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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ο Οδεγφο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Βπειπίδσλ εθδίδεηαη 

κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ Βπειπίδσλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (ζηξαηησηηθφ – 

πνιηηηθφ) ζρεηηθά κε ηελ Εζηνξία ηεο ρνιήο, ηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηε δηνηθεηηθή 

κέξηκλα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-16. 
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1Ο ΜΔΡΟ: ΓΔΝΗΚΑ 

1.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΜΒΛΗΜΑΣΟ ΥΟΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην έκβιεκα ηεο ρνιήο απεηθνλίδνληαη ν ηίηινο ηεο ρνιήο, δχν (2) ηπθέθηα, δχν (2) 

μίθε, ζσιήλαο ππξνβφινπ θαη θινγνθφξνο ξνηά, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα ηζηνξηθά φπια ηνπ 

ηξαηνχ Ξεξάο, ην Πεδηθφ, ην Ππξνβνιηθφ θαη ην Εππηθφ – Σεζσξαθηζκέλα. Πιαηζηψλεηαη κε 

ην έηνο ίδξπζεο ηεο ρνιήο (1828), κε δχν (2) θιάδνπο δάθλεο θαη επηζηέθεηαη κε ην 

εζλφζεκν. Βπίγξακκα ηνπ εκβιήκαηνο, είλαη ην ξεηφ ηνπ ζνθνχ ηεο αξραίαο Ώζήλαο, 

φισλα (638-559 π.ρ.): 

   ―ΏΡΥΒΘΏΕ ΜΏΘΧΝ ΏΡΥΒΕΝ ΒΠΕΣΔΒΕ‖ 

ην νπνίν ζεκαίλεη φηη γηα λα Αηνηθήζεηο πξέπεη πξψηα λα κάζεηο λα δηνηθείζαη θαη 

ππνδειψλεη ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο αγσγήο ησλ Βπειπίδσλ. 
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1.2 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Δ ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, πνπ είλαη ην αξραηφηεξν Ώλψηαην Βθπαηδεπηηθφ 

Ίδξπκα ηεο Υψξαο, ηδξχζεθε ζην Ναχπιην ηελ 21ε Αεθεκβξίνπ 1828 απφ ηνλ πξψην 

θπβεξλήηε ηεο Βιιάδνο Εσάλλε Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο αληειήθζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

ηηο ζνβαξέο θαη πξσηαξρηθέο αλάγθεο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο ζε ηξαηφ θαη Τπνδνκέο. 
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2. Σν 1834 κεηαζηεγάζζεθε ζηελ Ώίγηλα κέρξη θαη ην 1837. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ώπφ ην 1837 ζηεγάζζεθε ζηνλ Πεηξαηά θαη απφ ην 1854 κέρξη ην 1857 πξνζσξηλά 

ζηελ Ώζήλα, ζην Μέγαξν ηεο Ανπθίζζεο ηεο Πιαθεληίαο (ζεκεξηλφ ΐπδαληηλφ Μνπζείν).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΧΟΛΗ ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ ΣΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΟΤΚΙΗ ΠΛΑΚΕΝΣΙΑ 

1854-1857 
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4. Ώθνινχζσο επαλήιζε ζηνλ Πεηξαηά θαη ην 1894 κεηαζηάζκεπζε εθ λένπ ζηελ Ώζήλα, 

φπνπ εγθαηαζηάζεθε ζε ζπγθξφηεκα θηηξίσλ πνπ θηίζζεθαλ κε δσξεά ηνπ Βζληθνχ 

Βπεξγέηε Γεσξγίνπ Ώβέξσθ, ζην πεδίν ηνπ Άξεσο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Σν επηέκβξην ηνπ 1982 ε ρνιή κεηαζηάζκεπζε ζηηο ζεκεξηλέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ 

βξίζθνληαη ΝΏ ησλ Ώζελψλ, ζην Αήκν ΐάξεο Ώηηηθήο θαη ζε απφζηαζε 25 ρικ. απφ ην 

θέληξν ηεο. 
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1.3 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ 

1) Δ ρνιή είλαη Ώλψηαην ηξαηησηηθφ Βθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΏΒΕ), ηζφηηκν κε ηα 

ηδξχκαηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Νφκνο 3187/2003), 

παξέρνληαο ηζφηηκε εθπαίδεπζε θαη ρνξεγψληαο ηζφηηκα πηπρία κε απηά (άξζξν 88, παξ. 1, 

Ν. 3883/2010). 

2) Δ επνπηεία ζηε ρνιή αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Βζληθήο Άκπλαο (Τ.ΒΘ.Ώ.), κέζσ 

ηνπ Γεληθνχ Βπηηειείνπ ηξαηνχ (ΓΒ). 

3) ξγαλα Αηνηθήζεσο ηεο Β γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηεο είλαη: 

α) πιινγηθά: 

1. Σν Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην  

2. Δ Ώθαδεκατθή πλέιεπζε 

β) Μνλνπξφζσπα 

1. Ο Αηνηθεηήο 

2. Ο Τπνδηνηθεηήο 

3. Ο Αηεπζπληήο ηξαηησηηθήο Βθπαηδεχζεσο  

4. Ο Κνζκήηνξαο 

5. Οη Αηεπζπληέο Σνκέσλ  
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1.4 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
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Δ πξφζβαζε ζηε ρνιή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

 Με ηα ππεξεζηαθά ιεσθνξεία ηεο ρνιήο, ηα δξνκνιφγηα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Α/Α 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ 

ΜΔΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ  
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ 

1. Λεσθνξείν  50 

ΓΑΛΑΣΗΟΤ: Ώλαρψξεζε απφ 401 ΓΝΏ – 

Καηεράθε – Πξσηνπαπαδάθε – Γαιαηζίνπ – ΐεΎθνπ – 

Κχκεο – Ώηηηθή νδφο – Έμνδν Κεθηζίαο – Ώηηηθή νδφο 

– Έμνδν Πεληέιεο – Έμνδν Ώλζνχζα – Γέξαθα – 

Λεσθ. Μαξαζψλνο – Ώηηηθή νδφο – Ώλαπαχζεσο – 

ΐάξεο Κνξσπίνπ – Β θαη αληίζηξνθα. 

