.8.7.1] 

∆ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Νέας Γενιάς: κινητές και 
προσωπικές επικοινωνίες, ασύρµατα συστήµατα κινητών και προσωπικών 
επικοινωνιών, θέµατα σχεδίασης και επίδραση της κινητικότητας στα 
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συστήµατα κινητών επικοινωνιών νέας γενιάς, βασικές 
αρχές των κυψελωτών συστηµάτων, κυψελωτή δοµή, επαναχρησιµοποίηση 
συχνοτήτων, τηλεπικοινωνιακή κίνηση, φασµατική απόδοση. Επιδράσεις 
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Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων στην Υγεία: ηλεκτροµαγνητικό φάσµα µη ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών, θερµικά και µη θερµικά αποτελέσµατα επιδράσεων σε βιολογικούς 
ιστούς, φαινόµενα συντονισµών κατά την έκθεση σε συνεχή και παλµική 
ακτινοβολία, µεγέθη δοσιµετρίας και όρια έκθεσης. Συστήµατα Ηλεκτρικής Ισχύος 
Αεροσκαφών: ιστορική αναδροµή, η εξέλιξη των συστηµάτων ηλεκτρικής ισχύος 
αεροσκαφών, περιγραφή συστηµάτων ηλεκτρικής ισχύος αεροσκαφών, βασικές 
διατάξεις (γεννήτριες, µπαταρίες, κυκλώµατα διανοµής, διατάξεις προστασίας και 
ελέγχου των κυκλωµάτων, ηλεκτρικά φορτία), παραδείγµατα ηλεκτρικών 
συστηµάτων ελαφρού, µαχητικού, επιβατικού, καθώς και µη επανδρωµένου 
αεροσκάφους. Ακουστική Υπογραφή Αεροσκαφών: επεξεργασία ηχητικών σηµάτων 
µε σκοπό την αυτόµατη αναγνώριση ηχητικού γεγονότος (διέλευση αεροσκάφους) σε 
αστικό περιβάλλον, καθώς και την αυτόµατη κατηγοριοποίηση τύπων αεροσκαφών. 
 

Ειδικές Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις [ΜΕ.5.7.1] 

Φωτοτεχνία. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Γειώσεις. Εγκαταστάσεις 
ηλεκτροκινητήρων. Αλεξικέραυνα. Ανελκυστήρες. Ηλεκτρικοί υποσταθµοί. 
Εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων. Ηλεκτρική θέρµανση. Κεντρικές θερµάνσεις. 
Αερισµός. Κλιµατισµός. Υδραυλικές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις πυρασφάλειας. 
Πρακτική εφαρµογή: Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης µε τη βοήθεια λογισµικού 
– Μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο HD 384. 
 

Ενεργειακή Ηλεκτρική Τεχνολογία [ΜΗ.5.7.2] 

Εισαγωγή στα συστήµατα ηλεκτρικής ισχύος. Μονοφασικά κυκλώµατα. ∆ιόρθωση 
συντελεστή ισχύος. Τριφασικά κυκλώµατα. Μετασχηµατιστές. Ηλεκτρικές µηχανές 
(γεννήτριες και κινητήρες συνεχούς ρεύµατος, µηχανές εναλλασσόµενου ρεύµατος, 
τριφασικές σύγχρονες µηχανές, τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες, µονοφασικοί – 
ειδικού σκοπού κινητήρες). Παραγωγή – Μεταφορά – ∆ιανοµή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ηλεκτρική προστασία, στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εισαγωγή στα 
ηλεκτρονικά ισχύος. Νέες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών 
Μηχανών. 
 

Ηλεκτρικές Μηχανές [ΜΑ.4.7.1] 

Βασικές αρχές λειτουργίας ηλεκτρικών µηχανών. Μαγνητικό πεδίο και µαγνητικά 
κυκλώµατα. Ηλεκτροµηχανική µετατροπή ενέργειας. Κινητήρες και γεννήτριες 
συνεχούς ρεύµατος. Μηχανές εναλλασσόµενου ρεύµατος. Τριφασικές σύγχρονες 
µηχανές (γεννήτριες, κινητήρες). Επαγωγικές µηχανές. Επαγωγικοί τριφασικοί 
κινητήρες. Μονοφασικοί κινητήρες. Ειδικοί ηλεκτρικοί κινητήρες. Έλεγχος 
ηλεκτρικών µηχανών. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών. 
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Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία Ι [ΜΗ.3.7.2] 

Νόµοι του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου – Αρχές διατήρησης φορτίου και ενέργειας, Το 
ηλεκτροστατικό πεδίο: Ηλεκτρική πεδιακή ένταση και ηλεκτρική µετατόπιση 
κατανεµηµένων φορτίων – ο νόµος του Gauss, Βαθµωτό ηλεκτρικό δυναµικό, 
Εξισώσεις ηλεκτρικών δυναµικών γραµµών και ισοδυναµικών επιφανειών, Εξισώσεις 
Poisson και Laplace – Μέθοδοι επίλυσης του ηλεκτροστατικού προβλήµατος, 
Μέθοδος κατοπτρισµού, Ηλεκτροστατική ενέργεια, Ηλεκτρικά δίπολα, Το ηλεκτρικό 
πεδίο σε αγωγούς σε ηλεκτροστατική ισορροπία, Χωρητικότητα και πυκνωτές, Πεδίο 
ροής µόνιµων ηλεκτρικών ρευµάτων: Εξίσωση συνέχειας, Μικροσκοπική θεωρία της 
αγωγιµότητας – ο νόµος του Ohm, Υπολογισµός αντίστασης αγωγού, Γειωτές, 
Απώλεια ισχύος και νόµος του Joule, Εξίσωση Laplace και οριακές συνθήκες του 
πεδίου ροής, Το µαγνητοστατικό πεδίο: Μαγνητικές δυνάµεις σε ρευµατοφόρους 
αγωγούς, Μαγνητική πεδιακή ένταση, Ο νόµος του Ampere, ∆ιανυσµατικό µαγνητικό 
δυναµικό, ∆ιανυσµατική εξίσωση Poisson, Νόµος των Biot και Savart, Μαγνητική 
ενέργεια, ∆υνάµεις µεταξύ ρευµατοφόρων αγωγών. 
 

Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία ΙΙ [ΜΗ.4.7.2] 

Χρονικά µεταβαλλόµενα πεδία, Νόµος ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής του Faraday, 
Αυτεπαγωγή και ενέργεια µαγνητικού πεδίου, Συντελεστής αυτεπαγωγής, Αµοιβαία 
επαγωγή – τύπος του Neumann, Ρεύµα µετατόπισης του Maxwell, Εξισώσεις του 
Maxwell σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, ∆ιαφορική εξίσωσης κύµατος – 
εξίσωση Helmholtz, Εξίσωση κύµατος στον ελεύθερο χώρο και σε διηλεκτρικό µέσο 
χωρίς απώλειες, ∆ιάδοση επίπεδων ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, Ροή 
ηλεκτροµαγνητικής ισχύος και το διάνυσµα Poynting – θεώρηµα του Poynting, 
Αρµονικά πεδία και κύµατα: Οι εξισώσεις του Maxwell σε µιγαδική µορφή, 
Μιγαδική έκφραση του διανύσµατος Poynting, Βαθµωτά και διανυσµατικά δυναµικά 
χρονικά µεταβαλλόµενων πεδίων, Γενική λύση των κυµατικών εξισώσεων – 
∆υναµικά καθυστέρησης, ∆υναµικά καθυστέρησης για αρµονικά µεταβαλλόµενο 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, Ακτινοβολία του στοιχειώδους διπόλου Hertz. 
 

Ηλεκτροµαγνητικά Πεδία ΙΙΙ [ΜΗ.5.7.3] 

Το ηλεκτρικό πεδίο στην ύλη, πόλωση διηλεκτρικού, Οριακές συνθήκες για το 
ηλεκτρικό πεδίο, Το µαγνητικό πεδίο στην ύλη, Μαγνήτιση, Οριακές συνθήκες για το 
µαγνητικό πεδίο, ∆ιάδοση επίπεδου ηλεκτροµαγνητικού (HM) κύµατος σε 
διηλεκτρικά µέσα, ∆ιάδοση επίπεδου HM κύµατος σε αγώγιµα µέσα, Επιδερµικό 
φαινόµενο, Επιφανειακή εµπέδηση – Απώλειες ισχύος σε αγώγιµο µέσο, Πόλωση 
επίπεδων HM κυµάτων, Επαλληλία HM κυµάτων διαφορετικών συχνοτήτων, 
Οµαδική ταχύτητα, ∆ιάδοση σε µέσα µε διασπορά: ∆ιασπορά υλικού και 
κυµατοδήγησης, Κάθετη πρόσπτωση ΗΜ κυµάτων στη διαχωριστική επιφάνεια δύο 
διηλεκτρικών µέσων, Πλάγια πρόσπτωση σε διηλεκτρικά µέσα, Εξισώσεις Fresnel, 
Κρίσιµη γωνία ολικής ανάκλασης και γωνία µηδενικής ανάκλασης Brewster, Κάθετη 
και πλάγια πρόσπτωση στην επιφάνεια καλού αγωγού, Αλληλεπίδραση δέσµης 
ηλεκτρονίων µε επίπεδο ΗΜ κύµα, ∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στην 
ιονόσφαιρα. 
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Ηλεκτρονικά [ΙΠ.2.7.1, ΕΑ.2.7.1] 

Κυκλωµατικές µεταβλητές, Κυκλωµατικά στοιχεία. Σήµατα. Ανασκόπηση 
κυκλωµάτων συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος, Μεταβατικά φαινόµενα. 
Ηµιαγωγοί προσµίξεων. ∆ίοδοι ανόρθωσης (δοµή, χαρακτηριστική, µοντέλα). Ειδικές 
δίοδοι (LED, Zener, Schottky, VARACTOR). Εφαρµογές για κυκλώµατα διόδων. 
Τροφοδοτικές διατάξεις. ∆οµή των διπολικών (BJT) και των µονοπολικών (JFET, 
MOSFET) τρανζίστορ. Πόλωση των BJT και MOSFET. Το τρανζίστορ σαν 
γραµµικός ενισχυτής και σαν διακόπτης. Βασικές αρχές ενισχυτών. Ανάλυση 
ενισχυτών µε BJT και MOSFET. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών. Θετική και 
αρνητική ανάδραση – ταλαντωτές. Ενισχυτές ισχύος και τάξεις λειτουργίας 
ενισχυτών. Τελεστικοί ενισχυτές. Ψηφιακά λογικά κυκλώµατα. Το δυαδικό 
αριθµητικό σύστηµα. Άλγεβρα Boole. Ψηφιακές λογικές πύλες. Σχεδίαση µε λογικές 
πύλες. Συνδυαστικά κυκλώµατα. Ακολουθιακά κυκλώµατα. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 
 

Avionics Systems (Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αεροσκαφών (Avionics)) [ΙΠ.3.7.1, 
ΕΑ.3.7.1] 

Evolution of Avionics Architectures, Avionics Computing, Data Buses. Brief 
Overview of Antennas and Propagation: The RF Spectrum, Antennas (and their main 
characteristics), Free-Space Propagation Equation, Radio Propagation Modes. Brief 
Overview of Telecommunications: Analogue and Digital Modulations, Multiple 
Access Methods, Aircraft Voice and Data Communication Systems, HF/VHF/UHF, 
SATCOM. Military Datalink Systems, Link 16. Ground-Based Navigation Aids: 
ADF/NDB, VOR, DME, TACAN, VOR/TAC, Instrument Landing Systems ILS and 
MLS, Space-Based Navigation Systems. RADAR Systems, Principles of RADAR, 
Pulsed RADAR, Continuous-Wave RADAR, Doppler RADAR, Synthetic Aperture 
RADAR, RADAR-Based Systems. Air-Traffic Control (ATC), Transponder (Modes 
A, C, S), IFF, TCAS. Air Data Sensors, Magnetic Sensors, Inertial Sensors, Electro-
Optical Sensors. Principles of Flight Control, Flight Control Elements, Principles of 
Fly-by-Wire, Autopilot Flight Director System, Principles of Flight Management 
System. Principles of Navigation, Electronic Flight Bag, Performance-Based 
Navigation, ADS-B, Future of Air Traffic Management (ATM), Flight Data 
Recorders and Emergency Beacons. Flight Deck Displays, Head-Up Display Visual 
Guidance System, Enhanced and Synthetic Vision Systems, Display System 
Technologies and Architectures. Electronic Support/Attack/Protection. 
 

Ηλεκτρονικά Συστήµατα Αεροσκαφών [ΜΑ.7.7.1] 

Αδρανειακά συστήµατα ναυτιλίας, Συστήµατα ραδιοναυτιλίας (TACAN, VOR, ILS, 
κλπ), Υπολογιστής ανεµοµετρίας, Συστήµατα επικοινωνιών, Ενδείκτες, Σύστηµα 
ελέγχου πτήσης, Αυτόµατος πιλότος, ∆ίαυλοι δεδοµένων αεροσκάφους, Συστήµατα 
εκποµπών ανάγκης (ELT, ULB, PLB, κλπ)  Σύστηµα καταγραφής δεδοµένων πτήσης ,
(FDR)  ,IFF, RADAR αεροσκάφους (αρχές λειτουργίας, παράµετροι – ρυθµίσεις ,
περιγραφή λειτουργίας RDY-2 και APG-68(V)9, εισαγωγή στα RADAR AESA), 
Ηλεκτροοπτικά συστήµατα (IRST, FLIR, LANTIRN, κλπ), Link 16, Συστήµατα 
αυτοπροστασίας (αρχές λειτουργίας, περιγραφή συστηµάτων ICMS Mk3 και ASPIS 
II), Αναφορά σε όπλα αέρος-αέρος, αέρος-εδάφους και αέρος-επιφανείας, καθώς και 
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στη διασύνδεση αυτών µε το φέρον αεροσκάφος, αρχές αεροσκαφών χαµηλής 
παρατηρησιµότητας (stealth). 
 

Ηλεκτρονικά Φίλτρα [ΜΗ.7.7.1] 

Εισαγωγή στα φίλτρα, είδη φίλτρων: συναρτήσεις µεταφοράς, καµπύλες απόκρισης 
πλάτους, ιδανική µετάδοση, ιδανικά φίλτρα, βαθυπερατά και υψιπερατά φίλτρα, 
ζωνοδιαβατά φίλτρα και φίλτρα αποκοπής ζώνης, σύγχρονες τεχνολογίες φίλτρων, 
τάξη, ευαισθησία. Προδιαγραφές πλάτους. Βασικές προσεγγίσεις: Butterworth, 
Chebyshev, ελλειπτική. Φίλτρα Bessel. Μετασχηµατισµοί συχνότητας: υψιπερατά, 
ζωνοδιαβατά, αποκοπής ζώνης. Ενεργά και RC φίλτρα δεύτερης τάξης. Σύνθεση και 
σχεδίαση ενεργών και RC φίλτρων µε άµεση σύνθεση της συνάρτησης µεταφοράς. 
Σύνθεση και σχεδίαση παθητικών φίλτρων. Ασκήσεις προσοµοίωσης κυκλωµάτων 
φίλτρων. 
 

Ηλεκτροτεχνία [ΜΑ.3.7.1, ΜΕ.4.7.1] 

Βασικές έννοιες, µεγέθη, µονάδες (ρεύµα, τάση, ισχύς, ενέργεια). Στοιχεία 
κυκλωµάτων (αντιστάτες, πηγές, πυκνωτές, πηνία). Νόµοι Kirchhoff. Κυκλώµατα 
συνεχούς ρεύµατος, Ισοδύναµα κυκλώµατα, µέθοδοι ανάλυσης κυκλωµάτων 
(µέθοδος κόµβων, µέθοδος βρόχων). Θεωρήµατα κυκλωµάτων (επαλληλίας, 
Thevenin, Norton, µεταφοράς µέγιστης ισχύος), µεταβατική ανάλυση. Κυκλώµατα 
εναλλασσόµενου ρεύµατος, Ανάλυση µε φάσορες, ισχύς στο εναλλασσόµενο ρεύµα, 
τριφασικά κυκλώµατα, τριφασική ισχύς. Μετασχηµατιστές, Εισαγωγή στις 
ηλεκτρικές µηχανές, παραγωγή – µεταφορά – διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 
 

Θεωρία ∆ιαµόρφωσης & Θορύβου Ι [ΜΗ.5.7.4] 

∆ιαµόρφωση Πλάτους (ΑΜ), Περιγραφή και Φασµατικά Χαρακτηριστικά Σηµάτων 
ΑM, ΑΜ ∆ιπλής και Μονής Πλευρικής Ζώνης, ∆ιαµόρφωση µε Κατάλοιπο 
Πλευρικής Ζώνης, Υλοποίηση ∆ιαµορφωτών και Αποδιαµορφωτών ΑM, Επίδραση 
Θορύβου σε Συστήµατα AM. ∆ιαµόρφωση Γωνίας (PM/FM), Περιγραφή και 
Φασµατικά Χαρακτηριστικά Σηµάτων PM/FM, Υλοποίηση ∆ιαµορφωτών και 
Αποδιαµορφωτών PM/FM, Επίδραση Θορύβου σε Συστήµατα PM/FM. Εκποµπές 
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Τυχαίες ∆ιαδικασίες, Περιγραφή Τυχαίων 
∆ιαδικασιών στο Πεδίο του Χρόνου και στο Πεδίο της Συχνότητας, Μετάδοση 
Τυχαίων ∆ιαδικασιών µέσα από Γραµµικά και Χρονικά Αναλλοίωτα Συστήµατα, 
Gaussian και Λευκές Τυχαίες ∆ιαδικασίες. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών. 
 

Θεωρία ∆ιαµόρφωσης & Θορύβου ΙΙ [ΜΗ.6.7.3] 

Ψηφιακή Μετάδοση µέσω Καναλιών Προσθετικού Λευκού Gaussian Θορύβου 
(AWGN), Γεωµετρική Αναπαράσταση Κυµατοµορφών Σήµατος, ∆ιαµόρφωση 
Παλµών, Ψηφιακά ∆ιαµορφωµένα Σήµατα Βασικής Ζώνης και Ζωνοπερατά Σήµατα, 
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Βέλτιστοι ∆έκτες για Ψηφιακά ∆ιαµορφωµένα Σήµατα, Προσαρµοσµένα Φίλτρα, 
Πιθανότητα Σφάλµατος στη Φώραση Σήµατος Παρουσία AWGN. Ψηφιακή 
Μετάδοση µέσω AWGN Καναλιών Περιορισµένου Εύρους Ζώνης, Ψηφιακή 
Μετάδοση µέσω Ζωνοπερατών Καναλιών, Σχεδιασµός Σήµατος για Κανάλια 
Περιορισµένου Εύρους Ζώνης, Φάσµα Ισχύος Ψηφιακά ∆ιαµορφωµένων Σηµάτων. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών. 
 

Θεωρία Ηλεκτρονικών Στοιχείων [ΜΗ.4.7.3] 

Σύντοµη ανασκόπηση των ιδιοτήτων των ηµιαγωγών: Συγκέντρωση φορέων, 
Ρεύµατα διάχυσης και ολίσθησης, Επανασύνδεση φορέων, Ηλεκτροστατική της 
επαφής pn, Φράγµα δυναµικού, Ορθή και ανάστροφη πόλωση, Χαρακτηριστική I-V 
διόδου, Στατική και δυναµική αντίσταση διόδου, Η κατάρρευση της διόδου υπό 
συνθήκες ανάστροφης πόλωσης, ∆ίοδος Zener, Χωρητικότητα µετάβασης επαφής pn, 
Χωρητικότητα διάχυσης. Αναλογικά κυκλώµατα διόδων: Ανόρθωσης, ψαλιδισµού 
και πολλαπλασιασµού τάσης, σταθεροποίησης τάσης. ∆οµή του διπολικού 
τρανζίστορ (BJT), Τύποι pnp και npn, Συνιστώσες ρευµάτων στο BJT, Εξισώσεις 
Ebers-Moll, Περιοχές λειτουργίας του BJT, Χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου, 
Φαινόµενο Early. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου µετάλλου-οξειδίου-ηµιαγωγού 
(MOSFET): Τύποι MOSFET, Τεχνολογία CMOS, Χαρακτηριστικές I-V του 
MOSFET, ∆ιαµόρφωση του µήκους καναλιού των MOSFET, FET µετάλλου-
ηµιαγωγού (MESFET), Τρανζίστορ υψηλής ηλεκτρονικής ευκινησίας (ΗΕΜΤ). 
Ειδικά Ηλεκτρονικά Στοιχεία: ∆ίοδοι Varactors, σήραγγας, επαφής µετάλλου-
ηµιαγωγού (Schottky), ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου (SCR), DIAC, TRIAC.  
 

