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ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ακαδ. Έηοςρ 2010-2011 

 
(Οι διαηάξειρ αςηέρ αθοπούν ηοςρ θοιηηηέρ ηος Τμήμαηορ Φςζικήρ, οι οποίοι 

παπακολοςθούν ηο παλαιό ππόγπαμμα ζποςδών, δηλ. γπάθηηκαν ζηο Α΄ εξάμηνο ηο 

Ακαδ. Έηορ 2005-2006 και ππογενΫζηεπα)  
 

Επειδή οι ζςνολικέρ μονάδερ για ηη λήτη πηςσίος ζηο νέο ππόγπαμμα είναι 151, 

οι μονάδερ πος απαιηούνηαι για ηη λήτη πηςσίος ηυν θοιηηηών πος ειζήσθηζαν ηο 

Ακαδ. έηορ 2005-2006 και ππογενέζηεπα, μειώνονηαι ζηαδιακΪ ώζηε: 

 

Από ηον Ιούνιο ηος 2010 και μεηά απαιηούνηαι ηοςλάσιζηον 151 Γ.Μ. για ηη λήτη 

πηςσίος. 

 

Φςζικά θα ππέπει να έσοςν πεπαηώζει επιηςσώρ όλα ηα ςποσπευηικΪ μαθάμαηα 

ηος Παλαιού Ππογπάμμαηορ Σποςδών ή όπυρ αςηά έσοςν ηποποποιηθεί ζύμθυνα με 

ηιρ παπακάηυ μεηαβαηικέρ διαηάξειρ οι οποίερ πποθανώρ ιζσύοςν για ηην λήτη 

πηςσίος από ηην εξεηαζηική πεπίοδο Ιανοςαπίος 2011 και μεηά..  

 

 

Οι θοιηηηΫρ πος ολοκλάπυζαν ηον ελΪσιζηο απιθμό εξαμάνυν και ζηη διΪπκεια 

ηυν οποέυν Ϋσοςν δηλώζει ηα μαθάμαηα με ηα οποέα ζςμπληπώνοςν ηον 

απαπαέηηηο απιθμό Γιδακηικών ΜονΪδυν ά ΜαθημΪηυν πος απαιηούνηαι για ηη 

λάτη ηος πηςσέος, Ϋσοςν ηη δςναηόηηηα να εξεηΪζονηαι ζε όλερ ηιρ εξεηαζηικΫρ 

πεπιόδοςρ ζηα μαθάμαηα αςηΪ, ανεξΪπηηηα από ηο αν διδΪζκονηαι ζε σειμεπινό ά 

εαπινό εξΪμηνο  

 

 

Σε όηι αθοπά ηα επί μέποςρ μαθήμαηα ιζσύοςν ηα εξήρ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 

1
ος

και 2
ος

ΔΞΑΜΗΝΟΤ 
 
 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ» ηος νέος 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών.  

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ -

ΓΙΑΝΤΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ» ηος νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών.  

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙΒ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΔΒΡΑ» ηος νέος 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών.  

 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ. Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΘΔΧΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ 

ΦΑΛΜΑΣΧΝ» ηος νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών. 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ Ι. Δηλώνεηαι ηο μάθημα «MHXANIKH – ΡΔΤΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ» ηος 

νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών. 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΙΙ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν για ηα επόμενα ακαδημαφκά έηη, ηο ίδιο 

μάθημα, ηο οποίο όμυρ δεν θα διδασθεί αλλά θα εξεηαζηεί, (βάζει ηηρ ύληρ πος 

διδάσθηκε καηά ηο ακαδημαφκό έηορ 2005-06), καηά ηιρ εξεηαζηικέρ πεπιόδοςρ: 

Φεβποςαπίος, Ιοςνίος και επηεμβπίος ηος 2011, 2012 και 2013. ε πεπίπηυζη 

μη επιηςσούρ εξέηαζηρ, από ηο Ακαδ. Έηορ 2013-2014 και μεηά θα δηλώνεηαι ηο 

μάθημα «ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Ι» ηος νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών. 