2. Λεσθνξείν  50 

ΘΖΒΧΝ-ΠΔΗΡΑΗΑ: Ώλαρψξεζε  απφ 301 Βΐ – 

Πιαηεία Ώγίσλ Ώλαξγχξσλ – Μαπξνεηδνχο – 

Εδνκελέσο – Θεβψλ – Ασδεθαλήζνπ – Πεηξαηψο – 

Γήπεδν Καξατζθάθε – Λεσθ. Πνζεηδψλνο – Λεσθ. 

ΐάξθηδαο – Λεσθ. ΐάξεο Κνξσπίνπ – Β θαη 

αληίζηξνθα. 

3. Λεσθνξείν 57 

ΑΥΑΡΝΧΝ : Ώλαρψξεζε  απφ 301 Βΐ – Ώραξλψλ – 

Αεξηγλχ–Παηεζίσλ – Λεσθ. Ώιεμάλδξαο – 

ΐαζηιίζζεο νθίαο – Ρηδάξε – πχξνπ Μεξθνχξε– 

Τκεηηνχ – Λεσθ. ΐνπιηαγκέλεο – Καιχκλνπ – Λεσθ. 

ΐάξεο Κνξσπίνπ – Β – θαη αληίζηξνθα. 

4. 
Μηθξφ 

ιεσθνξείν 
13 

ΑΝΑΒΤΟΤ:  Ώλαρψξεζε    απφ    Λεσθ. Κσλ/λνπ 

Καξακαλιή – Λεσθ. Ώλαβχζζνπ – αξσλίδα – 

Λεσθ. ΐάξθηδαο – Λεσθ. ΐάξεο Κνξσπίνπ – Β  

θαη αληίζηξνθα. 

5. 
Μηθξφ 

ιεσθνξείν 
13 

ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ: Ώλαρψξεζε  απφ 401 ΓΝΏ – 

Καηεράθε – Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ – Ώηηηθή Οδφο – 

Λεσθ. ΐάξεο Κνξσπίνπ – Β θαη αληίζηξνθα. 
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Ώ/Ώ ΏΦΒΣΔΡΕΏ ΣΒΡΜΏ ΏΝΏΥΧΡΔΔ ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ 

1 401 ΓΝΏ Β 07:40  

2 
ΣΏΘΜΟ ΜΒΣΡΟ 

«ΒΛΛΔΝΕΚΟ» 
Β 10:40  

3 401 ΓΝΏ Β 13:45 

Δ θίλεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ην πθηζηάκελν δξνκνιφγην 

δηαθνκηδήο αζζελψλ ζην 401 

ΓΝΏ, θαηά ηελ επηζηξνθή απφ 

απηφ. 

4 
ΣΏΘΜΟ ΜΒΣΡΟ 

ΒΛΛΔΝΕΚΟ 
Β 15:30  

5 Β 

ΣΏΘΜΟ 

ΜΒΣΡΟ 

ΒΛΛΔΝΕΚΟ 

18:00  

6 Β 

ΣΏΘΜΟ 

ΜΒΣΡΟ 

ΒΛΛΔΝΕΚΟ 

19:30 

Δ θίλεζε ζα πινπνηείηαη κεηά απφ 

πξνθνξηθή επηθνηλσλία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κε ηνλ ΛΑ/Γξ. 

Κηλήζεσο . 

 

 Με ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο παξαθάησ ιεσθνξεηαθέο 

γξακκέο πνπ δηαζρίδνπλ ηε ιεσθφξν ΐάξεο – Κνξσπίνπ:  

– 115: Γιπθάδα – ΐνπιηαγκέλε – Κίηζη, 

– 116: Γιπθάδα – ΐάξε – Κίηζη, 

– 120: Γιπθάδα – ΐάξε (Πεγαδάθηα) – Πξναζηηαθφο Κνξσπίνπ, 

– Υ96: Πεηξαηάο – Ώεξνιηκέλαο Ώζελψλ (EXPRESS) (κπξνζηά απφ ηελ 

θεληξηθή πχιε) 

– Υ97: ηαζκφο Μεηξφ Βιιεληθφ – Ώεξνιηκέλαο Ώζελψλ (EXPRESS) (κπξνζηά 

απφ ηελ θεληξηθή πχιε) 

 

Σα αλαιπηηθά δξνκνιφγηα ησλ δξνκνινγίσλ ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο βξίζθνληαη 

δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΏΏ (http://www.oasa.gr/). 

http://www.oasa.gr/
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2Ο ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

2.1 ΑΠΟΣΟΛΗ 

Δ  απνζηνιή ηεο ρνιήο είλαη: 

1) Να παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηε γλψζε ζηνπο Βπέιπηδεο κε ηελ έξεπλα θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηξαηησηηθήο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ 

ζεσξεηηθψλ, ζεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ.  

2) Να αλαπηχζζεη ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη ηε ζηξαηησηηθή αγσγή, ψζηε λα 

δηακνξθψλεη Ώμησκαηηθνχο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο κε ζηξαηησηηθή ζπλείδεζε, κφξθσζε 

αλψηαηνπ επηπέδνπ, θαζψο θαη κε θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή παηδεία θαη αγσγή, 

παξέρνληάο ηνπο ηα εθφδηα γηα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί εγήηνξεο κε άξηηα επαγγεικαηηθή θαη 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. 

3) Να δηνξγαλψλεη απηνδχλακα ή ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια ΏΒΕ ή Παλεπηζηήκηα, 

Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) θαη λα δηεμάγεη επηζηεκνληθή έξεπλα ζε 

ηνκείο ελδηαθέξνληνο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σξίηε έθδνζε 

16 

2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 2015-16 

2.2.1 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

ΣΑΞΗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ΠΡΟΠ

I

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

ΠΡΟΠ

Ι  E

ΙΙ

ΙΙΙ  

IV

ΠΡΟΠ  

Ι E E  

ΙΙ

ΙΙΙ     

IV

ΠΡΟΠ

Ι Κ

ΙΙ

ΙΙΙ  

IV

ΠΡΟΠ

Ι Α Α

ΙΙ Α Α

ΙΙΙ Α Α

IV Α Α

ΠΡΟΠ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

ΠΡΟΠ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

ΠΡΟΠ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

ΠΡΟΠ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

ΠΡΟΠ

Ι Μ

ΙΙ Μ

ΙΙΙ Μ

IV

ΠΡΟΠ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV ΑΘ. ΑΘ. Μ Κ

ΠΡΟΠ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ   

IV

ΠΡΟΠ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:

ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

ΥΑΛ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΑΛΔΞΙΠΣΧΣΙΣΧΝ

ΚΔΑΠ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΡΘΟΓΟΞΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ

ΚΔΟΑΥ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΡΔΙΝΟΤ ΑΓΧΝΑ ΚΑΙ ΥΙΟΝΟΓΡΟΜΧΝ

Πΐ-ΒΑ-ΠΝ-Ώ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΠΒ-ΔΓ-ΠΝ-Α 

       ΔΓΓΡΑΦΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ

       Μ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΔΣΔΞΔΣΑΣΔΧΝ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΞΗ Ιης ΣΑΞΗ

ΟΡΚΧΜΟΙΑ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ

ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΓΙΑΘΔΗ Δ 

Κ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ ΙVης ΣΑΞΗ Δ ΟΠΛΑ - ΧΜΑΣΑ

ΑΓΔΙΑ - ΑΡΓΙΑ

Δ ΔΝΣΔΤΚΣΗΡΙΟ Ιης ΣΑΞΗ

ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΣΑΞΙΓΙΑ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ IVης ΣΑΞΗ

ΑΝΑΥΧΡΗΗ - ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΑΓΔΙΑ

                                                                                      ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΔΤΔΛΠΙΓΩΝ

                                                                      ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΔΛΔΣΗ ΟΡΚΟΜΩΙΑ ΔΤΔΛΠΙΓΩΝ

α. Οη αγψλεο ΐειηζζαξίνπ - Παπαξξφδνπ ζα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν 16 έσο 20 Ματ 16.

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Δ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2015-2016

ΑΦΙΞΗ ΠΡΟΠΑΙΓΔΤΟΜΔΝΩΝ ΔΤΔΛΠΙΓΩΝ - ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ

ΜΑΙ 2016

ΙΟΤΝ 2016

ΙΟΤΛ 2016
Κ

Κ



ΑΤΓ 2016

ΓΔΚ 2015

ΠΏ
Υ

Ώ





ΠΡ
ΧΣ

Ο 
ΥΡ

ΟΝ
ΕΏ

ΙΑΝ 2016

ΜΑΡ 2016

ΑΠΡ 2016

Κ

1ο ΚΔΑΠ

K

ΥΑΛ

Κ

1ο ΚΔΟΑΥ

ΠΒ-ΔΓ-ΠΝ-Α
Κ Κ

ΑΤΓ 2015

ΔΠ 2015

ΟΚΣ 2015

ΝΟΔ 2015

Κ

Κ

Κ

Κ



Κ

MIL. ERASMUS

Κ



ΚΚ

Γ.
 Π

Α
ΥΑ

Κ

ΏΓ
. Π

ΝΒ
ΤΜ

ΏΣ
Ο

 Κ

Κ

Κ

28
 O

KT

Μ
. 

ΑΒ
.

Μ
. Π

ΑΡ
.

ΥΡ
Ε

ΣΟ
ΤΓ

ΒΝ
ΝΏ



ΑΘ
Λ.

 Γ
Ο

Κ

ΑΘ
Λ.

 Γ
Ο

Κ

Κ

Κ





Κ

Κ

ΑΞΙΟΛ.

ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

ΑΘΛΗΣΙΚΗ 

ΠΑΙΓΔΙΑ

Κ

Κ
2ο ΚΔΑΠ



ΟΡ
ΚΩ

Μ
Ο

ΙΑ

ΚΚΚ

ΚΚ

Κ

ΑΡ
ΓΙ

Α

ΚΚ

2ο ΚΔΑΠ

ΦΔΒ 2016

ΚΚ



2ο ΚΔΟΑΥ



ΘΔ
ΟΦ

ΑΝ
ΔΙ

Α

ΠΒ-ΔΓ-ΠΝ-Α ΠΒ-ΔΓ-ΠΝ-Α

25
 M

AP

Κ

Κ

Κ.
 Α

ΒΤ
ΣΒ

ΡΏ

Κ

Κ

Κ

Κ

3ο ΚΔΟΑΥ





Κ


1ο ΚΔΑΠ



ΑΡ
ΓΙ

Α

ΥΑΛ

Κ

ΔΚΠ. ΣΑΞ.

Κ

Κ





K

Κ

K

 Κ

ΔΚΠ. ΣΑΞ.



ΑΞΙΟΛ.

ΏΘ
. Α

ΟΚ
.

ΏΘ
. Α

ΟΚ
.

Κ

Κ 

ΟΡ
ΚΧ

Μ
Ο

ΕΏ

Κ

Κ
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2.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ 2015-16  (ΠΧΤΔ) 

Ώ/Ώ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΧΡΒ 

Α΄ ΓΔΤΣΔΡΑ - ΣΡΗΣΖ -ΠΔΜΠΣΖ 

1.  Βγεξηήξην 06:00 

2.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα 06:00 – 06:10 

3.  σκαηηθή αγσγή(δ) 06:10 – 06:40 

4.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο 06:20 

5.  Λήςε ινπηξνχ – πξνεηνηκαζία επηζεψξεζεο 06:40 – 07:15 

6.  Πέξαο ρξφλνπ αλάιεςεο θαζεθφλησλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ   07:00 

7.  Έπαξζε εκαίαο 07:00 

8.  Δπηζεψξεζε  

 α. Θαιακαξρψλ- Οκαδαξρψλ- Β.Γηκνηξηηψλ 07:15 -07:25 

 β. Γηκνηξηηψλ - Γθηψλ Λφρσλ 07:25 -07:35 

9.  Ώλαθνξά ΛΒ-ΣΒ 07:35–07:50 

10.  Βπίζθεςε Εαηξνχ 07:10  

11.  Ώπφζεζε νπιηζκνχ – Μεηάβαζε γηα πξσηλφ 07:50–08:05 

12.  Πξσηλφ 08:05–08:20 

13.  Αηάιεηκκα 08:20–08:30 

14.  1ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο- Θεσξεηηθή ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε (δ) 08:30– 09:10 

15.  Γηάιεηκκα 09:10–09:20 

16.  2ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο- Θεσξεηηθή ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε (δ) 09:20–10:00 

17.  Γηάιεηκκα 10:00–10:10 

18.  3ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο   10:10–10:50 

19.  Αηάιεηκκα 10:50–11:00 

20.  4ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο 11:00–11:40 

21.  Γηάιεηκκα – Γεχκα (πιελ ηάμεσλ πνπ έρνπλ θπζηθή αγσγή ηηο 5ε θαη 6ε 

πεξηφδνπο) 
11:40–12:20 

22.  5ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο – (Φπζηθή Ώγσγή – Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε) (ε),(ε) 12:20–13:00 