Θεωρία Μικροκυµάτων [ΜΗ.6.7.4] 

Εισαγωγή και εφαρµογές των µικροκυµάτων. Σύντοµη επανάληψη της 
ηλεκτροµαγνητικής θεωρίας, κυµατοδηγούµενα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, Ρυθµοί 
διάδοσης κυµάτων (εγκάρσια ηλεκτροµαγνητικά, εγκάρσια ηλεκτρικά, εγκάρσια 
µαγνητικά, υβριδικά). Κυµατοδηγός δύο παράλληλων επιπέδων πλακών, 
Κυµατοδηγός ορθογώνιας διατοµής, Κυµατοδηγός κυκλικής διατοµής: Μελέτη του 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, κυµατικής αντίστασης, διασποράς κυµατοδήγησης, 
συχνοτήτων αποκοπής, εξασθένησης ισχύος. Κυµατοδήγηση σε οµοαξονική γραµµή, 
Ρυθµοί ανώτερης τάξης σε οµοαξονικές γραµµές. Κοιλότητες συντονισµού: 
ορθογώνια και κυλινδρική. Υπολογισµοί των απωλειών, του παράγοντα ποιότητας 
και του εύρους ζώνης. ∆ιέγερση ρυθµών σε κυµατοδηγούς και σε κοιλότητες 
συντονισµού. 
 

Θεωρία Πληροφορίας [ΜΗ.7.7.2, ΕΠ.7.7.1] 

Πηγές Πληροφορίας, Μοντελοποίηση των Πηγών Πληροφορίας, Μέτρο 
Πληροφορίας και Εντροπία, Αλγόριθµοι Κωδικοποίησης Πηγής. Μοντελοποίηση 
Καναλιών Επικοινωνίας, Χωρητικότητα Καναλιού, Κωδικοποίηση για Αξιόπιστη 
Μετάδοση, Κώδικες για Ανίχνευση και ∆ιόρθωση Σφαλµάτων. Ψηφιακή Μετάδοση 
σε Κανάλια Πολλαπλών ∆ιαδροµών µε ∆ιαλείψεις, Σχεδίαση Σηµάτων για Κανάλια 
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Πολλαπλών ∆ιαδροµών µε ∆ιαλείψεις. Επιδόσεις Συστηµάτων Πολλαπλής Λήψης. 
Ισοστάθµιση Καναλιού. 
 

Κεραίες [ΜΗ.6.7.5] 

Βασική Θεωρία και Παράµετροι Ακτινοβολίας Κεραιών: Πεδίο Ακτινοβολίας, 
Αντίσταση Ακτινοβολίας, Κατευθυντικότητα, Κέρδος, Πυκνότητα Ισχύος, 
∆ιάγραµµα Ακτινοβολίας, Ενεργό Μήκος, Ενεργός Επιφάνεια. Κεραίες Σύρµατος: 
∆ίπολα Hertz, ∆ίπολα Τριγωνικής και Ηµιτονοειδούς Κατανοµής Ρεύµατος, Κεραία 
Οδεύοντος Κύµατος, Κεραία Κυκλικού Πλαισίου, Κεραίες Βρόχου. Στοιχειοκεραίες: 
Παράγοντας ∆ιάταξης, Οµοιόµορφες Γραµµικές Στοιχειοκεραίες, Οµοιόµορφες 
∆ιδιάστατες Στοιχειοκεραίες, Στοιχειοκεραίες Dolph-Chebyshev, Ανοµοιόµορφες 
Στοιχειοκεραίες. Κυκλωµατικό Ισοδύναµο Κεραίας: Σύνθετη Αντίσταση Κεραίας, 
Συνθήκες Προσαρµογής και Μέγιστης Μεταφερόµενης Ισχύος, Ιδία Σύνθετη 
Αντίσταση, Αµοιβαία Σύνθετη Αντίσταση. Εξισώσεις Hallen και Pocklington. 
Κεραίες Μικροκυµάτων, Παραβολικά Κάτοπτρα, Κεραίες Χοάνης, Κεραίες Σχισµής, 
Κεραίες Ευρείας Ζώνης, Ελικοειδής Κεραία, Κεραίες Yagi και Log-Periodic. Η 
Κεραία στην Εκποµπή και στη Λήψη: Αµοιβαιότητα, Ισοδύναµο Κύκλωµα Κεραίας 
∆έκτη, Ισοδυναµία ∆ιαγραµµάτων Εκποµπής και Λήψης, Ενεργός Επιφάνεια 
Κεραίας. Επίδραση Γης στην Ακτινοβολία Κεραιών: Ανάκλαση και ∆ιάθλαση 
Επιπέδων Κυµάτων, Κύµα Εδάφους, Κύµα Χώρου, Κύµα Επιφανείας. Μετρήσεις 
Κεραιών. 
 

Μικροκυµατικές ∆ιατάξεις & Πηγές [ΜΗ.7.7.3] 

Μικροκυµατικά Συντονισµένα Κυκλώµατα, Συντελεστής Ποιότητας και Εύρος 
Ζώνης. Μικροκυµατικά Κυκλώµατα και Πίνακες Σκέδασης, Πίνακες Σύνθετων 
Αντιστάσεων και Σύνθετων Αγωγιµοτήτων, Πίνακες ΑBCD. Βασικά Μικροκυµατικά 
∆ίθυρα, Τρίθυρα και Τετράθυρα (Αποµονωτής, Κυκλοφορητής, Μαγικό Τ, 
Κατευθυντικός Ζεύκτης). Περιοδικές ∆οµές, Μικροκυµατικά Φίλτρα, 
Μικροκυµατικές Γεννήτριες (Λυχνία Οδεύοντος Κύµατος, Λυχνία Klystron, Λυχνία 
Magnetron). Ηµιαγωγικές Μικροκυµατικές Πηγές, Ταλαντωτές Gunn και Read, 
∆ίοδοι PIN. Μικροκυµατικά Transistors. 
 

Νευρωνικά ∆ίκτυα [ΕΠ.5.7.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Οπτικοηλεκτρονική [ΜΗ.7.7.4] 

Συνιστώσες ενός οπτικοηλεκτρονικού συστήµατος. ∆οµή και τύποι οπτικών ινών, 
Κυµατοδήγηση σε ίνες βηµατικού δείκτη διάθλασης και ίνες διαβαθισµένου δείκτη 
διάθλασης, Τρόποι µετάδοσης σε µια οπτική ίνα – Μονότροπες ίνες, ∆ιασπορά και 
εξασθένηση σε µια οπτική ίνα, Συγκόλληση οπτικών ινών, Ζητήµατα σχεδίασης και 
κατασκευής οπτικών ινών. Οπτικές πηγές: Εκποµπή και απορρόφηση σε επαφές pn 
ηµιαγωγών, Ηµιαγωγοί δίοδοι εκποµπής φωτός (LED), Κβαντική αποδοτικότητα. 
Οµοδοµικά και ετεροδοµικά LED. Οµοδοµικά και Ετεροδοµικά LASER: Οπτικό 
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κέρδος, Οπτική κοιλότητα Fabry-Perot, Τρόποι µετάδοσης στα LASER. Κυκλώµατα 
οδήγησης διόδων LED και LASER. Σύζευξη οπτικής πηγής µε οπτική ίνα. Οπτικοί 
∆έκτες: Χαρακτηριστικά φωτοανιχευτών, Φωτοδίοδοι pin και Φωτοδίοδοι 
χιονοστοιβάδας (APD), Θόρυβος και ευαισθησία του δέκτη. Παθητικά 
οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία: οπτικοί συζεύκτες, διαχωριστές, αποµονωτές και οπτικά 
φίλτρα. Βασικές αρχές οπτικής ενίσχυσης. 
 

Σήµατα & Συστήµατα Ι [ΜΗ.4.7.4, ΕΠ.4.7.1] 

Εισαγωγή στα Σήµατα. Κατηγοριοποίηση και Ταξινόµηση Σηµάτων 
(Αναλογικά/∆ιακριτού Χρόνου/Ψηφιακά, Περιοδικά, Αιτιοκρατικά/Στοχαστικά κτλ). 
Άρτιο και Περιττό Μέρος Σηµάτων. Περιοδικά ∆ιακριτά Σήµατα. Στοιχειώδη 
Σήµατα. Εισαγωγή στα Συστήµατα. Είδη Συστηµάτων (Αναλογικά και ∆ιακριτά, 
Αναστρέψιµα, Στατικά και ∆υναµικά, Γραµµικά, Χρονικά Αναλλοίωτα). Κρουστική 
Απόκριση Αναλογικών και ∆ιακριτών Συστηµάτων. Αναλυτικός και Γραφικός 
Προσδιορισµός Κρουστικής Απόκρισης. Φίλτρα Σηµάτων. Σειρά Fourier. 
 

Σήµατα & Συστήµατα ΙΙ [ΜΗ.5.7.5] 

Μετασχηµατισµός Fourier. Μετασχηµατισµός Fourier Κρουστικών και Περιοδικών 
Σηµάτων. ∆ιακριτή Σειρά Fourier. Μετασχηµατισµός Fourier ∆ιακριτού Χρόνου και 
∆ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourier. Ταχύς Μετασχηµατισµός Fourier. 
Μετασχηµατισµός Z. Εφαρµογές Μετασχηµατισµών Fourier και Z σε Σήµατα και 
Συστήµατα ∆ιακριτού Χρόνου. 
 

Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές Εφαρµογές Ι [ΜΗ.7.7.5] 

Ηλεκτρονικός Πόλεµος (ΗΠ) σε συστήµατα επικοινωνιών και RADAR. Βασικές 
αρχές, τεχνικές προστασίας, µέθοδοι παθητικής αποκάλυψης και συστήµατα 
ESM/RWR, SIGINT, ELINT. Τεχνικές παρεµβολών και παραπλάνησης, chaffs-
decoys, τεχνολογία stealth, anti-radiation missiles. Συστήµατα ραδιοναυτιλίας, 
βασικές αρχές, συστήµατα ADF, VOR/DME, TACAN, υπερβολικά συστήµατα 
(LORAN). Ραδιοσυστήµατα προσέγγισης (ILS, GCA) και συστήµατα ελέγχου 
εναέριας κυκλοφορίας (IFF, Air Traffic Control RADARs). 
 

Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές Εφαρµογές IΙ [ΜΗ.8.7.1] 

Αδρανειακό σύστηµα αεροσκάφους (INS), λειτουργία, αισθητήρες, ανάλυση 
σφαλµάτων. Προσοµοίωση συστήµατος INS σε περιβάλλον Matlab. Σύστηµα GPS, 
δοµή, λειτουργία και ανάλυση σφαλµάτων. Ολοκληρωµένα συστήµατα ναυτιλίας, 
data fusion, φίλτρα (φίλτρο Kalman, µη γραµµικά φίλτρα). Ηλεκτρονικά συστήµατα 
αεροσκαφών (Avionics), αρχιτεκτονικές, τεχνολογία, ενσωµάτωση (δίκτυα 
αεροσκαφών, ΜIL-STD-1553), κύρια υποσυγκροτήµατα. Σύστηµα ελέγχου πυρός 
µαχητικών αεροσκαφών, ανάλυση λειτουργίας, ακρίβεια. Συστήµατα διάγνωσης 
βλαβών, πρακτικές συντήρησης. 
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Συστήµατα Ασύρµατων Τηλεπικοινωνιών [ΜΗ.6.7.6] 

 

 

Το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα. Ανάλυση Ασύρµατων Ζεύξεων: Εξίσωση Ασύρµατης 
Ζεύξης, Επίδραση Θορύβου, Ισολογισµός Ζεύξης. Χωρητικότητα Καναλιού. 
Μοντελοποίηση Καναλιού. Ασύρµατα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα: ∆ιαχείριση 
Φάσµατος, Βασικοί Ορισµοί και Πρότυπα Επικρατούσας Τεχνολογίας. 
Αρχιτεκτονική ∆εκτών, Βρόχοι Κλειδώµατος Φάσης, Προσαρµοσµένα Φίλτρα. 
Συστήµατα Κυψελωτής Ραδιοκάλυψης: Επαναχρησιµοποίηση Συχνότητας, 
Μεταγωγή Κυψέλης, Εκθέτης Απωλειών, Παρεµβολές Γειτονικών Καναλιών. 
∆ροµολόγηση Κλήσεων και Ποιότητα Υπηρεσίας. ∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών 
Κυµάτων σε Πραγµατικό Περιβάλλον: Μοντέλα Ελευθέρου Χώρου και Υπεράνω 
Γης, Ζώνες Fresnel, Μοντέλα ∆ιάδοσης των Okumura και Hata. Συστήµατα 
Εντοπισµού Ραδιοεκποµπών: Ραδιογωνιοµετρία, Εύρεση Γωνίας ∆ιόπτευσης, 
Τριγωνισµός, Σφάλµατα Μεθόδων Ραδιοεντοπισµού.  

Συστήµατα ∆ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών [ΜΗ.7.7.6] 

∆ορυφορικές Επικοινωνίες: ∆ορυφορικές Τροχιές, Είδη ∆ορυφόρων, ∆ορυφορικές 
Ζεύξεις, Υπολογισµοί Ζεύξεων. Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα ∆ιευρυµένου 
Φάσµατος: Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Ακολουθιών, Συστήµατα Άµεσης Ακολουθίας 
(Direct Sequence), Συστήµατα Αναπήδησης Συχνότητας (Frequency Hopping), 
Συγχρονισµός, Κέρδος Επεξεργασίας. Συστήµατα Πολλαπλής Πρόσβασης ∆ιαίρεσης 
Συχνότητας (Frequency-Division Multiple Access ή FDMA), Συστήµατα Πολλαπλής 
Πρόσβασης ∆ιαίρεσης Χρόνου (Time-Division Multiple Access ή TDMA), 
Συστήµατα Πολλαπλής Πρόσβασης ∆ιαίρεσης Κώδικα (Code-Division Multiple 
Access ή CDMA). 
 

Συστήµατα Οπτικών Επικοινωνιών [ΜΗ.8.7.2, ΕΠ.8.7.1] 

Επισκόπηση οπτικών, οπτικο-ηλεκτρονικών και οπτικο-ηλεκτρο-µηχανικών 
στοιχείων και διατάξεων για οπτικά δίκτυα. Θεωρία και τεχνολογία οπτικών 
διαµορφωτών. Βασικές αρχές µετάδοσης και περιγραφή (υπο)συστηµάτων οπτικών 
ζεύξεων. Επιβάρυνση σήµατος στις οπτικές ίνες λόγω γραµµικών και µη γραµµικών 
φαινοµένων. Οπτική µετάδοση από σηµείο σε σηµείο. Θεωρία και τεχνολογία 
οπτικών ενισχυτών. Οπτική αναγέννηση πλάτους. Οπτικά δίκτυα πολυπλεξίας χρόνου 
(OTDM). Οπτική µεταγωγή και αρχιτεκτονικές κόµβων. Οπτικά δίκτυα πολυπλεξίας 
µήκους κύµατος (WDM). Σχεδιασµός ενισχυόµενων WDM ζεύξεων και τεχνικές 
βελτιστοποίησης της δροµολόγησης και της µετάδοσης σήµατος. Σχεδιασµός δικτύων 
κορµού, µητροπολιτικών δικτύων και δικτύων πρόσβασης. Αναλογικά οπτικά δίκτυα. 
Συστήµατα µετάδοσης επόµενης γενιάς µε πολυσταθµικές τεχνικές διαµόρφωσης. 
Τεχνολογία µονολιθικών και υβριδικών τεχνικών ολοκλήρωσης σε InP και πυρίτιο 
για την τεχνολογία και υλοποίηση υποσυστηµάτων οπτικών δικτύων επόµενης γενιάς. 

Συστήµατα RADAR [ΙΠ.8.7.2] 

Βασικές αρχές λειτουργίας και εξίσωση του RADAR, ανίχνευση σήµατος σε 
περιβάλλον θορύβου, παλµικό RADAR, τεχνικές συµπίεσης παλµών, φαινόµενο 
Doppler στα RADAR, RADAR συνεχούς σήµατος, RADAR συνθετικής απεικόνισης 
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(SAR), RADAR ανίχνευσης κινούµενου στόχου (MTI). Ραδιοτοµή στόχου (RCS), 
υπολογισµός του RCS στόχου ιδεατής και πραγµατικής γεωµετρίας, µέθοδοι µείωσης 
του RCS µε χρήση απορροφητικών υλικών και µορφοποίηση σχήµατος. Ποµποί, 
δέκτες και κεραίες RADAR, φασικές στοιχειοκεραίες RADAR. Παρασιτικές 
επιστροφές (clutter) στα συστήµατα RADAR, clutter επιφανείας, στατιστική 
περιγραφή του clutter. 
 

Συστήµατα RADAR Ι [ΜΗ.7.7.7, ΕΑ.7.7.1] 

Εισαγωγή: συχνότητες RADAR, είδη RADAR. Βασικές αρχές λειτουργίας: µέτρηση 
της απόστασης σε παλµικό RADAR, µέγιστη εµβέλεια χωρίς αβεβαιότητα, 
διαχωριστική ικανότητα στόχων, εξίσωση του RADAR. Λειτουργικό διάγραµµα 
παλµικού RADAR. Θεωρία ανίχνευσης: θόρυβος Gauss, θόρυβος στην είσοδο και 
στην έξοδο του δέκτη, πιθανότητες ψευδούς συναγερµού και ανίχνευσης, 
ολοκλήρωση παλµών RADAR (σύµφωνη και ασύµφωνη). Φαινόµενο Doppler στα 
RADAR. RADAR συνεχούς κύµατος (CW). RADAR CW-FM. RADAR ανίχνευσης 
κινούµενων στόχων (ΜΤΙ). RADAR συνθετικής απεικόνισης (SAR). ∆έκτης 
προσαρµοσµένου φίλτρου, δέκτης συσχετισµού. Συνάρτηση αβεβαιότητας (ambiguity 
function) RADAR. 
 

 

Συστήµατα RADAR IΙ [ΜΗ.8.7.3, ΕΑ.8.7.1] 

Συµπίεση παλµών RADAR (γραµµική FM, βηµατικής συχνότητας, κώδικες Barker). 
Ραδιοτοµή στόχων: ορισµός, υπολογισµός για στόχους ιδεατής και πραγµατικής 
γεωµετρίας, µέθοδοι ελάττωσης της ραδιοτοµής µε χρήση απορροφητικών υλικών και 
µορφοποίηση σχήµατος στόχου. Κεραίες RADAR: παραβολικά κάτοπτρα, 
χοανοκεραίες, φασικές στοιχειοκεραίες. ∆ιάδοση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 
RADAR στο γήινο περιβάλλον: διάδοση παρουσία της γης, διάθλαση στην 
ατµόσφαιρα, φαινόµενα κυµατοδήγησης στην ανώτερη και κατώτερη ατµόσφαιρα, 
οπτικός ορίζων. Ποµποί RADAR (magnetron, klystron, στερεάς κατάστασης). 
 

Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών Ι [ΕΑ.6.7.1] 

Τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, κανάλι, διαταραχές καναλιού, εξασθένιση, 
παραµόρφωση και θόρυβοι. Ζώνες συχνοτήτων, βασικές έννοιες διάδοσης, κύµα 
επιφανείας και κύµα ουρανού. ∆οµή αναλογικού και ψηφιακού συστήµατος 
επικοινωνιών. Μαθηµατική αναπαράσταση σήµατος, ενέργεια και ισχύς σήµατος, 
χρονική ολίσθηση και αναστροφή. Σήµατα και φάσµα, µετασχηµατισµός Fourier. 
∆ιαµόρφωση πλάτους, βάθος διαµόρφωσης, ισχύς φέρουσας και πλευρικής ζώνης, 
ολική ισχύς, ρεύµα κεραίας, πολλαπλοί τόνοι, βάθος διαµόρφωσης και ισχύς σε 
πολλαπλούς τόνους. ∆ηµιουργία διαµόρφωσης πλάτους, µέθοδος της µη γραµµικής 
αντίστασης, αποδιαµόρφωση σήµατος. ∆ιαµόρφωση πλάτους µε συµπιεσµένο φέρον 
(ΑΜ-DSB/SC), ισορροπηµένος διαµορφωτής, διαµορφωτής δακτυλίου και 
αποδιαµόρφωση. ∆ιαµόρφωση πλάτους µονής πλευρικής ζώνης (AM-SSB). 
∆ιαµόρφωση γωνίας, συχνότητας και φάσης, ισχύς σήµατος, βάθος διαµόρφωσης, 
απόκλιση, εύρος ζώνης (µέθοδος Carson και µέθοδος λύσεων Bessel). Θόρυβος, 
συντελεστής θορύβου, θερµικός θόρυβος, θόρυβος κεραίας. 
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Συστήµατα Τηλεπικοινωνιών ΙΙ [ΕΑ.7.7.2] 

Γραµµές µεταφοράς, χαρακτηριστική εµπέδηση, συντελεστής ανάκλασης, απώλειες, 
χάρτης του Smith, τοποθέτηση εµπεδήσεων στον χάρτη Smith και υπολογισµός των 
αντιστοίχων admittances, του συντελεστή ανάκλασης και του VSWR, προσαρµογή 
εµπέδησης. ∆ιάδοση ΗΜ κυµάτων, απώλειες ελεύθερου χώρου, ατµοσφαιρική 
διάθλαση, µετασχηµατισµός ενεργούς γης, τροχιές και συντελεστής k, απόσταση 
ραδιοτροχιάς από εµπόδια, φαινόµενα ανώµαλης ατµοσφαιρικής διάθλασης, 
τροποσφαιρική σκέδαση, εξασθένιση, υπολογισµός ύψους κεραιών για την αποφυγή 
απωλειών περίθλασης, ανάκλαση από τη γη, διαλείψεις. Κεραίες, ισοτροπική κεραία, 
λοβός κεραίας, κατευθυντικότητα και κέρδος, ενεργός επιφάνεια κεραίας, πόλωση, 
επίδραση της γης, διαγράµµατα ακτινοβολίας αξιοσηµείωτων κεραιών, 
στοιχειοκεραίες και κεραίες διάταξης φάσης. ∆ορυφορικές ζεύξεις, απώλειες 
διάδοσης, απώλειες αποεστίασης στην άνω ζεύξη, διαλείψεις λόγω πολύοδης 
διάδοσης και διακύµανσης του δείκτη διάθλασης, ισοζύγιο της άνω ζεύξης, ισοζύγιο 
της κάτω ζεύξης. 
 