 

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΗΜΔΙΑ Ι ΚΑΙ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΗΜΔΙΑ ΙΙ. Δηλώνεηαι ηο 

μάθημα «ΥΗΜΔΙΑ» ηος 5
ος

 Δξαμάνος ηος νΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Η/Τ Ι: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Η/Τ  Ι» , 

ηος 1ος
 Δξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών. 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος 

μαθήμαηορ ηον Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν για ηο επόμενο 

ακαδημαφκό έηορ 2010-11 ηο ίδιο μάθημα, ηο οποίο όμυρ δεν θα διδασθεί αλλά θα 

εξεηαζηεί, (βάζει ηηρ ύληρ πος διδάσθηκε καηά ηο ακαδημαφκό έηορ 2005-06), καηά 

ηιρ εξεηαζηικέρ πεπιόδοςρ: Φεβποςαπίος, Ιοςνίος (Ϊηςπη) και επηεμβπίος ηος 

2011. ε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ εξέηαζηρ, από ηον Ακαδ. Έηορ 2011-2012 και 

μεηά θα δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Η/Τ ΙΙ» ηος νέος Ππογπάμμαηορ 

Σποςδών. 

 
 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ 3
ος

, 4
ος

 , 5
ος

, 6
ος

, 
 
7

ος 
και 8

ος 
ΔΞΑΜΗΝΟΤ 

  
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙIIΑ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν από ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-

11 ένα άλλο μάθημα επιλογήρ.  
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙIIΒ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΤΝΗΘΔΙ ΓΙΑΦΟΡΙΚΔ ΔΞΙΧΔΙ» 

ηος νΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙΙΓ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν για ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 

ηο ίδιο μάθημα, ηο οποίο όμυρ δεν θα διδασθεί αλλά θα εξεηαζηεί, (βάζει ηηρ ύληρ 

πος διδάσθηκε καηά ηο ακαδημαφκό έηορ 2005-06), καηά ηιρ εξεηαζηικέρ πεπιόδοςρ: 

Φεβποςαπίος, Ιοςνίος (Ϊηςπη) και επηεμβπίος ηος 2011. ε πεπίπηυζη μη 

επιηςσούρ εξέηαζηρ, από ηον Ακαδ. Έηορ 2011-2012 και μεηά θα δηλώνεηαι ηο 

μάθημα «ΘΔΧΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΦΑΛΜΑΣΧΝ» ηος νέος Ππογπάμμαηορ 

Σποςδών. 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ IVA: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚA» ηος νΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ IVB: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν από ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-

11 ένα άλλο μάθημα επιλογήρ.  

ΚΤΜΑΣΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΚΤΜΑΣΙΚΗ» ηος 4
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ» 

ηος 4
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 

 

ΘΔΡΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν για ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 ηο 

μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος 5
ος

 εξαμήνος ηος Νέος 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών (Πποζοσά ζηιρ ειδικΫρ πεπιπηώζειρ πος αναγπΪθονηαι πιο κΪηυ) 

 

 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν για ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 ηο 

μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος 5
ος

 εξαμήνος ηος Νέος 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών (Πποζοσά ζηιρ ειδικΫρ πεπιπηώζειρ πος αναγπΪθονηαι πιο κΪηυ) 

 

 

ΔιδικΫρ πεπιπηώζειρ για: ΘΔΡΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ και ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 

Α) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος Παλαιού 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών και δεν έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ», θα δηλώζει 

ηο μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος 5
ος

 εξαμήνος ηος Νέος 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα εξεηάζεηαι ζηην ύλη ηος μαθήμαηορ ΘΔΡΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ηος 

παλαιού ππογπάμμαηορ ζποςδών  

 

Β) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος Παλαιού 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών και δεν έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ», θα 

δηλώζει ηο μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος 5
ος

 εξαμήνος ηος Νέος 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα εξεηάζεηαι ζηην ύλη ηος μαθήμαηορ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 

ηος παλαιού ππογπάμμαηορ ζποςδών  

 

Γ) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ δεν έσει πεπάζει ούηε ηο μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ», ούηε ηο 

μάθημα «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος Παλαιού Ππογπάμμαηορ Σποςδών θα δηλώζει ηο 

μάθημα «ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος 5
ος

 εξαμήνος ηος Νέος 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα εξεηάζεηαι ζηην ζςνολική ύλη ηος Νέος Μαθήμαηορ.  
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ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ-

ΠΤΡΗΝΔ-ΧΜΑΣΙΑ» ηος 4
ος

 εξαμήνος ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και εξεηΪζονηαι 

ζηην ύλη ηος νΫος μαθάμαηορ 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ IV: Δηλώνεηαι ανηίζηοισα ηο Επγαζηήπιο Φςζικήρ IV 