23.  Γηάιεηκκα (η) 13:00–13:10 
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Ώ/Ώ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΧΡΒ 

24.  6ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο –(Φπζηθή Ώγσγή – Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε) (ε),(ε) 13:10–13:50 

25.  Λήςε ινπηξνχ - Μεζεκβξηλή Ώλάπαπζε-Βιεχζεξνο ρξφλνο 13:50–15:45 

26.  Γεχκα (γηα ηηο ηάμεηο πνπ έρνπλ θπζηθή αγσγή ηηο 5ε θαη 6ε πεξηφδνπο) 14:20–14:40 

27.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο - Πξνζθιεηήξην ηηκσξεκέλσλ 15:00–15:20 

28.  Λήμε πξνγξάκκαηνο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 15:00 

29.  Ώλαθνξά γηα σκαηηθή Ώγσγή 15:55–16:00 

30.  7ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (Φπζηθή Ώγσγή – Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε)  16:00–16:40 

31.  Γηάιεηκκα (η) 16:40–16:50 

32.  8ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (Φπζηθή Ώγσγή – Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε)  16:50–17:30 

33.  Πξφδεηπλν-Λήςε Λνπηξνχ -Πξνεηνηκαζία γηα κειέηε 17:30–18:10 

34.  Τπνρξεσηηθή Μειέηε (ζη) – Βληζρπηηθά Μαζήκαηα  18:10–18:50 

35.  Γηάιεηκκα 18:50–19:00 

36.  Τπνρξεσηηθή Μειέηε (ζη) – Βληζρπηηθά Μαζήκαηα 19:00–19:40 

37.  Ώλαθνξά Β - Ώλάγλσζε Δκεξήζηαο Αηαηαγήο-  Αείπλν 19:50–20:30 

38.  Βιεχζεξνο ρξφλνο - Μειέηε 20:30–22:45 

39.  Ώλαθνξά Ώλαθεξνκέλσλ ΏΞΒΠ 21:00 

40.  Πξνζθιεηήξην ηηκσξεκέλσλ 22:00 

41.  Βζπεξηλή Ώλαθνξά (ζ) 22:45–22:55 

42.  ησπεηήξην 23:00 

Β΄  ΣΔΣΑΡΣΖ 

  ΜΔ ΔΞΟΓΟ ΥΧΡΗ ΔΞΟΓΟ 

43.  Βγεξηήξην 06:00 

44.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα 06:00–06:10 

45.  σκαηηθή αγσγή 06:10–06:40 

46.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο 06:20 

47.  Λήςε ινπηξνχ – πξνεηνηκαζία επηζεψξεζεο 06:40–07:15 

48.  Πέξαο ρξφλνπ αλάιεςεο θαζεθφλησλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ   07:00 

49.  Έπαξζε εκαίαο 07:00 
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50.  Δπηζεψξεζε  

 α. Θαιακαξρψλ- Οκαδαξρψλ- Β.Γηκνηξηηψλ 07:15-07:25 

 β. Γηκνηξηηψλ - Γθηψλ Λφρσλ 07:25-07:35 

51.  Ώλαθνξά ΛΒ-ΣΒ 07:35–07:50 

52.  Βπίζθεςε Εαηξνχ 07:10  

53.  Ώπφζεζε νπιηζκνχ – Μεηάβαζε γηα πξσηλφ 07:50–08:05 

54.  Πξσηλφ 08:05–08:20 

55.  Αηάιεηκκα 08:20–08:30 

56.  1ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο- Θεσξεηηθή ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε (δ) 08:30–09:10 

57.  Αηάιεηκκα 09:10–09:20 

58.  2ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο- Θεσξεηηθή ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε (δ) 09:20–10:00 

59.  Αηάιεηκκα 10:00–10:10 

60.  3ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο 10:10–10:50 

61.  Αηάιεηκκα 10:50–11:00 

62.  4ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο 11:00–11:40 

63.  Αηάιεηκκα - Γεχκα     (ηγ) 11:40–12:20 

64.  5ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο –(Φπζηθή Αγσγή – Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε) (ε) 12:20–13:00 

65.  Αηάιεηκκα (η) 13:00–13:10 

66.  6ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο –(Φπζηθή Αγσγή – Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε) (ε) 13:10–13:50 

67.  Γηάιεηκκα – Λήςε ινπηξνχ 13:50–14:30  

68.  7ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (Φπζηθή Αγσγή – Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε) 
(ηβ),(ηε) 

14:30–15:10  

69.  Λήμε πξνγξάκκαηνο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 15:00 

70.  Γηάιεηκκα 15:10-15:20  

71.  8ε Δθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (Φπζηθή Αγσγή – Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε) 

(ηβ),(ηε) 
15:20–16:00  

72.  Λήςε ινπηξνχ - Μεζεκβξηλή Ώλάπαπζε-Βιεχζεξνο ρξφλνο (ηβ)  13:50-15:45 

73.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο-Πξνζθιεηήξην ηηκσξεκέλσλ   14:30–14:50 

74.  Ώλαθνξά γηα σκαηηθή Ώγσγή  15:55–16:00 

75.  7ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (Φπζηθή Ώγσγή – Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε)   (ηβ)  16:00–16:40 

76.  Γηάιεηκκα  16:40–16:50 
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77.  8ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (Φπζηθή Ώγσγή – Ώθαδεκατθή εθπαίδεπζε)   (ηβ)  16:50–17:30 

78.  Έμνδνο (ηα) 16:30–22:30  

79.  Πξφδεηπλν-Λήςε Λνπηξνχ-Βιεχζεξνο ρξφλνο  17:30–19:40 

80.  Ώλαθνξά Β - Ώλάγλσζε Δκεξήζηαο Αηαηαγήο-  Αείπλν (ηδ)  19:45–20:30 

81.  Βιεχζεξνο ρξφλνο - Μειέηε  20:30–22:45 

82.  Ώλαθνξά Ώλαθεξνκέλσλ ΏΞΒΠ  21:00 

83.  Πξνζθιεηήξην ηηκσξεκέλσλ-Βπηζηξνθή εμνδνχρσλ 22:00 

84.  Βπηζηξνθή εμνδνχρσλ 22:30 

85.  Βζπεξηλή Ώλαθνξά 22:45 

86.  ησπεηήξην 23:00 

87.  Βγεξηήξην 06:00 

Γ΄  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

88.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα -Πξνεηνηκαζία επηζεψξεζεο 06:00–07:10 