Σχεδίαση Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων [ΜΗ.8.7.4] 

Ολοκληρωµένα Ψηφιακά Κυκλώµατα MOS: Τεχνολογίες ψηφιακών ολοκληρωµένων 
κυκλωµάτων και οικογένειες λογικών κυκλωµάτων, βασικές αρχές, παράµετροι 
λειτουργίας και απόδοσης. Αναστροφέας CMOS: δοµή, λειτουργία, κυκλώµατα 
λογικών πυλών µε CMOS. Αναστροφέας ψεύδο-NMOS, δοµή, λειτουργία, 
κυκλώµατα λογικών πυλών µε ψεύδο-ΝΜΟS. Τρανζίστορ διέλευσης, λειτουργία, 
πύλη µετάδοσης. Ακολουθιακά Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα MOS: Flip-Flop, 
µανδαλωτές, κυκλώµατα πολυδονητών CMOS. Ασκήσεις προσοµοίωσης. 
 

Τεχνολογία Αισθητήρων [ΙΠ.4.7.1] 

Ιστορική αναδροµή ανάπτυξης συστηµάτων RADAR (πριν τον 2ο Π.Π., κατά τον 2ο 
Π.Π. και κατά τον ψυχρό πόλεµο) και εξέταση ανάλογων τεχνολογιών. Περιγραφή 
λειτουργίας – βασικές έννοιες παλµικών RADAR. Μέτρηση απόστασης – ασαφής 
απόσταση (ambiguous range). Βασική εξίσωση RADAR. Εισαγωγή στην έννοια της 
ραδιοδιατοµής (RCS – RADAR Cross Section) – παραδείγµατα αεροσκαφών stealth. 
Ανίχνευση σήµατος σε θόρυβο – CFAR (Constant False Alarm Rate). Αριθµητικά 
παραδείγµατα επίλυσης εξίσωσης RADAR. Κατηγορίες RADAR ανάλογα µε 
πλατφόρµα, συχνότητα λειτουργίας, είδος κεραίας (phased array, AESA, reflector) 
και τύπο ποµπού (λυχνία, solid state). Αναφορά στις τεχνικές επεξεργασίας σήµατος: 
Doppler processing, pulse compression, MTI, κλπ. RADAR Wave Propagation 
(φαινόµενα διάθλασης, ducting, canceling). Παρουσίαση συστήµατος αεροπορικού 
ελέγχου της ΠΑ. Στοιχεία ηλεκτρονικού πολέµου. Ηλεκτροοπτικοί και υπέρυθροι 
αισθητήρες εδάφους και αέρος. Αρχές λειτουργίας FLIR. 
 

Τηλεπικοινωνίες Ι [ΙΠ.3.7.2, ΕΑ.3.7.2] 

Βασικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών. Γενικό Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος. 
Θεωρία Σηµάτων, Περιγραφή Σηµάτων, Ανάλυση Fourier, Φάσµα και Ζώνες 
Συχνοτήτων. ∆ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση Πλάτους. ∆ιαµόρφωση και 
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Αποδιαµόρφωση Φάσης και Συχνότητας. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών. 
 

 

 

Τηλεπικοινωνίες ΙΙ [ΙΠ.4.7.2, ΕΑ.4.7.1] 

Ποµποί και ∆έκτες. Γραµµές Μεταφοράς, Κυµατοδηγοί, Οπτικές Ίνες. Κεραίες και 
∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων, Στοιχεία Ακτινοβολίας, Ζεύξεις Οπτικής 
Επαφής, Ζεύξεις Πέραν του Ορίζοντα. Θόρυβος σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών. 
 

Τηλεπικοινωνίες [ΜΤ.6.7.1, ΕΠ.6.7.1] 

Βασικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών. Γενικό Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος. 
Θεωρία Σηµάτων, Περιγραφή Σηµάτων, Ανάλυση Fourier, Φάσµα και Ζώνες 
Συχνοτήτων. ∆ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση Πλάτους. ∆ιαµόρφωση και 
Αποδιαµόρφωση Φάσης και Συχνότητας. Ποµποί και ∆έκτες. Γραµµές Μεταφοράς, 
Κυµατοδηγοί, Οπτικές Ίνες. Κεραίες και ∆ιάδοση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων, 
Στοιχεία Ακτινοβολίας, Ζεύξεις Οπτικής Επαφής, Ζεύξεις Πέραν του Ορίζοντα. 
Θόρυβος σε Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών. 

Υπολογισµός & Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωµάτων [ΜΗ.6.7.7] 

∆ιαφορικοί Ενισχυτές: δοµή και λειτουγία σε κοινή και σε διαφορική τάση εισόδου 
του διαφορικού ενισχυτή µε BJT και MOSFET. Ανάλυση ασθενούς σήµατος του 
διαφορικού ενισχυτή: διαφορικό κέρδος, κέρδος κοινού σήµατος, λόγος απόρριψης 
κοινού σήµατος (CMRR). Μέθοδοι πόλωσης των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 
Καθρέφτης ρεύµατος. Πηγές ρεύµατος. Τελεστικοί Ενισχυτές: δοµή των 
ολοκληρωµένων τελεστικών ενισχυτών, λειτουργία µεγάλου σήµατος, απόρριψης 
κοινού σήµατος. Τελεστικός Ενισχυτής 741: κύκλωµα, κέρδος και απόκριση 
συχνότητας. Τελεστικός ενισχυτής CMOS δύο σταδίων. Ασκήσεις προσοµοίωσης. 
 

Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική Ι [ΜΗ.3.7.3, ΕΠ.3.7.1] 

Αριθµητικά Συστήµατα και Κώδικες, Μετατροπές, Συµπληρώµατα, Προσηµασµένοι 
∆υαδικοί Αριθµοί, Λογικές Πράξεις. Άλγεβρα Boole, Αξιώµατα και Θεωρήµατα. 
Λογικές Πύλες. Συναρτήσεις Bοοle, Κανονικές και Πρότυπες µορφές, Χάρτης 
Κarnaugh, Απλοποίηση και Υλοποίηση, Υλοποίηση µε Πύλες NOR και NAND, 
Συνθήκες Αδιαφορίας. Συνδυαστικά Κυκλώµατα, Ανάλυση και Σχεδιασµός, 
Αθροιστής, Αφαιρέτης, Συγκριτής, Κωδικοποιητής, Αποκωδικοποιητής, 
Πολυπλέκτης, Αποκωδικοποιητής BCD σε Ενδείκτες Επτά Τµηµάτων. Ασκήσεις 
προσοµοίωσης. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 
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Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική ΙΙ [ΜΗ.4.7.5, ΕΠ.4.7.2] 

Στοιχεία Μνήµης, Μανδαλωτές, flip-flops. Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα, 
Ανάλυση και Σχεδίαση, Μετρητές και Καταχωρητές. Μνήµη και Προγραµµατίσιµη 
Λογική, Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM), Κώδικας ∆ιόρθωσης Σφαλµάτων 
Hamming, Μνήµη Ανάγνωσης Μόνο (ROM), PLA, ακολουθιακές PLD. Ασύγχρονα 
Ακολουθιακά Κυκλώµατα, ∆ιαδικασία Ανάλυσης, ∆υαδικοί Μετρητές Ριπής, BCD 
Μετρητές Ριπής. Αλγοριθµικές Μηχανές Καταστάσεων, ∆ιαγράµµατα ASM, Θέµατα 
Χρονισµού, Υλοποίηση µε Πολυπλέκτες, Υλοποίηση µε PLA. Ασκήσεις 
προσοµοίωσης. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής. 
 

7.8. Μαθήµατα Τοµέα Πληροφορικής & Υπολογιστών 
 

Αλγόριθµοι & ∆οµές ∆εδοµένων [ΕΠ.5.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή [ΕΠ.3.8.1] 

Ευχρηστία ∆ιαδραστικών συστηµάτων. Συσκευές Αλληλεπίδρασης. Τρόποι και 
Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης. Αρχές Σχεδίασης ∆ιεπαφών. Θεωρητικά Μοντέλα 
Σχεδίασης (Μοντέλο Τεσσάρων Επιπέδων, Προσέγγιση GOMS, Μοντέλο Σταδίων 
Ενεργειών). Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασµός, Παραλλαγές Ανθρωποκεντρικού 
Σχεδιασµού (Εθνογραφική Παρατήρηση, Συµµετοχική Σχεδίαση). Εργαλεία και 
Μέθοδοι Σχεδιασµού ∆ιαδραστικών Συστηµάτων. Αξιολόγηση Συστηµάτων 
∆ιεπαφής. ∆ιεπαφές σε Φυσική Γλώσσα, Φωνητικές ∆ιεπαφές. Συνεργατικές 
∆ιαδικασίες και Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης. Χρηστοκεντρική Σχεδίαση 
Ιστοτόπων, Σχεδίαση ∆ιεπαφών Φορητών Συσκευών. 
 

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών [∆Ι.7.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός (Java) [ΕΠ.3.8.2] 

Βασικές αρχές και µοντέλα προγραµµατισµού. Τύποι δεδοµένων και µεταβλητές. 
Βασικές δοµές προγραµµατισµού. ∆οµές διακλάδωσης και επανάληψης. 
Συναρτήσεις, µέθοδοι και αναδροµή. Ορισµός και πράξεις σε πίνακες και 
αλφαριθµητικά, ταξινόµηση και αναζήτηση. Εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή 
προγραµµατισµό, χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Ορισµός κλάσεων και αντικειµένων. 
Υπερκλάσεις και υποκλάσεις. Αφηρηµένες και τελικές κλάσεις και µέθοδοι. 
Χειρισµός συµβολοσειρών (strings). Προγραµµατισµός σε γραφικό περιβάλλον 
χρήσης (GUI). Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού Java µε το περιβάλλον 
Apache NetBeans. 
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Αρχιτεκτονική Η/Υ [ΜΗ.3.8.1, ΕΠ.3.8.3] 

Στο µάθηµα αναλύονται τα βασικά στοιχεία του µικροεπεξεργαστή, η Αριθµητική και 
Λογική Μονάδα (ΑΛΜ), η µνήµη, η µνήµη καταχωρητών, η µνήµη εντολών, η 
µονάδα ελέγχου, οι δίαυλοι επικοινωνίας και ο καταχωρητής προγράµµατος. 
Επιπρόσθετα, περιγράφονται οι τρόποι προσπέλασης δεδοµένων, οι τρόποι 
διευθυνσιοδότησης δεδοµένων, η δοµή και τα στάδια εκτέλεσης των εντολών 
γλώσσας µηχανής, κατηγοριοποιούνται οι εντολές µηχανής και περιγράφεται 
αναλυτικά η δοµή των R-type, I-type και J-type εντολών. Παράλληλα, αναλύεται η 
αρχιτεκτονική του µικροεπεξεργαστή και περιγράφεται η ροή δεδοµένων και τα 
σήµατα ελέγχου κατά την εκτέλεση των εντολών στον µικροεπεξεργαστή. Τέλος, 
περιγράφονται τεχνικές και µεθοδολογίες βελτίωσης της απόδοσης του επεξεργαστή 
όπως pipeling. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στο Εργαστήριο ∆ικτύων Υπολογιστών και Λογισµικού. 
 

Ασφάλεια ∆ικτύων [ΜΗ.8.8.1] 

Εισαγωγή, η εννοια της ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων. Εµπιστευτικότητα, 
ακεραιότητα µηνύµατος, πιστοποίηση ταυτότητας, απρόσκοπτη λειτουργία. 
Εισαγωγή στην κρυπτογραφία. Συµµετρική και ασύµµετρη κρυπτογραφία. 
Κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού. Ψηφιακές υπογραφές, Συνόψεις µηνυµάτων 
(message digests), ηλεκτρονική υπογραφή, ηλεκτρονικό εµπόριο και τραπεζικές 
εφαρµογές. Έµπιστες τρίτες οντότητες, ψηφιακά πιστοποιητικά. Ασφαλή 
πρωτόκολλα SSL, TLS, S/MIME, ασφάλεια επιπέδου δικτύου: IPsec. Ασφάλεια 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ασφάλεια ασυρµάτων δικτύων. Απρόσκοπτη 
λειτουργία. Τείχη προστασίας (Firewalls). Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DOS & 
DDOS). Υποκλοπή ταυτότητας (phising). Ανίχνευση και ανάλυση πακέτων (sniffing). 
Ιοµορφικό λογισµικό: ιοί, δούρειοι ίπποι, χάκερς, κράκερς, κλπ. Ασφάλεια 
ασυρµάτων δικτύων. IDS. Honeypots. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο ∆ικτύων Υπολογιστών και 
Λογισµικού. 
 

Ασφάλεια ∆ικτύων και Κυβερνοπόλεµος [ΕΠ.6.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων, βασικοί ορισµοί, πλεονεκτήµατα. Αρχιτεκτονική 
και επίπεδα. Τύποι δεδοµένων και πεδία. Αποθήκευση δεδοµένων, οργάνωση 
αρχείων, ταξινόµηση και κατακερµατισµός αρχείων. Μοντέλα βάσεων δεδοµένων. 
Ιεραρχικό και σχεσιακό µοντέλο. Οντότητες, σχέσεις και διαγράµµατα οντοτήτων-
σχέσεων. Κανονικοποίηση και κανονικές µορφές. Σχεδίαση βάσεων δεδοµένων. 

 

Ασφάλεια Ψηφιακών Συστηµάτων και ∆ιαδικασιών [∆Ι.6.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Βάσεις ∆εδοµένων [ΕΑ.5.8.1, ΕΦ.4.8.1] 
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Εισαγωγή στην SQL. ∆ηµιουργία βάσης, πινάκων, στηλών, πεδίων, κλειδιών και 
ερωτηµάτων. Ορισµός σχέσεων (περιορισµών) µεταξύ πινάκων. Επεξεργασία και 
διαγραφή βάσης, πίνακα, στήλης, πεδίου και δεδοµένων. Ερωτήµατα µε χρήση 
φίλτρων και κριτηρίων επιλογής, ερωτήµατα πολλαπλών πινάκων. ∆ηµιουργία και 
χρήση όψεων. Εισαγωγή στο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL µε τη 
χρήση του εργαλείου phpmyadmin. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στoυς υπολογιστές των Ικάρων. 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Βασικές αρχές και µοντέλα προγραµµατισµού. Εισαγωγή, µεταφραστές, 
διερµηνευτές, είδη και εξέλιξη γλωσσών. Τύποι δεδοµένων και µεταβλητές. Βασικές 
δοµές προγραµµατισµού. ∆οµές διακλάδωσης και επανάληψης. Συναρτήσεις, µέθοδοι 
και αναδροµή. Ορισµός και πράξεις σε πίνακες και αλφαριθµητικά, ταξινόµηση και 
αναζήτηση. Εισαγωγή στον συναρτησιακό προγραµµατισµό µε γλώσσα C, 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Αρχιτεκτονική, σύνταξη, τύποι σταθερών – 
µεταβλητών, δηλώσεις, πράξεις στην C, εντολές εισόδου – εξόδου, ακολουθίες, ροή 
ελέγχου προγράµµατος, βρόχοι επανάληψης, σύνθετοι βρόχοι, τύποι δεδοµένων, 
εγγραφές, διαχείριση αρχείων, επεξεργασία – πράξεις πινάκων, συµβολοσειρές, 
συναρτήσεις, δείκτες, δοµές, ενώσεις. Παραδείγµατα και ασκήσεις στη C, ταξινόµηση 
και πολλαπλασιασµός πινάκων, λύση τριωνύµου, προγράµµατα µε συναρτήσεις, 
δείκτες και δοµές. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στους υπολογιστές των Ικάρων. 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

 

Βάσεις ∆εδοµένων Ι [ΕΠ.4.8.1] 

Βλ. Βάσεις ∆εδοµένων [ΕΑ.5.8.1, ΕΦ.4.8.1] 
 

Βάσεις ∆εδοµένων ΙΙ [ΕΠ.6.8.2] 

 

Γραφικά Υπολογιστών – Σύνθεση Εικόνας [ΕΠ.8.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιαδικαστικός Προγραµµατισµός [ΕΠ.3.8.4] 

 

∆ιαδικτυακός Προγραµµατισµός (PHP) [ΕΠ.6.8.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιαχείριση ∆εδοµένων Μεγάλης Κλίµακας [ΕΠ.7.8.1] 
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∆ίκτυα Αισθητήρων [ΕΠ.5.8.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ίκτυα και Ασφάλεια ∆ικτύων [ΙΠ.8.8.1] 

Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Υπολογιστών, στο ∆ιαδίκτυο και στον Παγκόσµιο Ιστό. 
Επίπεδο εφαρµογών. Το πρωτόκολλο HTTP. Ηλεκτρονική αλληλογραφία. Υπηρεσία 
DNS. Επίπεδο Μεταφοράς. Ασυνδεσιστρεφής υπηρεσία µε το πρωτόκολλο UDP. 
∆οµή του UDP. Αρχές συνδεσιστρεφούς υπηρεσίας. Πρωτόκολλα αξιόπιστης 
µεταφοράς δεδοµένων. Το πρωτόκολλο συνδεσιστρεφούς υπηρεσίας του ∆ιαδικτύου 
TCP. ∆οµή του TCP. Έλεγχος ροής. Έλεγχος συµφόρησης µε το TCP. Επίπεδο 
∆ικτύου. ∆ίκτυα εικονικού κυκλώµατος και ∆ίκτυα αυτοδύναµων πακέτων. 
∆ιευθυνσιοδότηση στο IPv4. Πρωτόκολλο µηνυµάτων ελέγχου ICMP. Αλγόριθµοι 
δροµολόγησης. Εσωτερική δροµολόγηση στο ∆ιαδίκτυο. Αλγόριθµοι RIP & OSPF. 
Εξωτερική δροµολόγηση στο ∆ιαδίκτυο. Αλγόριθµος BGP. Επίπεδο Ζεύξης 
∆εδοµένων. Έλεγχος ισοτιµίας. Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης. Τοπικά δίκτυα 
υπολογιστών. ∆ιευθύνσεις MAC. Πρωτόκολλο αναζήτησης διεύθυνσης ARP. Τοπικά 
δίκτυα Ethernet. ∆οµή πλαισίου Ethernet. Πρωτόκολλο CSMA/CD. Ασύρµατα και 
κινητά δίκτυα. WiFi. Πρωτόκολλο 802.11. ∆οµή πλαισίου 802.11. Έννοια της 
ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, κρυπτογραφία και κρυπτογραφικά 
πρωτόκολλα. Ασφάλεια εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο: ασφάλεια πρόσβασης και 
διακίνησης της πληροφορίας, συµµετρική και ασύµµετρη κρυπτογραφία., 
κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού. Ψηφιακές υπογραφές, message digests, έµπιστες 
τρίτες οντότητες, ψηφιακά πιστοποιητικά, το πρωτόκολλο X509.3, πιστοποίηση. 
Ασφαλή πρωτόκολλα SSL, TLS, S/MIME, PGP, IPSEC. Εφαρµογές: Internet (SSH, 
SSL, SSL tunneling), ασφάλεια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ηλεκτρονική 
υπογραφή, ηλεκτρονικό εµπόριο και χρήµα, διενέργεια εκλογών, κινητές 
τηλεπικοινωνίες. Ζητήµατα ασφάλειας δικτύων: κατηγορίες απειλών, σηµεία 
ευπάθειας, αντίµετρα, διασφάλιση. Αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύων ISO/OSI: 
υπηρεσίες ασφάλειας, µηχανισµοί ασφάλειας. Αρχιτεκτονική ασφάλειας στο µοντέλο 
του Internet: ασφάλεια επιπέδου Internet, ασφάλεια επιπέδου µεταφοράς, ασφάλεια 
επιπέδου εφαρµογής. Τείχη προστασίας (Firewalls). Επιθέσεις σε δίκτυα και 
αντίµετρα προστασίας. Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DOS & DDOS). 
Υποκλοπή ταυτότητας Phising. Ασφάλεια ασυρµάτων δικτύων (WEP, WPA, 
WPA2=RSNA-CCNP). Ιοµορφικό Λογισµικό. 
 