(Ηλεκηπομαγνηηιζμόρ) ηος 4
ος 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών : 

 

ΚΒΑΝΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ Ι: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ Ι» ηος 5
ος

 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΒΑΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ» ηος 3
ος

 εξαμάνος 

ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΔΣΡΗΔΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ» ηος 4
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΚΒΑΝΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΙ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΙΙ» ηος 6
ος

 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 
 

ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν για ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 ηο 

μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ» ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών (Πποζοσά ζηιρ 

ειδικΫρ πεπιπηώζειρ πος αναγπΪθονηαι πιο κΪηυ) 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος μαθήμαηορ ηον 

Σεπηέμβπιο 2010, οι θοιηηηέρ θα δηλώζοςν για ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 ηο 

μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ» ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών (Πποζοσά ζηιρ 

ειδικΫρ πεπιπηώζειρ πος αναγπΪθονηαι πιο κΪηυ) 

 

ΔιδικΫρ πεπιπηώζειρ για: ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ και ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ 

Α) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ» ηος Παλαιού 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών και δεν έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ», θα 

δηλώζει ηο μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ» ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα 

εξεηάζεηαι ζηην ύλη ηος μαθήμαηορ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ηος παλαιού ππογπάμμαηορ 

ζποςδών  

 

Β) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ» ηος Παλαιού 

Ππογπάμμαηορ Σποςδών και δεν έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ», θα 

δηλώζει ηο μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ» ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα 

εξεηάζεηαι ζηην ύλη ηος μαθήμαηορ ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ηος παλαιού ππογπάμμαηορ 

ζποςδών  

 

Γ) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ δεν έσει πεπάζει ούηε ηο μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ», ούηε ηο 

μάθημα «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ» ηος Παλαιού Ππογπάμμαηορ Σποςδών θα δηλώζει ηο 

μάθημα «ΚΛΑΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ» ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα εξεηάζεηαι 

ζηην ζςνολική ύλη ηος Νέος Μαθήμαηορ.  
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ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Ι: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος 

μαθήμαηορ ηον Σεπηέμβπιο 2010, ηόηε για ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 οι θοιηηηέρ 

ακολοςθούν ηιρ διαηΪξειρ πος πεπιγπΪθονηαι πιο κΪηυ. 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΙΙ: Σε πεπίπηυζη μη επιηςσούρ ολοκλήπυζηρ ηος 

μαθήμαηορ ηον Σεπηέμβπιο 2010, ηόηε για ηο επόμενο ακαδημαφκό έηορ 2010-11 οι θοιηηηέρ 

ακολοςθούν ηιρ διαηΪξειρ πος πεπιγπΪθονηαι πιο κΪηυ. 

 

ΔιδικΫρ διαηΪξειρ για: ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Ι και ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΙΙ 

Α) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ δεν έσει πεπάζει ούηε ηο μάθημα «ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Ι», 

ούηε ηο μάθημα «ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΙΙ»ηος Παλαιού Ππογπάμμαηορ Σποςδών θα 

δηλώζει ηο μάθημα «ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΙΙ»ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και 

θα εξεηάζεηαι ζηην ζςνολική ύλη ηος Νέος Μαθήμαηορ. 

 

Β) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Ι και δεν 

έσει πεπάζει ηο μάθημα  ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΙΙ ηος παλαιού ππογπάμμαηορ 

ζποςδών, ηόηε θεωπείηαι όηι πληποί ηιρ ελάσιζηερ απαιηήζειρ ηων μαθημάηων 

Ηλεκηπομαγνηηιζμόρ Ι και ΙΙ ηος παλαιού ππογπάμμαηορ ζποςδών και δηλώνει εάν 

απαιηείηαι ένα από ηα μαθήμαηα επιλογήρ.  

 

Γ) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ ΙΙ και δεν 

έσει πεπάζει ηο μάθημα  ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Ι ηος παλαιού ππογπάμμαηορ ζποςδών, 

ηόηε θεωπείηαι όηι πληποί ηιρ ελάσιζηερ απαιηήζειρ ηων μαθημάηων Ηλεκηπομαγνηηιζμόρ Ι 

και ΙΙ ηος παλαιού ππογπάμμαηορ ζποςδών και δηλώνει εάν απαιηείηαι ένα από ηα μαθήμαηα 

επιλογήρ.  