89.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο 06:20 

90.  Πέξαο ρξφλνπ αλάιεςεο θαζεθφλησλ κφληκνπ πξνζσπηθνχ   07:00 

91.  Έπαξζε εκαίαο 07:00 

92.  Βπίζθεςε Εαηξνχ 07:10  

93.  Πξσηλφ 07:15–07:30 

94.  Aλαθνξά ηάμεσλ γηα εθπαίδεπζε (γ),(ε) 07:40–07:45 

95.  Μεηάβαζε ζηνπο ρψξνπο εθπαηδεχζεσο 07:45 –08:00 

96.  1ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο  (γ),(ε) 08:00 - 08:40 

97.  Αηάιεηκκα 08:40 – 08:50 

98.  2ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο (γ),(ε) 08:50 – 09:30 

99.  Αηάιεηκκα 09:30 – 09:40 

100.  3ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο  (γ),(ε) 09:40-10:20 

101.  Αηάιεηκκα 10:20–10:30 

102.  4ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο (γ),(ε) 10:30–11:10 

103.  Αηάιεηκκα - Πξφγεπκα 11:10–11:30 

104.  Πξνεηνηκαζία γηα επηζεψξεζε 11:30–12:00 

105.  Βπηζεψξεζε  
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 α. Θαιακαξρψλ- Οκαδαξρψλ- Β.Γηκνηξηηψλ 12:00–12:15 

 β. Γηκνηξηηψλ - Γθηψλ Λφρσλ 12:15–12:30 

106.  Ώλαθνξά ΛΒ 12:30–12:50 

107.  Μεηάβαζε ζην ρψξν αλαθνξάο Β 12:50–13:00 

108.  Ώλαθνξά Β - Παξέιαζε 13:00–13:30 

109.  Γεχκα 13:40–14:10 

110.  Πξνεηνηκαζία εμφδνπ - Βπηζεψξεζε Βμνδνχρσλ 13:40–14:30 

111.  Aλαθνξά εμνδνχρσλ – Βπηζεψξεζε εμνδνχρσλ 14:40–15:00 

112.  Έμνδνο 15:00  

113.  Λήμε πξνγξάκκαηνο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 15:00 

114.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο - Πξνζθιεηήξην Σηκσξεκέλσλ 15:20–15:50 

115.  Βιεχζεξνο ρξφλνο 15:00–19:00 

116.  Ώλαθνξά Β - Αείπλν 19:00–19:30 

117.  πσο ινηπέο εξγάζηκεο εκέξεο 19:30–23:00 

Γ΄  ΑΒΒΑΣΟ 

118.  Βγεξηήξην 07:30 

119.  Έμνδνο (γηα ηνπο ηηκσξεκέλνπο πνπ έιεμε ε πνηλή ηνπο) 07:30 

120.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα 07:30–07:50 

121.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο  07:50 

122.  Έπαξζε εκαίαο 08:00 

123.  Πξσηλφ 08:15–08:30 

124.  Βπηζηξνθή αλαιακβάλνληνο ΛΒ ππεξεζίαο 08:45 

125.  Ώλάιεςε ππεξεζίαο απφ ΛΒ ππεξεζίαο 08:45–09:30 

126.  Ώλαθνξά ΛΒ ππεξεζίαο, ινηπψλ Βπειπίδσλ ππεξεζίαο (θηηξηνθχιαθεο) θαη 
ηηκσξεκέλσλ 

09:10–09:20 

127.  σκαηηθή Ώγσγή – Ώζινπαηδηέο - Κνιχκβεζε 09:20–11:20 

128.  Βπηζεψξεζε Βμνδνχρσλ 09:50–10:00 

129.  Έμνδνο (γηα ηνπο ελ ππεξεζία ηεο Παξαζθεπήο) 10:00 

130.  Λήςε ινπηξνχ  11:20–12:00 

131.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο – Πξνζθιεηήξην ηηκσξεκέλσλ 12:10–12:40 
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132.  Ώλαθνξά Β - Γεχκα 13:00–13:30 

133.  Βιεχζεξνο ρξφλνο 13:30–19:00 

134.  Ώλαθνξά Β - Αείπλν 19:00–19:30 

135.  πσο ινηπέο εξγάζηκεο εκέξεο 19:30–23:00 

Δ΄ ΚΤΡΗΑΚΖ – ΑΡΓΗΔ 

136.  Βγεξηήξην 07:30 

137.  Έμνδνο (γηα ηνπο ηηκσξεκέλνπο πνπ έιεμε ε πνηλή ηνπο) 07:30 

138.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα 07:30–07:50 

139.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο  07:50 

140.  Έπαξζε εκαίαο 08:00 

141.  Πξσηλφ 08:15–08:30 

142.  Βθθιεζηαζκφο  (ηδ) 08:30-09:20 

143.  Βπηζηξνθή αλαιακβάλνληνο ΛΒ ππεξεζίαο 08:45 

144.  Ώλάιεςε ππεξεζίαο απφ ΛΒ ππεξεζίαο 08:45–09:30 

145.  Ώλαθνξά ΛΒ ππεξεζίαο, ινηπψλ Βπειπίδσλ ππεξεζίαο (θηηξηνθχιαθεο) θαη 

ηηκσξεκέλσλ 

09:10–09:20 

146.  Βιεχζεξνο Υξφλνο – Ώζινπαηδηέο - Κνιχκβεζε 09:20–11:20 

147.  Βπηζεψξεζε Βμνδνχρσλ 09:50–10:00 

148.  Έμνδνο (γηα ηνπο ελ ππεξεζία ηνπ αββάηνπ) 10:00 

149.  πσο πξφγξακκα αββάηνπ 11:20–22:30 

150.  Βπηζηξνθή εμνδνχρσλ 22:30 

151.  Βζπεξηλή Ώλαθνξά 22:45 – 22:55 

152.  ησπεηήξην 23:00 
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ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ 

 
 (α) Δ αθξηβήο ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ππνρξέσζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο. 
 
 (β) Μία θνξά ην κήλα, ην κέγηζην, ζα πξνγξακκαηίδνληαη δηαιέμεηο, κε ζθνπφ ηελ 

νκαιή ξνή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο νπνηαδήπνηε έθηαθηε εθδήισζε ζα 
πξνθαιεί απψιεηα εθπαηδεπηηθψλ σξψλ. To ΠΧΤΒ ηελ εκέξα εθείλε ζα ηξνπνπνηείηαη αλά-
ινγα. 
 