∆ίκτυα και Ασφάλεια ∆ικτύων [ΕΑ.6.8.1] 

Βασικές αρχές και τεχνολογίες δικτύων. ∆ιαδίκτυο: αρχιτεκτονική, διευθύνσεις, 
πρωτόκολλα δροµολόγησης και µεταφοράς, υπηρεσίες. Αρχιτεκτονική και επίπεδα 
δικτύων. ∆ίκτυα ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών. ∆ιαχείριση δικτύων. 
Ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων. Κατηγορίες απειλών, σηµεία ευπάθειας και 
αντίµετρα. Επιθέσεις σε δίκτυα και αντίµετρα προστασίας. Τεχνολογίες προστασίας 
ιδιωτικότητας και ανωνυµίας. Ιοµορφικό λογισµικό. Μέθοδοι προστασίας δεδοµένων. 
Εισαγωγή στη γλώσσα HTML µε χρήση CSS και στη γλώσσα προγραµµατισµού 
PHP. Γραφικά, πολυµέσα, επικεφαλίδες, κείµενο, λίστες και πίνακες. Κατασκευή 
δυναµικών ιστοσελίδων. ∆ηµιουργία εφαρµογών διαδικτύου συνδεδεµένων µε βάση 
δεδοµένων. 
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∆ίκτυα Κινητών Επικοινωνιών [ΕΠ.7.8.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

 

∆ίκτυα Υπολογιστών Ι [ΜΗ.7.8.1, ΕΠ.5.8.3] 

Εισαγωγή στα ∆ίκτυα Υπολογιστών, στο ∆ιαδίκτυο και στον Παγκόσµιο Ιστό. 
Επίπεδο εφαρµογών. Το πρωτόκολλο HTTP. Μεταφορά αρχείων µε το FTP. 
Ηλεκτρονική αλληλογραφία. Υπηρεσία DNS. Προγραµµατισµός θυρών (Socket) TCP 
& UDP σε Java. Επίπεδο Μεταφοράς. Ασυνδεσιστρεφής υπηρεσία µε το πρωτόκολλο 
UDP. ∆οµή του UDP. Αρχές συνδεσιστρεφούς υπηρεσίας. Πρωτόκολλα αξιόπιστης 
µεταφοράς δεδοµένων. Πρωτόκολλα σωλήνωσης συροµένου παραθύρου. 
Πρωτόκολλο οπισθοχώρησης-κατά-N. Πρωτόκολλο επιλεκτικής επανάληψης. Το 
πρωτόκολλο συνδεσιστρεφούς υπηρεσίας του ∆ιαδικτύου TCP. ∆οµή του TCP. 
Εκτίµηση του χρόνου µετάβασης µετ’ επιστροφής και του χρόνου λήξης αναµονής. 
Έλεγχος ροής. Έλεγχος συµφόρησης µε το TCP. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο ∆ικτύων 
Υπολογιστών και Λογισµικού. 
 

∆ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ [ΜΗ.8.8.2, ΕΠ.6.8.4] 

Επίπεδο ∆ικτύου. ∆ίκτυα εικονικού κυκλώµατος και ∆ίκτυα αυτοδύναµων πακέτων. 
∆ιευθυνσιοδότηση στο IPv4. Πρωτόκολλο µηνυµάτων ελέγχου ICMP. Αλγόριθµοι 
δροµολόγησης. Αλγόριθµος κατάστασης γραµµών και αλγόριθµος διανύσµατος 
απόστασης. Εσωτερική δροµολόγηση στο ∆ιαδίκτυο. Αλγόριθµοι RIP & OSPF. 
Εξωτερική δροµολόγηση στο ∆ιαδίκτυο. Αλγόριθµος BGP. Επίπεδο ζεύξης 
δεδοµένων. Έλεγχος ισοτιµίας. Πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης. Τοπικά δίκτυα 
υπολογιστών. ∆ιευθύνσεις MAC. Πρωτόκολλο αναζήτησης διεύθυνσης ARP. Τοπικά 
δίκτυα Ethernet. ∆οµή πλαισίου Ethernet. Πρωτόκολλο CSMA/CD. Εικονικά τοπικά 
δίκτυα. Πρωτόκολλο PPP. Ασύρµατα και κινητά δίκτυα. WiFi. Πρωτόκολλο 802.11. 
∆οµή πλαισίου 802.11. Πρωτόκολλο Mobile IP. ∆ίκτυα Bluetooth και WiMAX. Το 
µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο ∆ικτύων Υπολογιστών και Λογισµικού. 

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Ι [ΜΧ.1.8.1, ΕΦ.1.8.1, ∆Ι.1.8.1, ΜΤ.1.8.1, 
ΕΠ.1.8.1] 

Εισαγωγή, Η/Υ γενικά, εφαρµογές, δοµή, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) 
(δοµή, µονάδα ελέγχου, αριθµητική λογική µονάδα, καταχωρητές), µνήµη τυχαίας 
προσπέλασης (RAM), µνήµη µόνο για ανάγνωση (RΟM), κρυφή µνήµη, δίαυλοι, 
περιφερειακές διατάξεις εισόδου και εξόδου. Αριθµητικά συστήµατα, µετατροπές 
µεταξύ συστηµάτων, παραστάσεις αριθµών προσηµασµένων και µη, πράξεις 
δυαδικών αριθµών, συµπληρώµατα, πράξεις µε συµπλήρωµα του 2. Άλγεβρα Boole, 
διαγράµµατα VENN, λογικές εκφράσεις, πίνακες αληθείας, ψηφιακές πύλες AND, 
OR και NOT. Αλγόριθµοι, δοµές αλγορίθµων, ψευδοκώδικες και διαγράµµατα ροής, 
υπολογισιµότητα, πολυπλοκότητα. ∆οµές δεδοµένων, στατικές και δυναµικές. 
Προγράµµατα. Βασικό λειτουργικό λογισµικό. Λειτουργικά συστήµατα. 
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Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙΙ [ΜΧ.2.8.1] 

Γλώσσες Προγραµµατισµού: Εισαγωγή, µεταφραστές, διερµηνευτές, είδη και εξέλιξη 
γλωσσών. Προγραµµατισµός, δοµηµένος και αντικειµενοστραφής. Αλγόριθµοι, 
σχεδιασµός και ανάπτυξη, ψευδοκώδικας, διαγράµµατα ροής, δοµές επιλογής και 
επανάληψης. Πίνακες. Γλώσσα C: Αρχιτεκτονική, λεξιλόγιο, ορθογραφία – σύνταξη, 
τύποι σταθερών – µεταβλητών, δηλώσεις, πράξεις στην C, εντολές εισόδου – εξόδου, 
ακολουθίες, ροή ελέγχου προγράµµατος, βρόχοι επανάληψης, σύνθετοι βρόχοι, τύποι 
δεδοµένων, εγγραφές, διαχείριση αρχείων, επεξεργασία – πράξεις πινάκων, 
συµβολοσειρές, συναρτήσεις, δείκτες, δοµές, ενώσεις. Παραδείγµατα και ασκήσεις 
στην C, ταξινόµηση και πολλαπλασιασµός πινάκων, λύση τριωνύµου, προγράµµατα 
µε συναρτήσεις, δείκτες, δοµές, ενώσεις. 
 

 

 

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ ΙΙΙ [ΜΑ.3.8.1, ΜΕ.3.8.1] 

Προσοµοίωση µε Η/Υ: Εισαγωγή, ορισµός προσοµοίωσης, συστήµατος, πειράµατος, 
µοντέλου. Μαθηµατικά µοντέλα. Λογισµικά πακέτα. GNU OCTAVE: Έναρξη, 
περιβάλλον, χρήση ως αριθµοµηχανή. OCTAVE συναρτήσεις. ∆ηµιουργία – 
επεξεργασία – πράξεις πινάκων – διανυσµάτων. Σχεδιαγράµµατα. Scripts και m-files. 
Προγραµµατισµός. ∆ηµιουργία συναρτήσεων. Λύση εξίσωσης Ax=b. Προσαρµογή 
δεδοµένων. Ελάχιστα τετράγωνα. Ιδιοδιανύσµατα και αποσύνθεση ιδιόµορφων τιµών. 
Πολυώνυµα. Μιγαδικοί αριθµοί. FORTRAN Προγραµµατισµός: Αρχιτεκτονική, 
λεξιλόγιο, σύνταξη, τύποι – δηλώσεις µεταβλητών – σταθερών, εντολές εισόδου – 
εξόδου, ροή ελέγχου προγράµµατος. Συναρτήσεις. Υπορουτίνες. ∆είκτες. Πίνακες. 
∆ιαχείριση αρχείων. Βιβλιοθήκες. Παραδείγµατα και ασκήσεις. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
∆ικτύων Υπολογιστών και Λογισµικού. 
 

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Η/Υ [ΕΦ.2.8.1, ∆Ι.2.8.1, ΜΤ.2.8.1, ΕΠ.2.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Επεξεργασία Εικόνας & Υπολογιστική Όραση [ΕΠ.5.8.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ηλεκτρονικό Έγκληµα και Νοµοθεσία του Κυβερνοχώρου [ΕΠ.7.8.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο & Εφοδιασµός Ι [ΕΦ.7.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
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Ηλεκτρονικό Εµπόριο & Εφοδιασµός ΙΙ [ΕΦ.8.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Εργαστήριο Ψηφιακών ∆εξιοτήτων & 
Εφαρµογών [ΙΠ.4.8.1, ΕΑ.4.8.1, ΕΦ.1.8.2, ∆Ι.1.8.2, ΜΤ.1.8.2, ΕΠ.1.8.2] 

LibreOffice Writer, Calc, Impress: Εργασία µε Έγγραφα, Χρήση διαθέσιµων 
λειτουργιών εφαρµογής, Εισαγωγή Κειµένου, Επιλογή και Επεξεργασία Κειµένου, 
Εφαρµογή µορφοποίησης κειµένου (Χαρακτήρες/Παράγραφοι), ∆ηµιουργία 
Πινάκων, Μορφοποίηση Πίνακα, Γραφικά Αντικείµενα, Συγχώνευση 
Αλληλογραφίας, ∆ιαµόρφωση σελίδας εγγράφου, Χρήση του ορθογραφικού ελέγχου, 
Προεπισκόπηση εκτύπωσης εγγράφου, Εκτύπωση εγγράφου, Αποθήκευση ως pdf. 
LibreOffice Calc: Εργασία µε Υπολογιστικά Φύλλα, Χρήση ∆ιαθέσιµων 
Λειτουργιών/Πόρων Βοήθειας, Κατανόηση αντιστοιχίας κελιών και στοιχείων 
δεδοµένων, Αναγνώριση καλών πρακτικών δηµιουργίας λιστών: αποφυγή κενών 
γραµµών και στηλών, Εισαγωγή αριθµού, ηµεροµηνίας, κειµένου σε ένα κελί. 
Επιλογή ενός κελιού, µιας περιοχής ολόκληρου του φύλλου εργασίας, Επεξεργασία 
περιεχοµένου κελιού, τροποποίηση υπάρχοντος περιεχοµένου κελιού. Αντιγραφή, 
Μετακίνηση, ∆ιαγραφή, Φύλλα Εργασίας, Αριθµητικοί Τύποι Υπολογισµού, 
Συναρτήσεις, Εφαρµογή µορφοποίησης κειµένου σε περιεχόµενα κελιών: µέγεθος 
γραµµατοσειράς, τύπος γραµµατοσειράς, στοίχιση, εφέ περιγράµµατος, ∆ηµιουργία 
Γραφηµάτων, ∆ιαµόρφωση Σελίδας, Προεπισκόπηση εκτύπωσης φύλλου εργασίας, 
Αποθήκευση ως pdf. LibreOffice Impress: Σχεδιασµός Παρουσίασης, Ακροατήριο 
και Περιβάλλον, Περιεχόµενο και ∆ιάταξη, Μορφοποίηση Εικόνων, Χειρισµός 
Γραφικών Αντικειµένων, Χρήση Γραφηµάτων, Χρήση ∆ιαγραµµάτων, 
Ταινίες/Βίντεο, Ήχοι, Κίνηση, Συγχώνευση διαφανειών, Προσαρµοσµένες Προβολές, 
Ρυθµίσεις Προβολής Παρουσίασης, Έλεγχος Προβολής Παρουσίασης, Αποθήκευση 
ως pdf. 
 

Cyber Warfare (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Συστήµατα Πληροφορικής Ι) 
[ΙΠ.3.8.1, ΕΑ.3.8.1] 

Fundamental Concepts: Definitions, Information as a Military Asset, Critical 
Infrastructure, Nonstate Actors in Cyberwar. Cyber Ecosystem: Basic Networking 
Concepts. Setting the Environment: Weaponizing Cyberspace: A History, Targets and 
Combatants, Worldwide Cyber Threats and Attacks, Security for Critical 
Infrastructure, SCADA Systems. Cyber Warfare Tools & Tactics: Tools and Tactics 
Used as Cyber Weapons, Hacking, Network Penetration, Mobile Devices and Internet 
of Things Compromise, Bots and Spyware, Social Engineering and Psychological 
Weapons, Physical Security. Defensive Cyberspace Operations: Cyber Defense, 
Network Systems Protection and Network Counter-Surveillance Operations, Mobile 
Device Protection, Systems Development with Integrated Security, Protecting Critical 
Infrastructures, Digital Forensics, Electronic Warfare, Physical Security. Offensive 
Cyberspace Operations: Operational Cyberwar, Taxonomy of Cyber Attack Weapons, 
Cyber Attacks Strategies, Exploring Cyber Security Vulnerabilities of IoT, Attacking 
Critical Infrastructure. Cyber Threats in Civil and Military Aviation: Cyber Terrorism, 
Using the Internet as a Weapon of Destruction, Terrorism and the Internet, Online 
Radicalization, Extremism and Cyber Propaganda, Cyber Terrorism Attacks. Cyber 
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Warfare Capabilities by Nation/States: EU Cyber Capabilities and Cyber Defense 
Institutions, NATO Cyber Capabilities and Cyber Defense Institutions United States 
Cyber Capabilities, Russia Cyber Capabilities, China Cyber Capabilities, Israel Cyber 
Capabilities, Iran Cyber Capabilities, North Korea Cyber Capabilities, Greece Cyber 
Capabilities, Romania Cyber Capabilities, Portugal Cyber Capabilities. Emerging 
Trends in Cyber Warfare: Weaponized Artificial Intelligence, Deepfake in the Service 
of the Countries, State Supported Cyber Attacks, Attacks against the Cloud, Cyber 
Attack as a Service, Supply Chain Attacks, Hybrid Threats, Data Privacy Violations. 
 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Συστήµατα Πληροφορικής ΙΙ [ΙΠ.4.8.2, ΕΑ.4.8.2] 

Βασικές αρχές και µοντέλα προγραµµατισµού. Τελεστές και εκφράσεις. Βασικές 
δοµές προγραµµατισµού. ∆οµές διακλάδωσης και επανάληψης. Συναρτήσεις, µέθοδοι 
και αναδροµή. Αρθρώµατα. ∆οµές δεδοµένων, λίστες, πλειάδες, λεξικά, 
συµβολοσειρές και σύνολα. Εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό, 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Ορισµός κλάσεων και αντικειµένων. Υπερκλάσεις και 
υποκλάσεις. Προγραµµατισµός χρησιµοποιώντας βιβλιοθήκες γραφικών. Εισαγωγή 
στη γλώσσα προγραµµατισµού Python µε το περιβάλλον Idle. Εργαστηριακές 
ασκήσεις µε τη χρήση της Python σε απλούς αλγορίθµους επίλυσης µαθηµατικών 
προγραµµάτων, διαχείρισης ιστών, αναδροµικών συναρτήσεων και κατασκευής 
αντικειµένων. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες 
εκτελούνται στoυς υπολογιστές των Ικάρων. 
 

Θεωρία Γραφηµάτων & Εφαρµογές [ΕΠ.7.8.4] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Κατανεµηµένα Συστήµατα [ΕΠ.3.8.5] 

Βασικές Έννοιες Κατανεµηµένων Συστηµάτων, Κατανεµηµένη Επεξεργασία, 
Ενδιάµεσο Λογισµικό. Οργάνωση Κατανεµηµένων Συστηµάτων, Μοντέλο Πελάτη-
∆ιακοµιστή (client-server), Οµότιµα Συστήµατα (P2P systems). Επικοινωνία 
Κατανεµηµένων Συστηµάτων, Κλήση Αποµακρυσµένων ∆ιαδικασιών. 
Αποµακρυσµένα Αντικείµενα, Κλήση Αποµακρυσµένων Μεθόδων, 
Μηνυµατοστρεφής Επικοινωνία, Ρευµατοστρεφής Επικοινωνία. ∆ιάταξη Γεγονότων, 
Συγχρονισµός, Λογικά Ρολόγια, Αλγόριθµοι Εκλογής Αρχηγού, Αλγόριθµοι 
Αµοιβαίου Αποκλεισµού, Κατανεµηµένες Συναλλαγές. Ανοχή σε Βλάβες, Μοντέλα 
Αστοχιών, Συγκάλυψη Αστοχιών µέσω Υπερεπάρκειας, Συγκάλυψη Αστοχιών και 
Αναπαραγωγή. Συµφωνία σε Kατανεµηµένα Συστήµατα µε Σφάλµατα, 
Κατανεµηµένη ∆έσµευση, Ανάκαµψη από Σφάλµατα. Κατανεµηµένα Συστήµατα 
Αρχείων, Υπηρεσίες Ονοµάτων και Καταλόγου. Υπολογισµός σε περιβάλλον 
συστοιχίας (cluster computing). Λογισµικό Συστήµατος, Απαιτήσεις ∆ικτυακής 
Επικοινωνίας, Ανάθεση-∆ροµολόγηση Εργασιών, Τεχνικές και Εργαλεία 
Προγραµµατισµού. Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νέφους (Ορισµοί Μοντέλα 
∆ιανοµής, Παρεχόµενες Υπηρεσίες). 
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Λειτουργικά Συστήµατα [ΜΗ.5.8.1, ΕΠ.6.8.5] 

Στο µάθηµα αναλύονται οι βασικές έννοιες Λειτουργικών Συστηµάτων. Πιο 
συγκεκριµένα περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης της Κεντρικής Μονάδας 
Επεξεργασίας (ΚΜΕ), η χρονοδροµολόγηση των διεργασιών, οι αλγόριθµοι 
χρονοδροµολόγησης, η διαχείριση µνήµης, οι µεθοδολογίες διαχειρίσεις και 
διευθυνσιοδότησης της εικονικής µνήµης και η διαχείριση του συστήµατος αρχείων 
και των µονάδων εισόδου και εξόδου. Τέλος, το µάθηµα περιλαµβάνει ένα πλήθος 
εργαστηριακών ασκήσεων σε κλήσεις συστήµατος, δηµιουργία παράλληλων 
διεργασιών και επικοινωνία αυτών µε σήµατα και σωληνώσεις. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
∆ικτύων Υπολογιστών και Λογισµικού. 
 

Μεταγλωττιστές [ΕΠ.3.8.6] 

Βασική δοµή µεταγλωττιστή, γραµµατικές ανεξάρτητες συµφραζοµένων, κανονικές 
εκφράσεις, πεπερασµένα αυτόµατα, λεκτική ανάλυση, γεννήτριες λεκτικών αναλυτών 
(Flex), συντακτική ανάλυση, κανόνες παραγωγής, ασαφείς γραµµατικές, 
προβλέπουσα καθοδική ανάλυση και αναδροµικότητα, ανοδική ανάλυση, γεννήτριες 
συντακτικών αναλυτών (Bison), σηµασιολογική ανάλυση, έλεγχος τύπων, δηµιουργία 
και βελτιστοποίηση ενδιάµεσου κώδικα και δηµιουργία κώδικα χαµηλού επιπέδου. 
 