 

 

ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ-ΦΤΙΚΗ ΣΟΙΥΔΙΧΓΧΝ ΧΜΑΣΙΓΙΧΝ:  Δηλώνεηαι ηο μάθημα 

«ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ-ΦΤΙΚΗ ΣΟΙΥΔΙΧΓΧΝ ΧΜΑΣΙΓΙΧΝ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος 

ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ V (Οπηικήρ) : Δηλώνεηαι ανηίζηοισα ηο «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΦΤΙΚΗ ΙΙΙ»(Οπηική-Κςμαηική) ηος 3
ος 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών . 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ VΙ (Αηομικήρ-Πςπηνικήρ): Δηλώνεηαι ανηίζηοισα ηο 

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ V» (Αηομικήρ-Πςπηνικήρ) ηος 5
ος 

εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών  

 
 

 

ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ Ι: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧ» ηος 6
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών. (Πποζοσά ζηιρ 

ειδικΫρ πεπιπηώζειρ πος αναγπΪθονηαι πιο κΪηυ) 

 

ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΙΙ : Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧ» ηος 6
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών. (Πποζοσά ζηιρ 

ειδικΫρ πεπιπηώζειρ πος αναγπΪθονηαι πιο κΪηυ) 
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ΔιδικΫρ πεπιπηώζειρ για: ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ Ι και ΙΙ 

Α) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ Ι» 

ηος Παλαιού Ππογπάμμαηορ Σποςδών και δεν έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΙΙ», θα δηλώζει ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ» ηος 

Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα εξεηάζεηαι ζηην ύλη ηος μαθήμαηορ ΦΤΙΚΗ 

ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΙΙ  ηος παλαιού ππογπάμμαηορ ζποςδών  

 

Β) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΙΙ» 

ηος Παλαιού Ππογπάμμαηορ Σποςδών και δεν έσει πεπάζει ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧ Ι», θα δηλώζει ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ» ηος  

ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα εξεηάζεηαι ζηην ύλη ηος μαθήμαηορ ΦΤΙΚΗ 

ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ Ι  ηος παλαιού ππογπάμμαηορ ζποςδών  

 

Γ) Εάν κάποιορ θοιηηηήρ δεν έσει πεπάζει ούηε ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧ Ι», ούηε ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΔΧ ΙΙ» ηος 

Παλαιού Ππογπάμμαηορ Σποςδών θα δηλώζει ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧ» ηος Νέος Ππογπάμμαηορ Σποςδών και θα εξεηάζεηαι ζηην ζςνολική ύλη 

ηος Νέος Μαθήμαηορ.  

 

 

 

 

 
 

ΗΜΕΙΩΗ: Οπος αναθέπεηαι «Ϊηςπη» εξεηαζηική, ηο βαθμολόγιο θα ζηέλνεηαι ζηη 

γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ ηην αμέζυρ επόμενη εξεηαζηική πεπίοδο. 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 3
ος

 ΚΑΙ 4
ος

 ΔΞΑΜΗΝΟΤ 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα: «Διζαγυγά ζηην Αζηπονομέα και ηην 

Αζηποθςζικά» ηος 3
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών . 
 

ΓΝΧΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα: «Γνυζηικά Φςσολογέα» ηος 7
ος

 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών . 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα: «Γενικά Βιολογέα» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος 

ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών . 
 

ΑΣΡΟΦΤΙΚΗ Ι:  Δηλώνεηαι ηο μάθημα «Αζηποθςζικά Ι» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος 

ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών  
 

ΔΞΔΛΙΚΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2008-2009 και μεηά.. 

Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 
 

ΘΔΧΡΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα: «Θευπέα ζημΪηυν 

και κςκλυμΪηυν» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών . 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα: «ΟικονομικΪ 

για μη οικονομολόγοςρ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών . 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 5
ος

 ΚΑΙ 6
ος

 ΔΞΑΜΗΝΟΤ: 
 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ 

ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2008-2009 και μεηά.. 

Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΧΝ ΡΔΤΣΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΧΝ ΡΔΤΣΧΝ» 

ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΟΠΣΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΟΠΣΙΚΗ» ηος 

7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΦΤΙΚΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ-ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ Ι: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ 

ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ-ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ Ι» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ 

ποςδών.  