 (γ) Δ γεληθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε ησλ Σάμεσλ κε κέξηκλα ηνπ Β, ζα πξαγ-
καηνπνηείηαη θάζε Παξαζθεπή. Αχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο παξειάζεσο, 
αθξηβείαο, εθπαίδεπζε ζηνλ εμνκνησηή βνιψλ, αλαξξίρεζε, επηζεψξεζε θαη ινηπά 

αληηθείκελα γεληθήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο.  
 
 (δ) Κάζε Πέκπηε πξσί (06:20-07:00) ηειείηαη ζηελ εθθιεζία ηεο ρνιήο Θεία 

Λεηηνπξγία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη Βπέιπηδεο ελφο Σάγκαηνο Βπειπίδσλ (ελαιιάμ). 
Μεηά ηνλ εθθιεζηαζκφ νη Βπέιπηδεο κεηαβαίλνπλ απεπζείαο ζηνπο Λφρνπο. Ο αγηαζκφο ηνπ 
κήλα, ζα γίλεηαη κφλν εκέξα Πέκπηε κεηά ηε Θεία Λεηηνπξγία.  

 
 (ε) Καζήθνληα θηηξηνθχιαθα θαηά ηε δηεμαγσγή ζσκαηηθήο αγσγήο, ζηξαηησηηθήο 
εθπαίδεπζεο ζε πεδίν αζθήζεσλ θαη αζθήζεσλ παξέιαζεο, λα αλαηίζεληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζε Βπέιπηδεο, νη νπνίνη ηπγράλνπλ ειεχζεξνη αζθήζεσλ. Οη Αθηέο Λφρσλ λα 
παξαθνινπζνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λφρνπ ηνπο ψζηε λα κελ απνπζηάδνπλ νη ίδηνη Βπέιπηδεο 
απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνιήο. 

 
 (ζη) Δ ππνρξεσηηθή κειέηε ησλ Βπειπίδσλ ησλ Σάμεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
φπσο ζηελ Πξνζζήθε «1». 

 
 (δ) Σελ 1ε θαη 2ε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν ζα γίλνληαη καζήκαηα Θεσξεηηθήο 
ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο, φπσο παξαθάησ: 

(1) Αεπηέξα: ΕΕα Σάμε. 
(2) Σξίηε:  ΕΕΕε Σάμε 
(3) Σεηάξηε: Εε Σάμε 

(4) Πέκπηε: ΕVε Σάμε 
 
 (ε) Σελ 5ε – 6ε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κάζεκα ζσκαηηθήο 

αγσγήο κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρνιήο (θνιπκβεηήξην, θιεη-
ζηφ γπκλαζηήξην) θαη ηελ απνζπκθφξεζε ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο ζηηο απνγεπκαηηλέο πε-
ξηφδνπο. Σν πξφγξακκα ζα θαηαξηίδεηαη αλά εμάκελν απφ ηνλ ΏΦΠΏ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Σνκέα Φπζηθήο –Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο. 
 
 (ζ) Μεηά ην πέξαο ηεο εζπεξηλήο αλαθνξάο, νη Βπέιπηδεο πξνεηνηκάδνληαη γηα ην 

ζησπεηήξην. 
 
 (η) Σν ππφςε δηάιεηκκα δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ θπζηθήο 

αγσγήο. 
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           (ηα) Δ έμνδνο αθνξά ζην δεχηεξν εμάκελν θαη ζηνπο Βπέιπηδεο ΕVεο ηάμεσο θάζε 
Σεηάξηε θαη ηνπο Βπέιπηδεο ΕΕαο θαη ΕΕΕεο ηάμεσο ελαιιάμ θάζε δεχηεξε Σεηάξηε. 

 
 (ηβ) Κάζε Σεηάξηε θαηά ηα 1ν-3ν-5ν-7ν εμάκελα νη Βπέιπηδεο ησλ αζιεηηθψλ 
νκάδσλ παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ ηάμεσλ ηνπο. 

 
 (ηγ) Οη Βπέιπηδεο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν θαη θάζε Σεηάξηε (πξνθεηκέλνπ λα 
κεηαβαίλνπλ γηα ζσκαηηθή αγσγή ζηηο 14:00 θαη λα έρνπλ έμνδν ζηηο 16:30), ζα γεπκαηίδνπλ 

ζην κεγάιν δηάιεηκκα (11:40-12:20) σο εμήο: 
 
   (1) Δ IVε ηάμε θαη νη αζιεηηθέο νκάδεο θάζε Σεηάξηε. 

 
   (2) Δ ΕIα θαη ε ΕΕΕε ηάμεηο ελαιιάμ, ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έρνπλ έμνδν. 
Βμαηξνχληαη ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ θνιχκβεζε ηελ 5ε – 6ε πεξίνδν, ηα νπνία ζα 

γεπκαηίδνπλ ακέζσο κεηά ηελ πξνπφλεζε. 
 
   (3) Δ Εε ηάμε θαη φπνηα απφ ηελ ΕΕα ή ΕΕΕε ηάμε δελ έρεη έμνδν, ζα 

ιακβάλνπλ πξφγεπκα ζην κεγάιν δηάιεηκκα (11:45-12:20) θαη ζα γεπκαηίδνπλ ζηηο 14:00. 
 
 (ηδ) Γηα ηελ Εε ηάμε, ηελ ΕΕα ή ΕΕΕε ηάμε πνπ δελ έρεη έμνδν θαη ηνλ Λφρν ππεξεζίαο.  

 
 (ηε) H σκαηηθή αγσγή αθνξά ηνπο παξαθάησ: 
 

   (1) Δ IVε ηάμε θαη νη αζιεηηθέο νκάδεο θάζε Σεηάξηε. 
 
   (2) Δ ΕIα θαη ε ΕΕΕε ηάμεηο ελαιιάμ, ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία έρνπλ έμνδν. 

 
 (ηζη) Ώθνξά ηελ Εε ηάμε θαη φπνηα απφ ηελ ΕΕα ή ΕΕΕε ηάμε δελ έρεη έμνδν. 
 