Μηχανική Μάθηση & Αναγνώριση Προτύπων [ΕΠ.5.8.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Μικροεπεξεργαστές Ι [ΜΗ.5.8.2, ΕΠ.5.8.6] 

Αρχιτεκτονική µικροεπεξεργαστή. ΑΛΜ, συσσωρευτής, καταχωρητές, απαριθµητής 
προγράµµατος, δείκτης στοίβας. Σήµατα του µικροεπεξεργαστή. ∆ίαυλοι του 
µικροεπεξεργαστή. Κύκλοι µηχανής, εντολής. Μνήµες, είδη αυτών. Τρόποι αναφοράς 
στη µνήµη. Χάρτης µνήµης. Οργάνωση µνήµης συστήµατος. Θύρες και περιφερειακά 
εισόδου/εξόδου (Ε/Ε) δεδοµένων. Ε/Ε µε απεικόνιση µνήµης, Ε/Ε σε ξεχωριστό χώρο 
διευθύνσεων, προγραµµατιζόµενα περιφερειακά. Συµβολική γλώσσα. Υπορουτίνες. 
Ψευδοεντολές – οδηγίες συµβολοµεταφραστή. Προσοµοιωτής. Χρήση της στοίβας. 
Πέρασµα παραµέτρων. Είδη περιφερειακών. Σχεδίαση απλού µικροϋπολογιστικού 
συστήµατος µε µνήµες και περιφερειακά. Χρήση σχεδιαστικών πακέτων CAD/CAE. 
Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών. 
 

Μικροεπεξεργαστές ΙΙ [ΜΗ.6.8.1, ΕΠ.6.8.6] 

Σύνθετα µικροϋπολογιστικά συστήµατα. ∆ιακοπές. Προτεραιότητες διακοπών. 
Υπορουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής. Άµεση προσπέλαση µνήµης. Χρονοµέτρηση. 
∆οµή και οργάνωση σύνθετων µικροϋπολογιστικών συστηµάτων. Ανάλυση του IBM 
PC. Εργαστήριο µικροελεγκτών: Πλακέτα Arduino. Σύνδεση στον Η/Υ. 
Προγραµµατισµός σε γλώσσα wiring. Σύνδεση περιφερειακών. Πλακέτες επέκτασης 
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(Shields). Χρήση σχεδιαστικού πακέτου Fritzing. Εφαρµογές, αυτοµατισµοί (µέτρηση 
θερµοκρασίας, ανίχνευση κίνησης, σύνδεση στο διαδίκτυο µέσω Ethernet Shield, 
κλπ). Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών. 
 

Νεφοϋπολογιστική [ΕΠ.7.8.5] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

 

 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εφοδιασµού Ι [ΕΦ.5.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εφοδιασµού ΙΙ [ΕΦ.6.8.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 

Οργάνωση και Θεσµικά Κείµενα Πληροφορικής [ΕΠ.8.8.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Παράλληλος και Κατανεµηµένος Υπολογισµός [ΕΠ.4.8.2] 

Σύγχρονα παράλληλα συστήµατα και αρχιτεκτονικές, υπερυπολογιστές 
(supercomputers), πολυπύρηνα συστήµατα (multicore), συστήµατα συστοιχιών 
υπολογιστών (clusters), υβριδικά συστήµατα και αρχιτεκτονικές. Many-core 
αρχιτεκτονικές και σύγχρονες τεχνολογίες επιταχυντών συνεπεξεργαστών (CUDA 
GPUs, Intel Xeon Phi, Sunway κλπ). Τεχνικές παραλληλοποίησης σε περιβάλλοντα 
κατανεµηµένης µνήµης, µοντέλα παράλληλου προγραµµατισµού και σχεδιασµός 
παράλληλων προγραµµάτων. Επίλυση κλασσικών προβληµάτων υπολογισµού σε 
περιβάλλον κατανεµηµένης µνήµης (αλγόριθµοι ταξινόµησης, αλγόριθµοι 
πολλαπλασιασµού πινάκων και αλγόριθµοι επίλυσης γραµµικών συστηµάτων). 
Παράλληλος (πολυνηµατικός) προγραµµατισµός σε περιβάλλοντα κοινής µνήµης. 
Προγραµµατισµός GPUs και συνεπεξεργαστών (µοντέλο προγραµµατισµού CUDA, 
πρότυπο OpenCL). Μέτρηση της απόδοσης παράλληλων προγραµµάτων. 

Πληροφοριακά Συστήµατα [ΕΠ.4.8.3] 

Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιοίκησης, Οργανισµός και Πληροφοριακό 
Σύστηµα ∆ιοίκησης, Καθιερωµενα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης. 
Αποτύπωση της Υφιστάµενης Κατάστασης, Λειτουργικές Απαιτήσεις, 
Χρονοπρογραµµατισµός, ∆ιαχείριση και Επίβλεψη Έργων. Τεχνική Αποτύπωση 
Πληροφοριακού Συστήµατος Μητρώου ∆εσµεύσεων, Τεχνική Αποτύπωση 
Πληροφοριακού Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Τεχνική Αποτύπωση 
Πληροφοριακού Συστήµατος Αδειών Προσωπικού, Τεχνική Αποτύπωση 
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Πληροφοριακού Συστήµατος Υποθηκοφυλάκειου. Μετάβαση από Εννοιολογικά 
Μοντέλα σε Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων. 
 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Ι [ΕΦ.7.8.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΙΙ [ΕΦ.8.8.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Προγραµµατισµός & Γλώσσες Προγραµµατισµού Η/Υ Ι [ΜΗ.3.8.2] 

Βασικές αρχές και µοντέλα προγραµµατισµού. Τύποι δεδοµένων και µεταβλητές. 
Βασικές δοµές προγραµµατισµού. ∆οµές διακλάδωσης και επανάληψης. 
Συναρτήσεις, µέθοδοι και αναδροµή. Ορισµός και πράξεις σε πίνακες και 
αλφαριθµητικά, ταξινόµηση και αναζήτηση. Εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή 
προγραµµατισµό, χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Ορισµός κλάσεων και αντικειµένων. 
Υπερκλάσεις και υποκλάσεις. Αφηρηµένες και τελικές κλάσεις και µέθοδοι. 
∆ιαχείριση χαρακτήρων και συµβολοσειρών (strings). Προγραµµατισµός σε γραφικό 
περιβάλλον χρήσης (GUI). Εισαγωγή στη γλώσσα προγραµµατισµού Java µε το 
περιβάλλον Apache NetBeans. Εργαστηριακές ασκήσεις µε τη χρήση της Java σε 
απλούς αλγορίθµους επίλυσης µαθηµατικών προγραµµάτων, διαχείρισης πινάκων, 
αναδροµικών συναρτήσεων και κατασκευής αντικειµένων. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στoυς υπολογιστές των Ικάρων. 

Προγραµµατισµός & Γλώσσες Προγραµµατισµού Η/Υ ΙΙ [ΜΗ.4.8.1] 

Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων, βασικοί ορισµοί, πλεονεκτήµατα. Αρχιτεκτονική 
και επίπεδα. Τύποι δεδοµένων και πεδία. Αποθήκευση δεδοµένων, οργάνωση 
αρχείων, ταξινόµηση και κατακερµατισµός αρχείων. Μοντέλα βάσεων δεδοµένων. 
Ιεραρχικό και σχεσιακό µοντέλο. Οντότητες, σχέσεις και διαγράµµατα οντοτήτων-
σχέσεων. Κανονικοποίηση και κανονικές µορφές. Σχεδίαση βάσεων δεδοµένων. 
Εισαγωγή στην SQL. ∆ηµιουργία βάσης, πινάκων, στηλών, πεδίων, κλειδιών και 
ερωτηµάτων. Ορισµός σχέσεων (περιορισµών) µεταξύ πινάκων. Επεξεργασία και 
διαγραφή βάσης, πίνακα, στήλης, πεδίου και δεδοµένων. Ερωτήµατα µε χρήση 
φίλτρων και κριτηρίων επιλογής, ερωτήµατα πολλαπλών πινάκων. ∆ηµιουργία και 
χρήση όψεων. Εισαγωγή στο σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων MySQL µε τη 
χρήση του εργαλείου phpmyadmin. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο ∆ικτύων Υπολογιστών και 
Λογισµικού. 
 

Προγραµµατισµός & Γλώσσες Προγραµµατισµού Η/Υ ΙΙΙ [ΜΗ.5.8.3] 

Εισαγωγή στον Παγκόσµιο Ιστό. Το πρωτόκολλο HTTP. Μοντέλο εξυπηρέτησης 
πελάτη-διακοµιστή. Εισαγωγή στον Apache Web Server. Ρυθµίσεις. Εγκατάσταση 
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στοίβας LAMP σε Linux. Στοιχεία HTML, DHTML, XML. ∆ηµιουργία απλών 
ιστοτόπων. Εισαγωγή πολυµέσων σε ιστοσελίδες. Στοιχεία γλώσσας 
προγραµµατισµού php. Τελεστές, µεταβλητές, σταθερές, λογικές εκφράσεις. ∆οµές 
επανάληψης. Συναρτήσεις. Πίνακες, διατάξεις. Φόρµες. ∆υναµικές ιστοσελίδες. 
Επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων MySQL µέσω php. Μπισκότα. Απλές εφαρµογές. 
Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρµογών. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο ∆ικτύων Υπολογιστών και 
Λογισµικού. 
 

 

 

Προγραµµατισµός & Γλώσσες Προγραµµατισµού Η/Υ Ι [ΜΤ.3.8.1] 

Βλ. Προγραµµατισµός & Γλώσσες Προγραµµατισµού Η/Υ Ι [ΜΗ.3.8.2] 
 

Προγραµµατισµός Κινητών Συσκευών [ΕΠ.4.8.4] 

Πλατφόρµα ανοικτού λογισµικού Android. Χρήση του Android Studio για ανάπτυξη 
εφαρµογών. ∆οµή εφαρµογών κινητών συσκευών. Σχεδίαση διεπαφής χρήστη. 
Προθέσεις, τύποι προθέσεων, χρήση προθέσεων, εκποµπή προθέσεων, δέκτες 
εκποµπής. Υπηρεσίες. Νήµατα και χειριστές. Αποθήκευση δεδοµένων. Υπηρεσίες 
επικοινωνίας και διαδικτύωσης. Υπηρεσίες προσδιορισµού θέσης. Σύνδεση 
Bluetooth. ∆ιαχείριση κάµερας. Αισθητήρες κινητών συσκευών. 

Προηγµένες ∆ικτυακές Τεχνολογίες [ΕΠ.7.8.6] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Προσοµοίωση µε Η/Υ [ΜΗ.3.8.3, ΕΦ.2.8.2, ∆Ι.2.8.2, ΜΤ.2.8.2, ΕΠ.2.8.2] 

Προσοµοίωση µε Η/Υ: Εισαγωγή, ορισµός προσοµοίωσης, συστήµατος, πειράµατος, 
µοντέλου. Μαθηµατικά µοντέλα. Λογισµικά πακέτα. GNU OCTAVE: Έναρξη, 
περιβάλλον, χρήση ως αριθµοµηχανή. OCTAVE συναρτήσεις. ∆ηµιουργία – 
επεξεργασία – πράξεις πινάκων – διανυσµάτων. Σχεδιαγράµµατα. Scripts και m-files. 
Προγραµµατισµός. ∆ηµιουργία συναρτήσεων. Λύση εξίσωσης Ax=b. Προσαρµογή 
δεδοµένων. Ελάχιστα τετράγωνα. Ιδιοδιανύσµατα και αποσύνθεση ιδιόµορφων τιµών. 
Πολυώνυµα. Μιγαδικοί αριθµοί. Συστήµατα ουρών αναµονής: Εισαγωγή, οντότητες, 
έννοιες χρόνων άφιξης, έναρξης εξυπηρέτησης, εξυπηρέτησης, αναχώρησης, 
αναµονής και διάρκειας στο σύστηµα. Προγραµµατισµός και υπολογισµοί χρόνου 
αναχώρησης τελευταίας οντότητας, µέσος όρος χρόνου αναµονής και µέσος όρος 
οντοτήτων στο σύστηµα. Xcos/SciLab Προσοµοίωση: ∆οµικά διαγράµµατα 
γραµµικών και µη γραµµικών δυναµικών συστηµάτων. Απόκριση συστηµάτων µε 
βηµατική είσοδο. Γραφικές παραστάσεις µεταβλητών συστηµάτων. Το µάθηµα 
περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο 
∆ικτύων Υπολογιστών και Λογισµικού. 
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Σηµασιολογικός Ιστός [ΕΠ.5.8.7] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Τεχνολογία Λογισµικού [ΕΠ.4.8.5] 

Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισµικού. Ανάπτυξη λογισµικού ως βιοµηχανική 
διαδικασία. Κύκλος ζωής λογισµικού, µοντέλα κύκλου ζωής. Μεθοδολογίες 
ανάπτυξης λογισµικού (data flow oriented, data structure oriented, object oriented 
software development). Στρατηγικές οριζόντιας και κάθετης κλιµάκωσης 
συστηµάτων. Εισαγωγή στη UML (use case design, class diagrams, αναπαραστάσεις 
κώδικα σε JAVA/C++, sequence diagrams, activity diagrams). Αρχιτεκτονικές 
σχεδίασης λογισµικού: Σύζευξη, συνεκτικότητα, fan-in, fan-out κλπ. Τεχνολογία 
CASE (αρχιτεκτονικές, τρόπος εισαγωγής και αξιοποίησης της, παρουσίαση 
περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισµικού κλπ). Έλεγχος ορθότητας λογισµικού, 
κριτήρια αποδοχής λογισµικού. Συντήρηση λογισµικού & ∆ιαχείριση εκδόσεων 
λογισµικού. ∆ιαχείριση έργων λογισµικού. Επανάχρηση λογισµικού, reverse 
engineering. Βασικές έννοιες διασφάλισης ποιότητας λογισµικού. Η ωριµότητα της 
διαδικασίας ανάπτυξης λογισµικού. Χρήση τεχνολογίας CASE. 
 

Αεροναυτιλία Ι [ΙΠ.1.9.1, ΕΑ.1.9.1, ΜΤ.3.9.1] 

Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου [ΕΠ.5.8.8] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

7.9. Μαθήµατα Τοµέα Αυτοµάτου Ελέγχου, Αεροδιαστηµικής 
Τεχνολογίας, Αµυντικών Συστηµάτων & Επιχειρήσεων 

 

Γενικοί Ορισµοί Αεροναυτιλίας, Μορφή της Γης: Ισηµερινός, Μεσηµβρινός, 
Παράλληλοι Πλάτους, Ορθοδροµία, Λοξοδροµία, Γεωδαιτικά Συστήµατα, 
Συντεταγµένες. Χρόνος: Τοπική Ώρα, ∆ιεθνής Ώρα, Τρόπος Μετατροπής. Χάρτες: 
Κατασκευή Χαρτών, Κατάταξη, Κλίµακες, Μέτρηση Αποστάσεως, Σχεδίαση στον 
Χάρτη, Επιλογή Χάρτη. ∆ιευθύνσεις – Πορείες: Ορισµοί, Αληθείς Πορείες, 
Μαγνητικές Πορείες, Μαγνητικό Πεδίο της Γης, Απόκλιση, Παρέκκλιση, Πυξίδες, 
Σφάλµατα, Γυροσκοπικοί Ενδείκτες Πορειών, Σχετικές ∆ιευθύνσεις. Ταχύτητες: 
Ταχύτητα Αέρος, Συστήµατα Pitot, Σφάλµατα Οργάνων, Αληθής Ταχύτητα, 
Ταχύτητα Εδάφους, Σχετική Ταχύτητα. Ύψος: Μέτρηση Ύψους, Υψόµετρα, 
Σφάλµατα, Απόλυτο Ύψος (AGL), Σχετικό Ύψος (MSL), Βαροµετρικές Πιέσεις 
Υψοµέτρου (QNH, QNE, QFE), Μεταβατικό Ύψος, Επίπεδα Πτήσης. Βασικά 
Όργανα Αεροσκάφους: Βαροµετρικά Όργανα (Υψόµετρο, Ταχύµετρο, Ανόδου –
Καθόδου), Γυροσκοπικά Όργανα (Ενδείκτης Στάσης, Γυροσκοπικός Ενδείκτης 
Πορειών, Στροφών, Ολισθήσεων), Όργανα Ναυτιλίας (VOR, TACAN, ADF, GPS, 
INS, FMS, Compass), Όργανα Μέτρησης Γωνίας Προσβολής (ΑΟΑ). 
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Aerial Navigation (Αεροναυτιλία ΙΙ) [ΙΠ.3.9.1, ΕΑ.3.9.1] 

Basic Aerial Navigation, Introduction to Radio Navigation Aids, Basic Radio 
Propagation Theory, Basic Principles. DME (Distance-Measuring Equipment): DME 
Cockpit Displays, DME Arcs. Global Navigation Satellite Systems (GNSS): Global 
Positioning System, Global Navigation Satellite Systems, 
GPS/GLONASS/GALILEO, Ground, Satellite and Airborne-Based Augmentation 
Systems, Selective Availability, RAIM Capability, RNAV, PBN Concept. ADF/NDB 
Navigation System: The NDB and the ADF (Non-Directional Beacon and Automatic 
Direction Finder), The ADF and the Direction Indicator, The NDB/ADF 
Combination, The ADF Cockpit Displays, The RMI Radio Magnetic Indicator, The 
RBI Relative Bearing Indicator, NDB Approaches. VOR/DME Navigation System: 
The VOR Very High Frequency Omni-Directional Radio Range, VOR Radials, VOR 
Cockpit Instruments, Use of the VOR, Course Intercept, VOR and DME, VOR 
Instrument Approaches. TACAN: TACAN System, Differences with VOR. 
Calculations: 60/1 Rule. Instrument Landing Systems: The ILS Instrument Landing 
System, ILS Elements, ILS Cockpit Displays, The Glideslope, Marker Beacons, HIS 
Horizontal Situation Indicator, Glideslope Intercepting. Autonomous Navigation 
Systems and Area Navigation Systems, RNAV/FMS: General Philosophy and 
Definitions, LORAN, DOPPLER, OMEGA, INS/IRS, Basic RNAV (B-RNAV), 
Precision RNAV (P-RNAV), RNP-PNAV, Flight Management System (FMS) and 
General Terms, Typical Flight-Deck Equipment Fitted on FMS Aircraft. Ground 
RADAR: Introduction, Long Range Surveillance RADAR, Terminal Surveillance 
RADAR, Surveillance (Approach) RADAR. Map Reading: FLIP (Flight Information 
Publications) and Charts. 
 

Αεροπορικές Επιχειρήσεις [ΙΠ.6.9.1, ΕΑ.7.9.1] 

Χαρακτηριστικά – ∆υνατότητες Αεροπορικών ∆υνάµεων, Αρχές Χρησιµοποίησης 
των Αεροπορικών ∆υνάµεων, Επιχειρήσεις Αεροπορικής Αντεπίθεσης, Επιθετικές 
Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης, Αµυντικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης, Επιχειρήσεις 
Αεροπορικής Αποµόνωσης, Επιχειρήσεις Αεροπορικής Υποστήριξης, Επιχειρήσεις 
Επιθετικής Αεροπορικής Υποστήριξης (ΕΕΑΥ), Επιχειρήσεις Τακτικής Αεροπορικής 
Υποστήριξης Ναυτικών Επιχειρήσεων (ΤΑΥΝΕ), Επιχειρήσεις Αεροπορικής 
Αναγνώρισης, Επιχειρήσεις Αεροµεταφορών, Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Πολέµου, 
Ειδικές Επιχειρήσεις. 
 

Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους Ι [ΙΠ.1.9.2, ΜΧ.1.9.1, ΕΑ.1.9.2, ΕΦ.1.9.1, 
∆Ι.1.9.1, ΜΤ.1.9.1, ΕΠ.1.9.1] 

Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους (ΑΠΕ), Βασικές Αρχές ΑΠΕ, ∆οµή 
και Οργάνωση Φορέων ΑΠΕ, Στόχοι και Στρατηγική ΑΠΕ, Εργαλεία ΑΠΕ, Βασικές 
Αρχές ∆ιαχείρισης Επικινδυνότητας, Οδική Ασφάλεια, Πρόληψη Πυρκαγιών, 
Σήµανση Χώρων Εργασίας, Κίνδυνοι από Ηλεκτρική Ενέργεια, ∆ιαχείριση Θορύβου. 
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Flight & Ground Safety (Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους ΙΙ) [ΙΠ.3.9.2, ΕΑ.3.9.2] 

Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους ΙΙ [ΜΑ.8.9.1, ΜΗ.8.9.1, ΜΕ.8.9.1, ΕΦ.8.9.1, 
∆Ι.8.9.1, ΜΤ.8.9.1, ΕΠ.8.9.1] 

Viewing, analysis and discussion of flight safety related videos. Basic theoretical 
knowledge behind flight and ground safety (FGS). Techniques used in safety and 
accident prevention. Ground and flight management systems overview. Explanation 
of maintenance safety procedures in order to ensure the required levels of FGS. 
Recognize the human factor as a key element in FGS. 
 