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΔΧΦΤΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΔΧΦΤΙΚΗ» 

ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΣΡΟΦΤΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ 

ΑΣΡΟΦΤΙΚΗ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΦΤΙΚΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ-ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΦΤΙΚΗ ΣΗ 

ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ ΙΙ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ:  Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ» 

ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα 

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΑΚΟΤΣΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ 

ΑΚΟΤΣΙΚΗ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα 

«ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΘΔΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα 

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΘΔΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 7
ος

 ΚΑΙ 8
ος

 ΔΞΑΜΗΝΟΤ: 
 

ΑΣΡΟΦΤΙΚΗ ΙΙ:  Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΑΣΡΟΦΤΙΚΗ ΙΙ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος 

ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΦΤΙΚΗ Ι: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ 

ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΦΤΙΚΗ Ι» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  
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ΦΗΦΙΑΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ: Δηλώνεται το μάθημα «ΦΗΦΙΑΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ» ηος 

8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ: Δηλώνεται το μάθημα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΜΙΚΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΔ Ι (software): Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΧΝ ΜΙΚΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΧΝ » ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΑΡΥΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ LASER: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΑΡΥΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΧΝ LASER» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 και μεηά.. Δηλώνεηαι 

άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Η/Τ ΙΙ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 και μεηά.. 

Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΝΔΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΓΤΝΑΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΓΤΝΑΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ» ηος 7
ος

 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος 7
ος

 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙΑ Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΦΤΙΚΟΥΗΜΔΙΑ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΣΗ ΚΒΑΝΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ: Δεν διδάζκεηαι από ηο 

ακαδ. έηορ 2009-2010 και μεηά.. Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΘΔΧΡΙΑ ΠΔΓΙΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΘΔΧΡΙΑ ΠΔΓΙΧΝ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος 

ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΟΠΣΙΚΟΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΟΠΣΙΚΟΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ» ηος 7
ος

 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΑΚΗΔΙ LASER: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 και 

μεηά.. Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΚΟΜΟΛΟΓΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΚΟΜΟΛΟΓΙΑ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΡΑΓΙΟΑΣΡΟΝΟΜΙΑ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΡΑΓΙΟΑΣΡΟΝΟΜΙΑ» ηος 8
ος

 εξαμάνος 

ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών. 

 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΦΤΙΚΗ ΙΙ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ 

ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΦΤΙΚΗ ΙΙ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 και 

μεηά. Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΤΙΚΗ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 και μεηά.. Δηλώνεηαι 

άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΦΤΙΚΗ ΣΟΙΥΔΙΧΓΧΝ ΧΜΑΣΙΓΙΧΝ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 

και μεηά.. Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα 

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΗ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΦΤΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΚΑΣΑΣΑΗ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. 

έηορ 2009-2010 και μεηά. Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΦΤΙΚΗ ΤΓΡΧΝ ΚΑΙ ΜΔΟΦΑΔΧΝ: Δεν διδάζκεηαι από ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 και 

μεηά.. Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΤΓΡΧΝ ΚΑΙ ΜΔΟΦΑΔΧΝ: Δεν διδάζκεηαι από ηο ακαδ. 

έηορ 2009-2010 και μεηά.. Δηλώνεηαι άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΟ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος 

ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών.  

 

ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ» ηος 8
ος

 

εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΧΝ LASER: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΧΝ LASER» ηος 

8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 

 

ΝΔΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (Δπγαζηάπιο): Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ 

ποςδών 

 

ΦΤΙΚΗ ΗΜΙΑΓΧΓΙΜΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΦΤΙΚΗ ΗΜΙΑΓΧΓΙΜΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ 

ποςδών 

 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΧΝ ΤΝΔΥΧΝ ΜΔΧΝ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΧΝ 

ΤΝΔΥΧΝ ΜΔΧΝ» ηος 7
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 

 

ΜΙΚΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΔ ΙΙ (Hardware): Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΦΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΜΔ ΜΙΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΔ/ ΜΙΚΡΟΔΛΔΓΚΣΔ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος 

ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ: Δηλώνεηαι ηο μάθημα «ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ 

ΚΒΑΝΣΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ» ηος 8
ος

 εξαμάνος ηος ΝΫος ΠπογπΪμμαηορ ποςδών 

 

ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ: Δεν διδάζκεηαι από  ηο ακαδ. έηορ 2009-2010 και μεηά. Δηλώνεηαι 

άλλο μάθημα επιλογήρ. 

 

 

 