 (ηδ)  ηνλ εθθιεζηαζκφ ηεο Κπξηαθήο ζα ζπκκεηέρνπλ νη Βπέιπηδεο ησλ ΛΒ 
ππεξεζίαο θαη νη θηηξηνθχιαθεο ησλ ινηπψλ ΛΒ ηνπ αββάηνπ θαζψο θαη νη ηηκσξεκέλνη.  
 

 
 
 



Σξίηε έθδνζε 

25 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ(ΠΧΤΔ) ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΠ – ΦΔΒ – ΗΟΤΝ – ΗΟΤΛ) ΔΣΟΤ 2015-16 

 
 
 

Ώ/Ώ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΧΡΒ 

Α΄  ΓΔΤΣΔΡΑ-ΣΡΗΣΖ-ΣΔΣΑΡΣΖ-ΠΔΜΠΣΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΥΧΡΗ ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1.  Βγεξηήξην 06:00 

2.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα 06:00–06:10 

3.  σκαηηθή αγσγή(β) 06:10–06:40 

4.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο 06:20 

5.  Λήςε ινπηξνχ – πξνεηνηκαζία επηζεψξεζεο 06:40–07:15 

6.  Πέξαο ρξφλνπ αλάιεςεο θαζεθφ-λησλ 
κφληκνπ πξνζσπηθνχ   

07:00 

7.  Έπαξζε εκαίαο 07:00 

8.  Δπηζεψξεζε  

 α. Θαιακαξρψλ- Οκαδαξρψλ- Β.Γηκνηξηηψλ 07:15-07:25 

 β. Γηκνηξηηψλ - Γθηψλ Λφρσλ 07:25-07:35 

9.  Ώλαθνξά ΛΒ-ΣΒ 07:35–07:50 

10.  Βπίζθεςε Εαηξνχ 07:10  

11.  Ώπφζεζε νπιηζκνχ – Μεηάβαζε γηα πξσηλφ 07:50–08:05 

12.  Πξσηλφ 08:05–08:20 

13.  Ώλαθνξά ηάμεσλ γηα ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε 08:30–08:40 

14.  Μεηάβαζε ζηνπο ρψξνπο εθπαηδεχ-ζεσο 08:40-09:00 

15.  1ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (ζη) 09:00–09:40 

16.  Γηάιεηκκα 09:40–09:50 



Σξίηε έθδνζε 

26 

Ώ/Ώ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΧΡΒ 

17.  2ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο(ζη) 09:50–10:30 

18.  Γηάιεηκκα 10:30–10:40 

19.  3ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο   10:40–11:20 

20.  Αηάιεηκκα - Πξφγεπκα 11:20–11:40 

21.  4ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο 11:40–12:20 

22.  Γηάιεηκκα 12:20–12:30 

23.  5ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (δ) 12:30–13:10 

24.  Eπηζηξνθή ζηε ρνιή – Απνθαηάζηαζε 
πιηθψλ 

13:10–13:30 

25.  Αλαθνξά Δ - Γεχκα 13:40-14:20 

26.  Πξνεηνηκαζία Αμθσλ εθπαηδεπ-ηψλ - 

πληνληζκφο 
13:30–15:00 

27.  Μεζεκβξηλή Ώλάπαπζε-Βιεχζεξνο ρξφλνο 14:20–15:45 

28.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο - Πξνζθιεηήξην 
ηηκσξεκέλσλ 

14:30–14:50 

29.  Λήμε πξνγξάκκαηνο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 15:00 

30.  Ώλαθνξά γηα απνγεπκαηηλή εθπαίδεπζε-
Μεηαθνξά ζηνπο ρψξνπο εθπαηδεχζεσο 

15:45–16:00 

31.  6ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (ηξαηησηηθή 
εθπαίδεπζε– Φπζηθή αγσγή) 

16:00–16:40 

32.  Γηάιεηκκα 16:40–16:50 

33.  7ε Βθπαηδεπηηθή Πεξίνδνο (ηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε – Φπζηθή αγσγή) 
16:50–17:30 

34.  Βπηζηξνθή – απνθαηάζηαζε πιηθψλ – ιήςε 
ινπηξνχ 

17:30–18:10 

35.  Βιεχζεξνο ρξφλνο - Μειέηε 18:10–19:40 

36.  Ώλαθνξά Β - Ώλάγλσζε Δκεξήζηαο Αηαηαγήο-  

Αείπλν 
19:50–20:30 

37.  Βιεχζεξνο ρξφλνο - Μειέηε 20:30–22:45 

38.  Ώλαθνξά Ώλαθεξνκέλσλ ΏΞΒΠ 21:00 

39.  Πξνζθιεηήξην ηηκσξεκέλσλ 22:00 
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Ώ/Ώ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΧΡΒ 

40.  Βζπεξηλή Ώλαθνξά 22:45 – 22:55 

41.  ησπεηήξην 23:00 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΜΔ ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

42.  Μέρξη ην γεχκα σο έρεη ΦΘΕΝΟΠΧΡΕΝΔ ΥΒΕΜΒΡΕΝΔ ΘΒΡΕΝΔ 

43.  Βιεχζεξνο ρξφλνο 14:15-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00 

44.  ηε δηάζεζε Αθησλ ΣΒ-ΛΒ 17:00-19:00 17:00-17:45 17:00-19:30 

45.  Αείπλν 19:00-19:30 18:00-19:00 19:30-20:00 

46.  Μεηάβαζε ζηνπο ρψξνπο εθπζεσο 19:30-20:00 19:00-19:30 20:15-20:45 

47.  Βθπαίδεπζε 20:00-23:30 19:30-23:00 20:45-00:15 

48.  Βπηζηξνθή ζηε ρνιή – Ώπνθαηάζηαζε 23:30-23:45 23:00-23:15 00:15-00:30 

49.  Βζπεξηλή Ώλαθνξά 23:45-23:55 23:15-23:25 00:30-00:40 

50.  ησπεηήξην 00:00 23:30 00:45 

Β΄  ΠΑΡΑΚΔΤΖ (πσο πεξίνδν αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο) 