Αρχές Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (ΑΠΕ), ∆οµή και Οργάνωση Φορέων ΑΠΕ, 
Στόχοι και Στρατηγική ΑΠΕ, Εργαλεία ΑΠΕ, Ανάλυση Αρχών ∆ιαχείρισης 
Επικινδυνότητας – Μοντέλα Εντοπισµού Κινδύνων και Λήψης Προληπτικών 
Μέτρων, Ανθρώπινη Επίδοση και Απόδοση – Μηχανισµός Προσοχής, Ανθρώπινο 
Λάθος – ∆ιαχείριση Πληροφοριών, Κόπωση, Μηχανισµοί Αντίδρασης, Λήψη 
Απόφασης, Βασικές Αρχές ∆ιαχείρισης Οµάδων – Ανθρώπινου ∆υναµικού, Βασικές 
Αρχές ∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων, Εργονοµία, Κίνδυνοι από Ακτινοβολία, Μέσα 
Ατοµικής Προστασίας, Νοοτροπία ΑΠΕ. 
 

Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους ΙΙΙ [ΙΠ.6.9.2, ΕΑ.8.9.1] 

Αρχές Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (ΑΠΕ), ∆οµή και Οργάνωση Φορέων ΑΠΕ, 
Στόχοι και Στρατηγική ΑΠΕ, Εργαλεία ΑΠΕ, Ανάλυση Αρχών ∆ιαχείρισης 
Επικινδυνότητας – Μοντέλα Εντοπισµού Κινδύνων και Λήψης Προληπτικών 
Μέτρων, Ανθρώπινη Επίδοση και Απόδοση – Μηχανισµός Προσοχής, Ανθρώπινο 
Λάθος – ∆ιαχείριση Πληροφοριών, Κόπωση, Μηχανισµοί Αντίδρασης, Λήψη 
Απόφασης, Βασικές Αρχές ∆ιαχείρισης Οµάδων – Ανθρώπινου ∆υναµικού, Βασικές 
Αρχές ∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων, Εργονοµία, Κίνδυνοι από Ακτινοβολία, Μέσα 
Ατοµικής Προστασίας, Νοοτροπία ΑΠΕ. 
 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) Ι [ΕΦ.5.9.1, ΜΤ.8.9.2, ΕΠ.8.9.2] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS) ΙΙ [ΕΦ.6.9.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

∆ιαδικασίες Πτητικής Λειτουργίας [ΙΠ.6.9.3] 

Γενικές Αρχές, Σύµβαση του Σικάγου, Σύµβαση περί ∆ιεθνούς Πολιτικής 
Αεροπορίας, ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας, Παραρτήµατα της 
Σύµβασης του Σικάγου (Νηολόγηση, Πλοϊµότητα, ∆ιευκολύνσεις της ∆ιεθνούς 
Αεροναυτιλίας, Έρευνα και ∆ιάσωση, ∆ιερεύνηση Αεροπορικών Ατυχηµάτων, 
Αεροδρόµια, Υπηρεσίες Αεροναυτικών Πληροφοριών, Ασφάλεια Πολιτικής 
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Αεροπορίας), Τεχνική Εκµετάλλευση Αεροσκαφών, Απαιτήσεις Πτητικής 
Λειτουργίας κατά τις ∆ιατάξεις του JAA. 
 

Space Applications for Security & Defence (∆ιαστηµική – Εφαρµογές 
Ασφάλειας & Άµυνας) [ΙΠ.3.9.3, ΕΑ.3.9.3] 

Introduction. The Dawn of the Space Era. Space Systems. Types of Satellites and 
Main Applications for Security and Defence. Military Programs of the Leading 
Space-Faring Nations. Strategic, Tactical and Political Dimensions of Outer Space. 
Security in Space. European Union’s CSDP and Space. Main Trends in Space. 
Epilogue. 
 

∆υναµική της Πτήσης & Συστήµατα Αεροσκαφών Ι [ΜΑ.7.9.1] 

Ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών (διαµήκης, πορειακός, κλίσης). ∆υναµικές 
εξισώσεις κίνησης αεροσκαφών. Γραµµικοποίηση των δυναµικών εξισώσεων του 
αεροσκάφους. Συνάρτηση µεταφοράς αεροσκάφους. ∆ιαµήκης κίνηση. Πλευρική 
κίνηση. ∆υναµική συµπεριφορά αεροσκάφους µε δεσµευµένα χειριστήρια. Ποιότητα 
πτήσης αεροσκαφών. Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Πτήσης (ΣΑΕΠ) 
(συµβατικές µέθοδοι ελέγχου). Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι 
οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου και Συστηµάτων 
Αεροσκαφών. 
 

∆υναµική της Πτήσης & Συστήµατα Αεροσκαφών ΙΙ [ΜΑ.8.9.2] 

Σχεδίαση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Πτήσης (ΣΑΕΠ) (σύγχρονες και 
βέλτιστες µέθοδοι ελέγχου, ανακατασκευή του διανύσµατος κατάστασης). 
Συστήµατα επαύξησης ευστάθειας. Συστήµατα ελέγχου συµπεριφοράς. Συστήµατα 
παρακολούθησης τροχιάς. ΣΑΕΠ σύγχρονων µαχητικών αεροσκαφών (F-16, Mirage 
2000). Υδραυλικά συστήµατα αεροσκαφών. Γενικά περί υδροδυναµικών µηχανών 
(φυγοκεντρικές, εµβολοφόροι, γραναζωτές και λοιπές αντλίες). Πνευµατικά 
συστήµατα. Ηλεκτρικό σύστηµα. Συστήµατα προσγείωσης, πέδησης, καυσίµου, 
πυρασφάλειας, συµπίεσης και κλιµατισµού, οξυγόνου και προστασίας από πάγο και 
βροχή. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο 
Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου και Συστηµάτων Αεροσκαφών. 
 

Εισαγωγή Καιρικών και Κλιµατολογικών Στοιχείων στη Σχεδίαση 
Επιχειρήσεων [ΜΤ.8.9.3] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Εισαγωγή στη ∆ιαστηµική [ΜΑ.5.9.1, ΜΗ.5.9.1, ΜΤ.8.9.4, ΕΠ.8.9.3] 

Σχέσεις τεχνολογίας και ασφάλειας: Οι επιπτώσεις που έχει η χρήση της τεχνολογίας 
στην εθνική ασφάλεια ενός κράτους. Ανάλυση των τµηµάτων ενός δορυφορικού 
συστήµατος. Τροχιές στις οποίες τοποθετούνται οι δορυφόροι ανάλογα µε την 
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αποστολή τους. Αναλύονται τα κύρια είδη των δορυφόρων για εφαρµογές 
παρατήρησης Γης, τηλεπικοινωνιών, εντοπισµού, πλοήγησης, υποκλοπών, κλπ. 
Παρατίθενται οι στρατηγικές χρήσεις των δορυφορικών συστηµάτων καθώς και οι 
κυριότερες τακτικές χρήσεις, όπως η έγκαιρη προειδοποίηση, ο εντοπισµός και η 
στοχοποίηση ευκολιών του αντιπάλου, η βελτίωση της ακρίβειας στόχευσης, η 
πλοήγηση οπλικών συστηµάτων, οι επικοινωνίες, η διοίκηση και ο έλεγχος των 
επιχειρήσεων. Καταγράφονται τα δορυφορικά στρατηγικά όπλα. Παρουσιάζεται το 
διεθνές νοµικό πλαίσιο της χρήσης του διαστήµατος και η εκµετάλλευση του 
διαστήµατος στις Ε∆. 
 

Εναέρια Κυκλοφορία [ΕΑ.5.9.1] 

Επίδραση του Καιρού σε Οπλικά και Ηλεκτροοπτικά Συστήµατα ΙΙ [ΜΤ.8.9.5] 

Επιχειρησιακές Εφαρµογές ∆ιαστηµικής [ΙΠ.8.9.1] 

Το µάθηµα παρέχει γνώσεις επί βασικών θεµατικών περιοχών της εναέριας 
κυκλοφορίας. Συγκεκριµένα, µετά από µία σύντοµη εισαγωγή στο γνωστικό 
αντικείµενο, αναλύεται το νοµικό καθεστώς της εναέριας κυκλοφορίας, η 
αρχιτεκτονική και οι υπηρεσίες της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται τα σχετικά µε το 
FIC – ALERTING SERVICE, οι κανόνες αέρος, καθώς και οι στρατιωτικές 
διαδικασίες που αφορούν την εναέρια κυκλοφορία. 
 

Επίδραση του Καιρού σε Οπλικά και Ηλεκτροοπτικά Συστήµατα [ΜΤ.7.9.1] 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Υπό ∆ιαµόρφωση 
 

Επιχειρήσεις Αεράµυνας [ΕΑ.6.9.1] 

Παρουσίαση και ανάλυση των επιχειρήσεων αεροσκαφών αεράµυνας, περιπολίας 
αέρος (CAP) και προστασίας αεροσκαφών (σάρωσης, συνοδείας). Αποστολές 
προστασίας και επίθεσης σε ιπτάµενα µέσα υψηλής αξίας. 
 

Πολιτική διαστήµατος και δορυφορικά προγράµµατα. Αρχές τηλεπισκόπησης και 
ψηφιακή επεξεργασία εικόνων. Στόχοι και υποδοµές για σκοπούς ασφάλειας και 
άµυνας. Ανάλυση και φωτοερµηνεία δορυφορικών εικόνων. ∆ορυφορικές 
επικοινωνίες ΕΕ και ΝΑΤΟ. ∆ορυφορικά συστήµατα πλοήγησης και εφαρµογές. 
∆ορυφορική έρευνα και διάσωση (συστήµατα και εφαρµογές). Γεωχωρικές 
πληροφορίες ασφάλειας και άµυνας. Γεωβάσεις και διαχείριση γεωχωρικών 
δεδοµένων. 
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Επιχειρησιακές Εφαρµογές ∆ορυφορικών Συστηµάτων [ΕΑ.8.9.2] 

H έναρξη της διαστηµικής εποχής ως απότοκος του Ψυχρού Πολέµου και της 
έλλειψης συλλογής πληροφοριών µε άλλους τρόπους. Πυρηνική τεχνολογία και µέσα 
µεταφοράς της (διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, αεροπλάνα). Tο αναγνωριστικό 
πρόγραµµα U-2. Ο ανταγωνισµός ΗΠΑ-ΕΣΣ∆ στο ∆ιάστηµα. Η πρώτη συλλογή φιλµ 
από δορυφόρους. Στρατιωτικοί Αναγνωριστικοί ∆ορυφόροι. Ο ρόλος του ΟΗΕ. 
Άνθρωποι στο ∆ιάστηµα. ∆ιαστηµικοί Σταθµοί. Η έναρξη της συνεργασίας ΗΠΑ-
ΕΣΣ∆. Σύγχρονα ∆ιαστηµικά συστήµατα και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις. Η 
αναγνώριση του ρόλου του ∆ιαστήµατος στην ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ της ΕΕ. 
Επιχειρησιακές απαιτήσεις υλοποίησης των στόχων της ΚΠΑΑ. Αποστολές και 
Επιχειρήσεις της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική ∆ιαστήµατος. Φορείς ανάπτυξης του 
Προγράµµατος για το ∆ιάστηµα (ΕΕ και Υπηρεσίες της, ΕΟ∆, EUMETSAT, Κράτη-
Μέλη). Κυριότερα ευρωπαϊκά εθνικά δορυφορικά συστήµατα. Το ευρωπαϊκό 
∆ιαστηµικό Πρόγραµµα για την Ασφάλεια και Άµυνα. Σύστηµα πλοήγησης και 
εντοπισµού θέσης Galileo και οι κυβερνητικές υπηρεσίες του. Οι υπηρεσίες 
ασφάλειας του προγράµµατος παρατήρησης Γης Copernicus (επιτήρηση συνόρων, 
θαλάσσια επιτήρηση). Η Επίγνωση ∆ιαστηµικής Κατάστασης (πρόγραµµα SSA). 
∆ορυφορικές επικοινωνίες. Το ελληνικό Πρόγραµµα ∆ιαστήµατος για σκοπούς 
άµυνας. 
 

Ηλεκτρονικές Εφαρµογές Αεράµυνας [ΕΑ.8.9.3] 

Ηλεκτρονικός Πόλεµος ΙΙ [ΙΠ.6.9.4, ΕΑ.8.9.4] 

Σύντοµη ανασκόπηση παλαιότερων επιχειρησιακών συστηµάτων αεράµυνας. 
Ανάλυση Command & Control των σύγχρονων επιχειρησιακών συστηµάτων 
MASE/MICE & CSI (Αρχιτεκτονική Συστήµατος, Λογισµικό, Hardware, 
∆υνατότητες), Ανάλυση των Tactical Data Links (Link-1, Link-11/11B, Link-16, 
JREAP-C), Ανάλυση Multi Data Link Operation, Ανάλυση Optask Link. 
 

Ηλεκτρονικός Πόλεµος Ι [ΙΠ.5.9.1, ΕΑ.7.9.2] 

Βασικές αρχές Ηλεκτρονικού Πολέµου (ΗΠ). ΗΠ και επικοινωνίες, µέθοδοι 
ανίχνευσης, υποκλοπής, παρεµβολών και προστασίας συστηµάτων επικοινωνιών. 
Επισκόπηση χαρακτηριστικών και προηγµένα συστήµατα RADAR, ΗΠ σε 
συστήµατα RADAR, µέθοδοι παθητικής αποκάλυψης και συστήµατα ESM/RWR, 
SIGINT, ELINT, είδη και τεχνικές παρεµβολών και παραπλάνησης συστηµάτων 
RADAR, Chaffs-Decoys, τεχνολογία Stealth, Anti-Radiation Missiles. 
 

Συστήµατα Infra-Red/Optical, αρχές λειτουργίας αισθητήρων, µέθοδοι 
παραπλάνησης και παρεµβολής, θεωρία άφεσης φωτοβολίδων (Flares). Συστήµατα 
προειδοποίησης πυραύλων (Missile Approach Warning Systems-MAWS), ενεργά και 
παθητικά συστήµατα MAWS. ∆ορυφορικές εφαρµογές ΗΠ. Συστήµατα υψηλής 
συγκέντρωσης ενέργειας, ανάλυση λειτουργίας συστηµάτων LASER, υψηλής 
ενέργειας µικροκυµατικών όπλων. Επιχειρησιακή χρήση και δόγµατα, σχεδίαση 
αποστολών ΗΠ. Μοντελοποίηση και προσοµοίωση συστηµάτων ΗΠ. 
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Θεωρία Κατευθυνόµενων Βληµάτων Ι [ΕΑ.5.9.2] 

Ιστορική αναδροµή στην πυραυλική επιστήµη. Οι πρωτοπόροι της πυραυλικής 
επιστήµης, τα πρώτα κατευθυνόµενα βλήµατα (Κ/Β) του Β’ΠΠ και η εξέλιξη 
ανάπτυξης των πυραυλικών προγραµµάτων στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. 
Σύγχρονη ταξινόµηση και κωδικοποίηση Κ/Β. Γενική περιγραφή κυρίων τµηµάτων 
και υποσυστηµάτων πυραύλων. K/B Aέρος-Aέρος και Αέρος-Επιφανείας. Γενικά 
χαρακτηριστικά, δυνατότητες και επιχειρησιακή εκµετάλλευση βάσει απειλής και 
αποστολής. Πύραυλοι Πλεύσης (Cruise Missiles/CM). Ταξινόµηση, προφίλ πτήσης, 
συστήµατα πλοήγησης, δυνατότητες και είδη αποστολών. Βαλλιστικοί και Ηµί-
βαλλιστικοί/Αεροβαλλιστικοί Πύραυλοι. Κλασσική και νεότερη ταξινόµηση, 
τµήµατα και προφίλ τροχιών, συστήµατα προώθησης στερεών και υγρών καυσίµων, 
staging, ελισσόµενα οχήµατα επανεισόδου, αεροβαλλιστικοί πύραυλοι. Οπλικά 
Συστήµατα (ΟΣ) Κ/Β Επιφανείας-Επιφανείας Army Tactical Missile System 
(ATACMS) MGM-140. Γενική περιγραφή, χαρακτηριστικά δυνατότητες ΟΣ. 
Αναδυόµενες υπερηχητικές απειλές Κ/Β. Υπερηχητικοί πύραυλοι πλεύσης και 
υπερηχητικά οχήµατα ολίσθησης (Hypersonic Glide Vehicles/HGVs). 
 

Θεωρία Κατευθυνόµενων Βληµάτων ΙΙ [ΕΑ.7.9.3] 

Επιχειρήσεις Ενεργού Αεράµυνας Α/Α Μέσων. Ιστορική αναδροµή. Αρχές, βασικές 
λειτουργίες, τρόποι ενεργείας Α/Α Μέσων. ∆ιοίκηση και Έλεγχος Α/Α Μέσων. 
Οπλικά Συστήµατα (ΟΣ) Μεγάλης Εµβέλειας PATRIOT και S300 PMU-1. Ιστορική 
αναδροµή εξέλιξης ΟΣ, περιγραφή φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών κυρίων 
συγκροτηµάτων και συγκροτηµάτων υποστήριξης επιχειρήσεων. Περιορισµοί 
εγκατάστασης, επικοινωνίες και διαλειτουργικότητα µε άλλα ΟΣ. Επιχειρησιακή 
εκµετάλλευση και αρχές ανάπτυξης και αµυντικής σχεδίασης ΟΣ βάσει απειλής και 
αποστολής. Αντιβαλλιστική Άµυνα. Στοιχεία πολυεπίπεδης αντιβαλλιστικής άµυνας 
(επίγειοι, επιφανείας, διαστηµικοί αισθητήρες, ενδο-/εξωατµοσφαιρικοί 
αντιβαλλιστικοί πύραυλοι). Aντιβαλλιστική άµυνα στη Βορειοατλαντική Συµµαχία. 
Εισαγωγή στη µεθοδολογία σχεδίασης αντιβαλλιστικής άµυνας µε βάση το τρίπτυχο 
Απειλή-Ζωτικοί Στόχοι-∆ιαθέσιµες Αντιβαλλιστικές ∆υνάµεις. Επιπτώσεις Εµπλοκής 
και Μη Εµπλοκής Βαλλιστικών Πυραύλων. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Μονάδα 
Πυρός PATRIOT ή S-300PMU1 ή και πρακτική εκπαίδευση σχεδίασης 
αντιβαλλιστικής άµυνας. 
 

Θεωρία Κατευθυνόµενων Βληµάτων ΙΙΙ [ΕΑ.8.9.5] 

Οπλικό Σύστηµα (ΟΣ) Κ/Β Επιφανείας-Αέρος (Ε-Α) Μέσης Εµβέλειας MIM-23 
HAWK. Ιστορική αναδροµή εξέλιξης ΟΣ, περιγραφή φυσικών και τεχνικών 
χαρακτηριστικών κυρίων συγκροτηµάτων. Περιορισµοί εγκατάστασης, 
διαλειτουργικότητα µε άλλα ΟΣ και επιχειρησιακή εκµετάλλευση. ΟΣ K/B E-A 
Μικρής Εµβέλειας (SHΟRADS). Γενική Περιγραφή, χαρακτηριστικά, δυνατότητες 
και επιχειρησιακή εκµετάλλευση ΟΣ Crotale NG/GR, Βέλος, TOR-M1 και OSA-
AKM. Φορητά και Εποχούµενα ΟΣ K/B E-A Πολύ Μικρής Εµβέλειας. Γενική 
περιγραφή, χαρακτηριστικά, δυνατότητες και επιχειρησιακή εκµετάλλευση MPADS 
FIM-92 Stinger και VSHORADS ASRAD HELLAS. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε 
Μονάδα Πυρός HAWK ή Crotale NG/GR ή Βέλος. 
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Θεωρία Κατεύθυνσης και Ελέγχου Αεροσκαφών Ι [ΕΑ.5.9.3] 

Βασικές αρχές θεωρίας RADAR. Ιστορικό χρήσης στις πολεµικές επιχειρήσεις. 
Εισαγωγή και αρχές διάδοσης ηλεκτροµαγνητικών (Η/Μ) κυµάτων. Η/Μ φάσµα, 
παράµετροι και κατηγορίες Η/Μ κύµατος. Κίνδυνοι από το Η/Μ κύµα. Λειτουργία 
παλµικού RADAR. Παράµετροι RADAR. ∆ιαχωριστική ικανότητα: RADAR 
Resolution Cell. Ανακλαστική επιφάνεια: RADAR Cross Section. Επίδραση θορύβου 
και πιθανότητα αποκάλυψης στόχων. Επιχειρησιακή εκµετάλλευση της ολοκλήρωσης 
RADAR. Παρασιτικές επιστροφές (Φαινόµενα CLUTTER) και εντοπισµός τους από 
τον ελεγκτή στην οθόνη του MASE. 
 

Θεωρία Κατεύθυνσης και Ελέγχου Αεροσκαφών ΙΙ [ΕΑ.6.9.2] 

Είδη και κατηγορίες RADAR. Παλµικό RADAR: Ασαφής µέτρηση της απόστασης 
και εξαγωγή εξίσωσης RADAR. Βασικές αρχές RADAR συνεχούς κύµατος. Παλµικό 
Doppler RADAR. RADAR συνεχούς κύµατος µε διαµόρφωση συχνότητας FMCW. 
Περιγραφή λειτουργίας RADAR MTI. Τυφλές ταχύτητες. Πολυστατικά RADAR. 
Λειτουργία τρισδιάστατου RADAR. Αρχή λειτουργίας IFF/SIF. Βασικά 
συγκροτήµατα συστήµατος IFF/SIF. ∆ιαδικασία αναγνώρισης στόχων. Ρυθµοί 
λειτουργίας συστήµατος IFF/SIF. Παρασιτικά φαινόµενα και ειδικοί κώδικες 
IFF/SIF. Τακτική χρησιµοποίησής του IFF/SIF στον έλεγχο αεροσκαφών. 
 

Θεωρία Κατεύθυνσης και Ελέγχου Αεροσκαφών ΙΙΙ [ΕΑ.7.9.4] 

Παρουσίαση συστηµάτων που υπήρχαν πριν από το MASE (Multi AEGIS Site 
Emulator). Απεικόνιση πληροφοριών στο MASE, περιοχές διαβίβασης, περιοχές 
παρακολούθησης και δηµιουργίας ιχνών (Masking), διακόπτες και ενέργειες 
ανεξαρτήτου ρυθµού, διακοπτολογία ελεγκτή αναχαιτίσεων, πίνακας βασικών 
πληροφοριών ίχνους. Πρακτική εξάσκηση επί όλων των ανωτέρω. 
 

Θεωρία Κατεύθυνσης και Ελέγχου Αεροσκαφών IV [ΕΑ.8.9.6] 

Βασικοί όροι και ορισµοί για τις αναχαιτίσεις µε RADAR. Αναχαιτίσεις µε κλειστό 
έλεγχο. Γεωµετρία αναχαίτισης 090° beam και πρακτική εξάσκηση. Γεωµετρία 
αναχαίτισης 090° beam/stern και πρακτική εξάσκηση. Γεωµετρία αναχαίτισης cut-off 
και πρακτική εξάσκηση. Γεωµετρία αναχαίτισης 180° beam/stern και πρακτική 
εξάσκηση. Παρουσίαση του συστήµατος ISP (Integrated Simulation Package). 
 

Ραδιοναυτιλιακά Βοηθήµατα [ΕΑ.5.9.4] 

Η αναλυτική ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει: συστήµατα DF (UHF, VHF, 
CONSOL, CONSOLAN), υπερβολικά συστήµατα ναυτιλίας (LORAN, LORAN 
OMEGA), συστήµατα προσέγγισης-προσγείωσης-κίνησης-µέτρησης απόστασης 
[ραδιοπυξίδα (DF), VOR (VHF OMNI-DIRECTIONAL RANGE), ILS 
(INSTRUMENT LANDING SYSTEM), DME (DISTANCE MEAS EQUIP), 
TACAN (TACTICAL AIR NAVIGATOR), RADAR προσέγγισης (GCA), IFF/SIF], 
καθώς και τα αδρανειακά συστήµατα ναυτιλίας (INS). 

 268



Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Ι [ΙΠ.5.9.2, ΕΑ.4.9.1] 

Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Ι [ΜΑ.5.9.2, ΜΗ.3.9.1] 

Βασικές έννοιες από τη θεωρία των δυναµικών συστηµάτων. Η έννοια της 
συνάρτησης µεταφοράς. Πόλοι, πεπερασµένα µηδενικά και χαρακτηριστικό 
πολυώνυµο. Ευστάθεια γραµµικών δυναµικών συστηµάτων. Κριτήρια ευστάθειας. 
Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου πτήσης. Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου και 
Συστηµάτων Αεροσκαφών. 
 

Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ [ΙΠ.6.9.5] 

Ευστάθεια και έλεγχος αεροσκαφών (διαµήκης, πορειακός, κλίσης). ∆υναµικές 
εξισώσεις κίνησης αεροσκαφών. ∆ιαµήκης κίνηση. Πλευρική κίνηση. Σχεδίαση 
Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου Πτήσης (ΣΑΕΠ) (συµβατικές µέθοδοι ελέγχου, 
βέλτιστες µέθοδοι ελέγχου). Συστήµατα επαύξησης ευστάθειας. Συστήµατα ελέγχου 
συµπεριφοράς. Συστήµατα παρακολούθησης τροχιάς. ΣΑΕΠ σύγχρονων µαχητικών 
αεροσκαφών (F-16, Mirage 2000). Το µάθηµα περιλαµβάνει εργαστηριακές 
ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου και 
Συστηµάτων Αεροσκαφών. 
 

Βασικές έννοιες από τη θεωρία των δυναµικών συστηµάτων. Μαθηµατική 
µοντελοποίηση δυναµικών συστηµάτων. Γραµµικοποίηση µη γραµµικών 
συστηµάτων στο σηµείο εργασίας. Κατηγορίες δυναµικών συστηµάτων. Οι έννοιες 
της συνάρτησης µεταφοράς και της ηµιτονοειδούς συνάρτησης µεταφοράς. Πόλοι, 
πεπερασµένα µηδενικά, µηδενικά στο άπειρο και χαρακτηριστικό πολυώνυµο. 
∆ιαγράµµατα Bode. Απόκριση δυναµικών συστηµάτων. Σύνθετα δυναµικά 
συστήµατα. Οι έννοιες του χώρου κατάστασης και των εξισώσεων κατάστασης. Η 
έννοια του µεταβατικού πίνακα κατάστασης, επίλυση των εξισώσεων κατάστασης. Οι 
έννοιες του ελέγξιµου και του παρατηρήσιµου. Ελάχιστη υλοποίηση στον χώρο 
κατάστασης. Κανονικές µορφές ελεγξιµότητας και παρατηρησιµότητας. Ευστάθεια 
γραµµικών δυναµικών συστηµάτων. Κριτήρια ευστάθειας. Το µάθηµα περιλαµβάνει 
εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου 
και Συστηµάτων Αεροσκαφών. 
 

Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ [ΜΑ.6.9.1, ΜΗ.4.9.1] 

Βασικά σχήµατα ελέγχου κλειστού βρόχου. Είδη ελεγκτών. Κλασικοί ρυθµιστές. 
Προδιαγραφές κλειστών συστηµάτων ελέγχου. Ο γεωµετρικός τόπος των ριζών. Το 
κριτήριο του Nyquist. Οι έννοιες των περιθωρίων κέρδους και φάσης. Το 
χαρακτηριστικό πολυώνυµο του κλειστού συστήµατος. Απαλοιφή πόλων µε 
µηδενικά. Εσωτερική ευστάθεια κλειστών συστηµάτων ελέγχου. Εύρωστη ευστάθεια. 
Απόδοση κλειστών συστηµάτων ελέγχου. Τα προβλήµατα της τοποθέτησης πόλων 
και της ευσταθειοποίησης. Κλασικές µέθοδοι σχεδίασης. Σχεδίαση συστηµάτων 
ελέγχου στον χώρο κατάστασης. Αλγεβρική θεωρία σχεδίασης συστηµάτων ελέγχου. 
Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου Πτήσης (ΣΑΕΠ). Το µάθηµα περιλαµβάνει 
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εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες εκτελούνται στο Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου 
και Συστηµάτων Αεροσκαφών. 
 

Τεχνολογία Συστηµάτων Καθοδηγουµένων Βληµάτων [ΙΠ.5.9.3, ΕΑ.6.9.3] 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Εισαγωγή στη Βλητική, Κλασική Εξωτερική Βλητική, ∆υνάµεις που επενεργούν στο 
Βλήµα (Βαρύτητα, Αεροδυναµική, Φυγόκεντρος, Coriolis, Magnus, Poisson), Τροχιά 
Βλήµατος (Φυσικό Μοντέλο – Μαθηµατικό Μοντέλο), Επίλυση Εξισώσεων Κίνησης 
Εξωτερικής Βλητικής, Πίνακες Βολής, Το Κλασικό Βλήµα ως Στερεό Σώµα, Βλητική 
Ρίψης από Αέρα (Πυροβολισµός, Άφεση Βοµβών, Ρουκετισµός). Αρχές Βλητικής 
Καθοδηγουµένων Βληµάτων (Κ/Β), ∆ιαµόρφωση Κ/Β, Αεροδυναµική Κ/Β, 
Επιδόσεις Κ/Β, Ευστάθεια Κ/Β (Στατική και ∆υναµική), Ευελιξία Κ/Β, Καθοδήγηση 
Κ/Β, Έλεγχος Κ/Β, Προωθητικά Συστήµατα Κ/Β, Πολεµικές Κεφαλές Κ/Β, Ευστοχία 
Κ/Β. 
 

Τεχνολογία Συστηµάτων Καθοδηγουµένων Βληµάτων Ι [ΜΑ.7.9.2] 

Εισαγωγή στη Βλητική, Κλασική Εξωτερική Βλητική, ∆υνάµεις που επενεργούν στο 
Βλήµα (Βαρύτητα, Αεροδυναµική, Φυγόκεντρος, Coriolis, Magnus, Poisson), Τροχιά 
Βλήµατος (Φυσικό Μοντέλο – Μαθηµατικό Μοντέλο), Επίλυση Εξισώσεων Κίνησης 
Εξωτερικής Βλητικής, Πίνακες Βολής, Το Κλασικό Βλήµα ως Στερεό Σώµα, Βλητική 
Ρίψης από Αέρα (Πυροβολισµός, Άφεση Βοµβών, Ρουκετισµός), Συστήµατα 
Σκόπευσης και Άφεσης Αεροσκαφών, Αρχές Βλητικής Καθοδηγουµένων Βληµάτων. 
 

Τεχνολογία Συστηµάτων Καθοδηγουµένων Βληµάτων ΙΙ [ΜΑ.8.9.3] 

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Καθοδηγουµένων Βληµάτων (Κ/Β), ∆ιαµόρφωση Κ/Β, 
Αεροδυναµική Κ/Β, Επιδόσεις Κ/Β, Ευστάθεια Κ/Β (Στατική και ∆υναµική), 
Ευελιξία Κ/Β, Καθοδήγηση Κ/Β, Έλεγχος Κ/Β, Προωθητικά Συστήµατα Κ/Β, 
Πολεµικές Κεφαλές Κ/Β, Βασική Σχεδίαση Κ/Β, Ευστοχία Κ/Β. 
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8. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 

8.1. Κτηριακές Εγκαταστάσεις 
 

Η ΣΙ διαθέτει ∆ιδακτήριο στο οποίο στεγάζονται οι αίθουσες διδασκαλίας και 

αριθµός εργαστηρίων. Συγκεκριµένα, η ΣΙ διαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας 

χωρητικότητας 35 ατόµων, 6 αίθουσες χωρητικότητας 20 ατόµων, 4 αίθουσες 

χωρητικότητας 21 ατόµων και 10 αίθουσες χωρητικότητας 25 ατόµων. Επίσης, 

διαθέτει 3 αίθουσες για την προπαίδευση αλλοδαπών, 4 αίθουσες για την εκµάθηση 

ξένων γλωσσών χωρητικότητας 40 ατόµων έκαστη, καθώς και 8 αίθουσες πρακτικής 

εκπαίδευσης ξένων γλωσσών των 20 ατόµων έκαστη. Στο ∆ιδακτήριο στεγάζονται 

και 4 αίθουσες των 24 ατόµων που χρησιµοποιούνται από το Εργαστήριο Η/Υ, καθώς 

και µια αίθουσα των 48 ατόµων µε ίδια χρήση. Το Εργαστήριο Φυσικής 

εξυπηρετείται από αίθουσα των 12 ατόµων, το εργαστήριο Ηλεκτρονικών από 

αίθουσα των 52 ατόµων, ενώ το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών εξυπηρετείται από 

αίθουσα των 24 ατόµων. Συνολικά, η ΣΙ µπορεί να εκπαιδεύσει στο ∆ιδακτήριο 1.392 

Ικάρους. Μαθήµατα και διαλέξεις πραγµατοποιούνται και στους χώρους του µικρού 

αµφιθεάτρου, χωρητικότητας 80 ατόµων, αλλά και του µεγάλου αµφιθεάτρου, 

χωρητικότητας 1200 ατόµων. 

Τα γραφεία των µελών ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ στεγάζονται στο Κτήριο Καθηγητών, 

όπου υπάρχουν 40 συνολικά αίθουσες γραφείων που διαθέτουν και χώρους 

γραµµατειακής υποστήριξης. Εντός του Κτηρίου Καθηγητών προβλέπονται διαφόρων 

ειδών αποθήκες (φωτοτυπείου, µελών ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ, προσωπικού ΕΠΣ), 

σχεδιαστήριο, κυλικείο, καθώς και αίθουσα φωτοτυπικών µηχανηµάτων, ενώ 

υπάρχουν δύο αίθουσες συµβουλίων συνολικής χωρητικότητας 70 ατόµων και ο 

κεντρικός χώρος υποδοχής εξυπηρετεί 104 άτοµα. Τέλος, προβλέπεται η χρήση 

διακριτής αίθουσας ως Εντευκτήριο των Επίτιµων Τακτικών Καθηγητών. 

Η ∆ιοίκηση της ΣΙ επί των ακαδηµαϊκών θεµάτων στεγάζεται στο Κτήριο της 

Κοσµητείας – ∆ιοικητηρίου, το οποίο υποστηρίζει τον Κοσµήτορα και τον ∆ΑΣΕ µε 

εξειδικευµένα γραφεία (εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, προγραµµατισµού εκπαίδευσης 

και απαιτήσεων, διπλωµατικών εργασιών, δηµοσίων σχέσεων, οργάνωσης 

µηχανοργάνωσης, διδακτικού προσωπικού, κλπ) και αντίστοιχες υποδοµές. Το 

Κτήριο αυτό δύναται να εξυπηρετήσει συνολικά 156 άτοµα. 
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Εικόνα 7. Άποψη του µεγάλου αµφιθεάτρου της ΣΙ. 

 
Για τους Ικάρους λειτουργεί Εντευκτήριο, στο οποίο στεγάζονται το κυλικείο 

και οι αίθουσες για την εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων (φωτογραφίας, 

πλαστικοµοντελισµού, αεροµοντελισµού, ζωγραφικής, µουσικής, πινκ πονκ, 

παιχνιδιών, µπιλιάρδου, τηλεόρασης). 

 

8.2. Εργαστήρια 

Σκοπός λειτουργίας των εργαστηρίων της ΣΙ είναι η κατανόηση από τους 

Ικάρους, µέσω πρακτικής εξάσκησης, εφαρµογών και επίδειξης, εννοιών των 

γνωστικών αντικειµένων, στο πλαίσιο των διδασκοµένων µαθηµάτων και 

διπλωµατικών εργασιών. Επιπλέον, τα εργαστήρια υποστηρίζουν την εν γένει 

ερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται στη ΣΙ, καθώς και τη µετά από κατάλληλο 

συντονισµό και σύµφωνη γνώµη του ΕΣ, την εκπαιδευτική και ερευνητική 

δραστηριότητα άλλων φορέων της ΠΑ ή των Ενόπλων ∆υνάµεων, καθώς και την 

παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το γνωστικό αντικείµενο του εργαστηρίου. 

Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από µέλη ∆EΠ, ΕΕ∆ΙΠ και 

ΕΤΕΠ του οικείου Τοµέα. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από ∆ιευθυντή, ο οποίος 
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είναι µέλος ∆ΕΠ του Τοµέα, κατά προτίµηση στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο 

και κατά προτεραιότητα της υψηλότερης βαθµίδας. Ο ∆ιευθυντής Εργαστηρίου έχει 

την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας και µεριµνά για την ασφαλή λειτουργία του 

εργαστηρίου, ορίζεται δε µε απόφαση του ΕΣ για χρονική περίοδο τριών (3) ετών 

µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του Τοµέα. Η θητεία του µπορεί να ανανεώνεται 

µε απόφαση του ΕΣ. 

 

 
Εικόνα 8. Άποψη κτηρίου εργαστηρίων της ΣΙ. 

 
Η υποστήριξη της λειτουργίας των εργαστηρίων σε θέµατα διοικητικής 

µέριµνας, συντήρησης συσκευών, προµήθειας αναλωσίµων υλικών, καθώς και 

απόκτησης νέων συσκευών, πρώτων υλών και βιβλιογραφίας, γίνεται από το Τµήµα 

∆ιοικητικής Υποστήριξης της Κοσµητείας. 

Χώροι του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτό για τη 

διεξαγωγή του έργου του και, ειδικότερα, οι χώροι των εγκαταστάσεων µε όργανα και 

λοιπό εξοπλισµό για τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων και ερευνητικών έργων και 

µελετών. 

Η οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων διέπεται από τον Ν. 3187/2003, 

τον Οργανισµό της ΣΙ και τον εσωτερικό Κανονισµό Εργαστηρίων, ο οποίος 
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εκδίδεται από τη ΣΙ µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή Τοµέα και έγκριση του ΕΣ και 

ρυθµίζει, εντός των ορίων του Οργανισµού της ΣΙ, λεπτοµέρειες που αφορούν 

οργανωτικά και λειτουργικά θέµατα. 

 

8.3. Βιβλιοθήκη 
 

Στη ΣΙ λειτουργεί βιβλιοθήκη ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, ταξινόµησης, 

διάθεσης και προσφοράς της συσσωρευµένης γνώσης για τη στήριξη και προώθηση 

κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συσσωρευµένη γνώση είναι 

καταγεγραµµένη σε βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά, χάρτες, εφηµερίδες, χειρόγραφα, 

µικροφίλµ και σε κάθε µορφής ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό. 

 

 
Εικόνα 9. Άποψη της βιβλιοθήκης της ΣΙ. 

 
Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Βιβλιοθήκης, µετά από 

πρόταση του Κοσµήτορα. Της Επιτροπής Βιβλιοθήκης προεδρεύει το αρχαιότερο, 

µεταξύ των µελών της, µέλος ∆ΕΠ. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης 

είναι ο µεσοπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός για τον 

εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθµιση της λειτουργίας της 

Βιβλιοθήκης και υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο ΕΣ, η συνεχής παρακολούθηση 
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των αναγκών της Βιβλιοθήκης σε σχέση µε τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής και 

ερευνητικής λειτουργίας της ΣΙ, η σύνταξη του προϋπολογισµού της Βιβλιοθήκης και 

υποβολή στο ΕΣ, η σύνταξη του ετήσιου απολογισµού δραστηριοτήτων της 

Βιβλιοθήκης και υποβολή στο ΕΣ, καθώς και η εξασφάλιση µόνιµης ροής 

πληροφορίας προς διδάσκοντες και διδασκόµενους για τις δραστηριότητες της 

Βιβλιοθήκης. 

Όλοι οι υπηρετούντες στη ΣΙ, τα µέλη ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ, το στρατιωτικό και το 

πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωµα χρήσης και δανεισµού του υλικού της 

Βιβλιοθήκης. Επίσης τη Βιβλιοθήκη µπορούν να χρησιµοποιούν και µελετητές εκτός 

της ΣΙ, ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης. 

Με εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, το ΕΣ εγκρίνει τον Κανονισµό 

Λειτουργίας Βιβλιοθήκης. Ο Κανονισµός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ρυθµίζει θέµατα 

συνεργασίας µε ακαδηµαϊκές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας και της 

αλλοδαπής, ηλεκτρονικής οργάνωσης και διαδικτυακής πρόσβασης, οργάνωσης 

απαιτήσεων, παραγγελιών και προµηθειών υλικού, ωραρίου, κανόνων χρήσης του 

αναγνωστηρίου, οργάνωσης και ταξιθέτησης του υλικού, καθώς επίσης και τις 

κατηγορίες και τους κανόνες χρήσης, δανεισµού και αντιγραφής του υλικού. 

Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης γίνεται µε εισήγηση της 

Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του ΕΣ. 

Η Βιβλιοθήκη της ΣΙ υπάγεται διοικητικά στη ∆ΣΕ και στελεχώνεται µε 

στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Τα ζητήµατα που αφορούν τη λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης περιγράφονται στο άρθρο 18 του Οργανισµού της ΣΙ. 

 

8.4. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
 

Στο πλαίσιο της φυσικής αγωγής, οι Ίκαροι γυµνάζονται στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις της ΣΙ, οι οποίες βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας, ενώ 

για ορισµένα αντικείµενα φυσικής αγωγής πραγµατοποιούν επισκέψεις και 

προπονήσεις σε εγκαταστάσεις εκτός Αεροπορικής Βάσης ∆εκέλειας (σκοπευτήρια, 

αίθουσες ξιφασκίας κλπ). 

Οι κύριες αθλητικές εγκαταστάσεις της ΣΙ περιλαµβάνουν το γήπεδο στίβου 

και άλλων οµαδικών αθληµάτων, το κολυµβητήριο, την αίθουσα βαρών, τις 

εγκαταστάσεις του κλειστού γυµναστηρίου, καθώς και την αίθουσα “∆αίδαλος”. 
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Εικόνα 10. Άποψη του στίβου της ΣΙ. 

 

 
Εικόνα 11. Άποψη του κολυµβητηρίου της ΣΙ. 
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Εικόνα 12. Άποψη της αίθουσας βαρών της ΣΙ. 
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ 

9.1. Συγκρότηση Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

γκροτείται µε 

απόφασ

ν

ιακά από τη Γραµµατεία της ΣΙ. 

 

.2. Αρµοδιότητες Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
 

Η ΜΟ∆ΙΠ λειτουργεί µε σκοπό την οργάνωση, τον συντονισµό και την 

 των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας σε πλήρη 

εναρµόνιση και συµφωνία µε τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου και του 

κανονιστικού και ρυθµιστικού πλαισίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(ΕΘΑΑΕ). 

Αρµοδιότητες της ΜΟ∆ΙΠ είναι κυρίως οι ακόλουθες: 

 Η  των απαραίτητων 

διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών 

της ΣΙ. 

 Η οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του Εσωτερικού Συστήµατος 

 των διαδικασιών αξιολόγησης των 

ακαδηµαϊκών µονάδων και των λοιπών υπηρεσιών της ΣΙ. 

 Η υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των 

προγραµµάτων σπουδών και του ΕΣ∆Π της ΣΙ, στο πλαίσιο των αρχών, 

κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘΑΑΕ. 

 

 
Η Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ) της ΣΙ συ

η του ΕΣ της ΣΙ και αποτελείται από τον ∆ιοικητή ως Πρόεδρο, τον 

Κοσµήτορα, τέσσερα (4) µέλη του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, δύο (2) 

αξιωµατικούς µέλη του στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού που προτείνονται από 

τον Κοσµήτορα, τρεις (3) αξιωµατικούς της ΣΙ που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ως 

στρατιωτικοί εκπαιδευτές και προτείνονται από τον ∆ΑΣΕ, έναν (1) εκπρόσωπο κάθε 

κατηγορίας προσωπικού µε δικαίωµα ψήφου όταν συζητούνται θέµατα της 

αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού (δηλαδή, ένα  εκπρόσωπο από τις ∆ιοικητικές 

Υπηρεσίες τον οποίο ορίζει το ΕΣ, έναν εκπρόσωπο από το ΕΕ∆ΙΠ, έναν από το 

ΕΤΕΠ), καθώς και τον αρχαιότερο Ίκαρο. 

Η ΜΟ∆ΙΠ υποστηρίζεται γραµµατε

9

υλοποίηση

ανάπτυξη συγκεκριµένης στρατηγικής, πολιτικής και

∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΕΣ∆Π) της ΣΙ. 

Ο συντονισµός και η υποστήριξη 
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 Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και πληροφοριακού συστήµατος, καθώς και οι 

βελτιώσεις µε στόχο τη βελτίωση της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και 

παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν δείκτες απόδοσης και 

αποτελεσµατικότητας των σπουδών και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 Η αναζήτηση και η µελέτη καλών πρακτικών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

δοµών και της υποστήριξης των φοιτητών. 

 Η προώθηση συνεργασιών µε άλλα εκπαιδευτικά ή και ερευνητικά ιδρύµατα ή 

ν ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΣΙ. 

 

 ς του 

ΕΣ

και ο έλεγχος της λειτουργίας του στα 

 ξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα της ∆ιοίκησης των εκθέσεων 

εσωτερικής αξιολόγησης του ΕΣ∆Π, µε σκοπό τον εντοπισµό ενδεχόµενων 

αποκλίσεων και συστάσεων προς βελτίωση. 

ση της ποιότητάς τους. 

 όπου αυτό 

ακό Σύστηµα της 

 

ν 

προγραµµάτων σπουδών και τη δραστηριότητα της ΣΙ. 

φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και τη

 Η συστηµατική παρακολούθηση και δηµοσιοποίηση στον ιστότοπο της ΣΙ των 

σχετικών µε την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσµάτων τους. 

Εκτός από τις ως άνω αναφερόµενες γενικές αρµοδιότητες, ευθύνη της

ΜΟ∆ΙΠ είναι η υλοποίηση των ακόλουθων: 

Η συστηµατική αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητα

∆Π. 

 H εποπτεία της εφαρµογής του ΕΣ∆Π 

πεδία εφαρµογής του. 

Η σύντα

 Η τήρηση των διαδικασιών ελέγχου συµµόρφωσης προς τα κριτήρια σχετικά µε 

τον σχεδιασµό, την έγκριση και την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών, 

µε σκοπό τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίω

 Η µέριµνα για συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παροχή δεδοµένων ποιότητας 

της ΣΙ στους φορείς διενέργειας διεθνών κατατάξεων των ΑΕΙ. 

Η συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδοµένων ποιότητας, 

κρίνεται σκόπιµο, τόσο από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστηµα 

Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ όσο και από το Πληροφορι

ΜΟ∆ΙΠ, και ιδίως δεδοµένων σχετικών µε τα προγράµµατα σπουδών, το 

διδακτικό έργο, το ερευνητικό έργο και τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύµατος. 

Η συστηµατική παρακολούθηση της επικαιροποίησης των ιστοσελίδων της ΣΙ, µε 

σκοπό την έγκυρη και επαρκή παροχή και διάχυση δηµόσιας πληροφόρησης 

αναφορικά µε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη λειτουργία τω
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 Η εξέταση των αποτελεσµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης των προγραµµάτων 

σπουδών, η έκδοση συστάσεων σχετικά µε ενδεχόµενα σφάλµατα, παραλείψεις 

και άλλες ενδεικνυόµενες ενέργειες, καθώς και η διαβίβασ  του  αρµοδίως. 

Η διαβίβαση των τελικών εκθέσεων εξωτερικής αξιολ

ή ς

 όγησης, πιστοποίησης και 

επαναπιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών. 

 Η ενηµέρωση της διοίκησης της ΣΙ σχετικά µε διεθνείς τάσεις και καλές 

πρακτικές αναφορικά µε τη διασφάλιση και την πιστοποίηση ποιότητας στην 

 τήσεων, ηµερίδων και λοιπών 

 

ιοικητικού έργου της ΣΙ. 

  αρµοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται από την κείµενη 

νοµοθεσία, τον Οργανισµό ΣΙ, τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας 

(ΚΟΛ) της ΣΙ ή ανατίθενται από το ΕΣ στη ΜΟ∆ΙΠ. 

 συγκροτεί τις ειδικές Οµάδες 

της

ερω ντήσεις και συγκεντρώνουν 

όλα τα  α

ερική αξιολόγηση της ΣΙ αποτελεί πλήρη και αποκλειστική 

ρµοδιότητα της ΜΟ∆ΙΠ, σύµφωνα µε το Π∆ 14/2017. Η ΜΟ∆ΙΠ συγκροτεί τις 

ειδικές ΟΕΑ της ΣΙ (µονοτµηµατική σχολή), οµοίως σύµφωνα µε το Π∆ 14/2017, οι 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Η οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών συναν

εκδηλώσεων για θέµατα που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες της ΜΟ∆ΙΠ. 

Η διεξαγωγή ερευνών και µελετών αναφορικά µε την ποιότητα του διδακτικού, 

του ερευνητικού και του δ

 Ο εντοπισµός και η προβολή βέλτιστων πρακτικών της ΣΙ στους τοµείς της 

δραστηριότητάς του. 

 Η σύνταξη εκθέσεων αναφορικά µε τις αρµοδιότητες της ΜΟ∆ΙΠ και η υποβολή 

τους στη ∆ιοίκηση της ΣΙ. 

 Η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου. 

Η τήρηση των λοιπών

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η ΜΟ∆ΙΠ

Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΕΑ). Οι ΟΕΑ έχουν την ευθύνη του συντονισµού και 

 διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης, παρακολουθούν τη συµπλήρωση των 

τηµατολογίων, ενηµερώνουν τη ΜΟ∆ΙΠ για τις απα

 απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, µε βάση υτά, συντάσσουν µετά το πέρας 

του εαρινού εξαµήνου ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλουν στη ΜΟ∆ΙΠ, η οποία 

και συντάσσει την εσωτερική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης µέχρι 30 Νοεµβρίου 

εκάστου έτους. 

 

9.3. Οµάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης 
 

Η εσωτ

α
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οποίες είναι οι ακόλουθες: 1η ΟΕΑ – Πρόγραµµα Σπουδών, 2η ΟΕΑ – ∆ιδακτικό 

Έργο, 3η ΟΕΑ – Ερευνητικό Έργο, 4η ΟΕΑ – ∆ιοικητικές Υπηρεσίες – Υποδοµές – 

Μηχανοργάνωση

το οποίο έχει συγκροτηθεί. Το πλήθος και η σύνθεση των ΕΟΑ 

καθορίζονται  τω

το

 

 

 ΕΟΑ

από

γκεντρώνονται

 έκαστης υποοµάδας και ενσωµατώνει το περιεχόµενο του 

αντίστο

 συ

Οι στρατηγικοί στόχοι της ΣΙ είναι απόρροια των στρατηγικών κατευθύνσεων 

και του οράµατός της, και αποτελούν τις βάσεις του Στρατηγικού Σχεδιασµού της. 

. 

Έκαστη ΕΟΑ έχει την ευθύνη για την εκτέλεση όλων εκείνων των 

απαραίτητων εργασιών (π.χ., παρακολούθηση συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων και 

απογραφικών δελτίων, επεξεργασία δεδοµένων, σύνταξη έκθεσης, την οποία 

υποβάλλει στη ΜΟ∆ΙΠ) µε σκοπό την ικανοποίηση του αντίστοιχου κριτηρίου 

αξιολόγησης για 

 από το ΕΣ, λαµβάνοντας υπόψη το πλήθος και το είδος ν κριτηρίων 

που θεσπίζονται ετησίως από  ΕΣ. Η σύνθεσή τους γίνεται κατά βάση µε τα µέλη 

∆ΕΠ και το Στρατιωτικό Προσωπικό της ΣΙ στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ΣΙ, οι οποίες 

ασχολούνται µε τα θέµατα της εκπαίδευσης και των υποδοµών. Σε έκαστη ΕΟΑ 

επιλέγεται ως επικεφαλής το αντίστοιχο µέλος ∆ΕΠ, το οποίο ασχολείται µε τα 

θέµατα που αξιολογεί η συγκεκριµένη ΕΟΑ (1η-3η ΕΟΑ) ή ο ∆ιευθυντής της 

αντίστοιχης ∆ιεύθυνσης που ασχολείται µε το αντίστοιχο αντικείµενο της ΕΟΑ (4η 

ΕΟΑ). Επιπρόσθετα, στη σύσταση των ΕΟΑ γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι 

επιθυµίες των µελών ∆ΕΠ για τη συµµετοχή τους στην  που επιθυµούν ανάλογα 

µε τα ενδιαφέροντά τους. 

Ο ρόλος των ΕΟΑ είναι να λαµβάνουν τα αποτελέσµατα  τα διάφορα 

ερωτηµατολόγια που συ  και στη συνέχεια χωρίζονται σε υποοµάδες 

και εργάζονται στην αξιολόγηση του αντικειµένου έκαστης υποοµάδας. Όταν η 

διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται, η ΕΟΑ συνεδριάζει σε πλήρη σύνθεση, συζητά τα 

επί µέρους αποτελέσµατα

ιχου κεφαλαίου της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση 

του έργου της ΕΟΑ, αυτό κατατίθεται στη ΜΟ∆ΙΠ, η οποία ενσωµατώνει στην 

τελική έκθεση το παραγόµενο έργο έκαστης ΕΟΑ και µπληρώνει τα κεφάλαια της 

Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τα οποία είναι αρµόδια. 

 

9.4. ∆ιασφάλιση Ποιότητας 
 

9.4.1. Στρατηγικός Σχεδιασµός 
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Σηµειώνεται ότι για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της ΣΙ εφαρµόζεται 

ρογραµµατισµός στόχων και δράσεων µέσω του καθορισµού συγκεκριµένων 

 έτη. 

τα

κή λειτουργία και απόδοση, σύµφωνα 

ε τις διεθνείς πρακτικές και δη εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

 και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. 

Για την πραγµατοποίηση της αποστολής της και την επίτευξη των στόχων της, 

η ΣΙ εφαρµόζει Πολιτική Ποιότητας, η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας 

του ΕΣ∆Π, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ΣΙ. 

Η ΣΙ έχει συγκροτήσει και οργανώσει το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας, το οποίο περιλαµβάνει διεργασίες και διαδικασίες που αντιστοιχούν σε 

όλες τις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες και λειτουργίες. Ιδιαίτερα, το ΕΣ∆Π της ΣΙ 

εστιάζε

υργία του ΕΣ∆Π της ΣΙ είναι η 

ΜΟ∆ΙΠ

 

ες και έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των 

παιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ. Οι διεργασίες λαµβάνουν 

δεδοµένα εισόδου και είναι αναγκαία για τη 

ειτουργία της διεργασίας. Τα αποτελέσµατα της διεργασίας καλούνται δεδοµένα 

εξόδου  

π

δεικτών για τα επόµενα τρία ακαδηµαϊκά

 

9.4.2. Πολιτική Ποιότη ς 
 

Η ΣΙ είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της, τη στρατιωτική αγωγή και 

εξειδίκευση, καθώς και για την αποτελεσµατι

µ

Εκπαίδευσης, καθώς και τις αρχές

ι στην ποιότητα της µάθησης και της διδασκαλίας, συµπεριλαµβανοµένου του 

µαθησιακού περιβάλλοντος, στην έρευνα, στην καινοτοµία και στη διοίκηση. 

Αρµόδια µονάδα για τη συγκρότηση και λειτο

, σύµφωνα µε το Π∆ 14/2017. 

 

9.4.3. Εγχειρίδιο Ποιότητας 
 

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί επίσηµο έγγραφο του ΕΣ∆Π και 

χρησιµοποιείται ως οδηγός για την εφαρµογή του. Απαρτίζεται από ενότητες 

εργασιών που αποκαλούνται διεργασί

α

υπόψη στοιχεία, που καλούνται 

λ

. Κάθε διεργασία αξιολογείται εσωτερικά, τόσο ως προς την ίδια τη 

λειτουργικότητά της, όσο και ως προς την αποτελεσµατικότητά της (δηλαδή, εάν 

καταλήγει σε επαρκή αποτελέσµατα που δικαιολογούν την ύπαρξή της). 
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9.4.4. Πιστοποίηση 
 

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγµατοποιείται 

µε βάση συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων 

δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρµονισµένα µε τις 

 και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Σκοπός της πιστοποίησης 

ς ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η 

ποτελ

ς Ποιότητας

 εξωτερικών 

 της Α∆ΙΠ τον Απρίλιο του 2015. Στην εν λόγω έκθεση διαπιστώθηκε η 

εξαιρετική, εν γένει, εικόνα που σχηµάτισε η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης 

οπού και της αποστολής της ΣΙ, την αρµονική 

σορρο

ι

Αρχές

είναι η διασφάλιση τη

α εσµατικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ. Σε κάθε 

Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης διαµορφώνεται και εφαρµόζεται ένα εσωτερικό 

σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας ΕΣ∆Π που πρέπει να καλύπτει όλο το φάσµα 

των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος. Για τη διασφάλιση και συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου κάθε Ιδρύµατος, 

καθώς και για την αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το 

ΕΣ∆Π πρέπει να συµµορφώνεται µε το αντίστοιχο πρότυπο ποιότητας της Αρχής, το 

οποίο είναι εναρµονισµένο µε τις αρχές της διοίκησης ποιότητας και τις διεθνείς 

πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Την 

ευθύνη για την οργάνωση και εφαρµογή του ΕΣ∆Π έχει η ΜΟ∆ΙΠ. 

 

9.5. Εξωτερική Αξιολόγηση 
 

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιασφάλιση  και Πιστοποίησης της  στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ) δηµοσίευσε έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της ΣΙ 

(βλ. http://www.hqaa.gr), σε συνέχεια της επιτόπιας επίσκεψης

αξιολογητών

αναφορικά µε την εκπλήρωση του σκ

ι πία και τα άριστα αποτελέσµατα της ακαδηµαϊκής και στρατιωτικής 

εκπαίδευσης, το ισορροπηµένο, καλά διαρθρωµένο και υψηλής ποιότητας πρόγραµµα 

προπτυχιακών σπουδών, το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και την προσωπ κότητα των 

Ικάρων, την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού στη διατήρηση και επαύξηση του 

επιπέδου ποιότητας της παρεχόµενης ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης και του 

προγράµµατος σπουδών, το υψηλό επίπεδο των διπλωµατικών εργασιών, καθώς και 
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το αξιοκρατικό εξεταστικό σύστηµα. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µετά την 

αξιολόγηση της, η ΣΙ δύναται να διοργανώνει και να λειτουργεί αυτοδύναµα ΠΜΣ. 

Η αξιολόγηση αποτελεί πλέον µία συνεχή διαδικασία µε στόχο τη διαρκή 

βελτίωση αι ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης των Ικάρων και της δραί σης 

ενός ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος αντάξιου της υψηλής αποστολής της ΣΙ, 

ανταποκρινόµενου στις τρέχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις της ΠΑ. 

 

κ  ε ω
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10. Παράρτηµα 

ηµείωση: Για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-2023, η πτητική εκπαίδευση εδάφους 

αι αέρος του 4ου και 5ου εξαµήνου της Κατεύθυνσης Ιπταµένων υλοποιείται 

ατά το 7ο και 8ο εξάµηνο του αντίστοιχου προγράµµατος σπουδών. 

Εξαιρουµένης της διπλωµατικής εργασίας, τα µαθήµατα ακαδηµαϊκής 

αι 8ου εξαµήνου που παρατίθενται ακολούθως δεν θα 

 
Σ

κ

κ

εκπαίδευσης του 7ου κ

διδαχθούν, καθότι διδάσκονται µόνο σε περίπτωση µη υλοποίησης της 

προαναφερθείσας πτητικής εκπαίδευσης. 
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7ο Εξάµηνο 

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κ δικός 

Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

ω

ΙΠ.7.1.1 Αγγλική Αεροπορική Ορολογία 
– Κώδικας Βραχυλογίας (Εργ.) 30 1 2.4 

ΙΠ.7.1.2 Αεροδιαστηµικό ∆ίκαιο 1 2.4  ΙΙ 30 

ΙΠ.7.1.3 Ανθρώ
Στρατιωτική Αεροπλοΐα 1 2.4 πινη Απόδοση στη 30 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 30 1 2.4 

ΙΠ.7.3.1 30 1 2.4 Ειδικά Θέµατα Αεροδυναµικής 

ΙΠ.7.5.1 Αε ν 30 1 2.4 Ειδικά Θέµατα 
ροναυπηγικών Κατασκευώ

ΙΠ.7.7.1 ∆ιά α, 30 1 2.4 δοση ΗΜΚ, Μικροκύµατ
Κεραίες 

 
ο ηνο 8  Εξάµ

Μαθήµατα Ακαδηµαϊκής Εκπαίδευσης 
Κ  

Μ ς Ώρες Συντ. 
Βαρύτητας 

Πιστω  
Μονάδες 

ωδικός
αθήµατο Τίτλος Μαθήµατος τικές

ΙΠ.8.8.1 ∆ίκτυα και Ασφάλεια ∆ικτύων 30 1 2.4 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 3 7.2  90 

ΙΠ.8.7.1 Ειδικά Θ
Ηλεκ  

έµατα Ηλεκτρονικών, 30 . Ισχύος, Τηλ/ων 1 2.4 

ΙΠ.8.6.1 Ειδι ών 30 κά Θέµατα Προωθητικ
Συστηµάτων 1 2.4 

ΙΠ.8.9.1 30 1 2.4 Επιχειρησιακές Εφαρµογές 
∆ιαστηµικής 

ΙΠ.8.1.1 30 1 2.4 Νοµοθεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας ΙΙ 

ΙΠ.8.7.2 30 1 2.4 Συστήµατα RADAR 
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