51.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα -Πξνεηνηκαζία 

επηζεψξεζεο 

06:00–07:10 

52.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο 06:20 

53.  Έπαξζε εκαίαο 07:00 

54.  Βπίζθεςε Εαηξνχ 07:10  

55.  Πξσηλφ 07:15–07:30 

56.  Aλαθνξά ηάμεσλ γηα εθπαίδεπζε 07:40–07:45 

57.  Μεηάβαζε ζηνπο ρψξνπο εθπαηδεχ-ζεσο 07:45–08:00 

58.  1ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο 08:00-08:40 

59.  Αηάιεηκκα 08:40–08:50 

60.  2ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο 08:50–09:30 

61.  Αηάιεηκκα 09:30–09:40 

62.  3ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο 09:40–10:20 

63.  Αηάιεηκκα 10:20–10:30 

64.  4ε Βθπαηδεπηηθή πεξίνδνο 10:30–11:10 

65.  Αηάιεηκκα - Πξφγεπκα 11:10–11:30 

66.  Πξνεηνηκαζία γηα επηζεψξεζε 11:30–12:00 
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Ώ/Ώ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΧΡΒ 

67.  Βπηζεψξεζε  

 α. Θαιακαξρψλ- Οκαδαξρψλ- ΐ.Αηκνηξηηψλ 12:00–12:15 

 β. Αηκνηξηηψλ - Αθηψλ Λφρσλ 12:15–12:30 

68.  Ώλαθνξά ΛΒ 12:30–12:50 

69.  Μεηάβαζε ζην ρψξν αλαθνξάο Β 12:50–13:00 

70.  Ώλαθνξά Β - Παξέιαζε 13:00–13:30 

71.  Γεχκα 13:40–14:10 

72.  Πξνεηνηκαζία εμφδνπ - Βπηζεψξεζε Βμνδνχρσλ 13:40–14:30 

73.  Aλαθνξά εμνδνχρσλ – Βπηζεψξεζε εμνδνχρσλ 14:40–15:00 

74.  Έμνδνο 15:00  

75.  Λήμε πξνγξάκκαηνο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 15:00 

76.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο - Πξνζθιεηήξην 

Σηκσξεκέλσλ 

15:20–15:40 

77.  Βιεχζεξνο ρξφλνο 15:00–19:00 

78.  Ώλαθνξά Β - Αείπλν 19:00–19:30 

79.  πσο ινηπέο εξγάζηκεο εκέξεο 19:30–23:00 

Γ΄  ΑΒΒΑΣΟ (πσο πεξίνδν αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο) 

80.  Βγεξηήξην 07:30 

81.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα 07:30–07:50 

82.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο  07:50 

83.  Έπαξζε εκαίαο 08:00 

84.  Πξσηλφ 08:15–08:30 

85.  Βπηζηξνθή αλαιακβάλνληνο ΛΒ ππεξεζίαο 08:45 

86.  Ώλάιεςε ππεξεζίαο απφ ΛΒ ππεξεζίαο 08:45–09:30 

87.  Ώλαθνξά ΛΒ ππεξεζίαο, ινηπψλ Βπειπίδσλ 

ππεξεζίαο (θηηξηνθχιαθεο) θαη ηηκσξεκέλσλ 

09:10–09:20 

88.  σκαηηθή Ώγσγή - Ώζινπαηδηέο 09:20–11:20 

89.  Βπηζεψξεζε Βμνδνχρσλ 09:50–10:00 

90.  Έμνδνο  10:00 

91.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο – Πξνζθιεηήξην 12:10–12:40 
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Ώ/Ώ ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΒ ΧΡΒ 

ηηκσξεκέλσλ 

92.  Ώλαθνξά Β - Γεχκα 13:00–13:30 

93.  Βιεχζεξνο ρξφλνο 13:30–19:00 

94.  Ώλαθνξά Β - Αείπλν 19:00–19:30 

95.  πσο ινηπέο εξγάζηκεο εκέξεο 19:30–23:00 

Γ΄ ΚΤΡΗΑΚΖ – ΑΡΓΗΔ (πσο πεξίνδν αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο) 

96.  Βγεξηήξην 07:30 

97.  Ώηνκηθή Καζαξηφηεηα 07:30–07:50 

98.  Βπηζεψξεζε Φξνπξάο  07:50 

99.  Έπαξζε εκαίαο 08:00 

100.  Πξσηλφ 08:15–08:30 

101.  Βθθιεζηαζκφο 08:30-09:20 

102.  Βπηζηξνθή αλαιακβάλνληνο ΛΒ ππεξεζίαο 08:45 

103.  Ώλάιεςε ππεξεζίαο απφ ΛΒ ππε-ξεζίαο 08:45–09:30 

104.  Ώλαθνξά ΛΒ ππεξεζίαο, ινηπψλ Βπειπίδσλ 

ππεξεζίαο (θηηξηνθπιά-θσλ) θαη ηηκσξεκέλσλ 

09:10–09:20 

105.  Βιεχζεξνο Υξφλνο - Ώζινπαηδηέο 09:20–11:20 

106.  Βπηζεψξεζε Βμνδνχρσλ 09:50–10:00 

107.  Έμνδνο  10:00 

108.  πσο πξφγξακκα αββάηνπ 11:20–22:30 

109.  Βπηζηξνθή εμνδνχρσλ 22:30 

110.  Βζπεξηλή Ώλαθνξά 22:45 – 22:55 

111.  ησπεηήξην 23:00 
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 2.2.3 ΠΗΝΑΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΞΗΓΗΧΝ 2015-16 

 

Ώληηθεηκεληθνί ζθνπνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ – επηζθέςεσλ είλαη: 

1) Δ πνιηηηζηηθή ελεκέξσζε ησλ Βπειπίδσλ. 

2) Δ πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ζηξαηησηηθή γεσγξαθία θαη ζηε ζηξαηησηηθή ηζηνξία. 

3) Δ επαθή κε ρεκαηηζκνχο θαη Μνλάδεο ηνπ Ξ θαη ησλ ΒΑ. 

4) Δ γλψζε ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Βιιάδαο. 

5) Δ παξνπζία – πξνβνιή ηεο ρνιήο θαη ε επαθή ησλ Βπειπίδσλ κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ.   

Η ΣΑΞΖ 

Α/Α ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΜΔΡΑ ΣΟΠΟ    ΔΠΗΚΔΦΖ 

1.  24 Οθη 15 άββαην 

Ώξραηνινγηθνί ρψξνη (ΜΏΡΏΘΧΝΏ – ΟΤΝΕΟ – ΏΚΡΟΠΟΛΔ)  2.  28 Ννε 15 άββαην 

3.  05 Αεθ 15 άββαην 

4.  31 Οθη 15 άββαην 
ΜΟΤΒΕΟ ΏΚΡΟΠΟΛΔ – ΠΟΛΒΜΕΚΟ ΜΟΤΒΕΟ – ΘΧΡΔΚΣΟ 

«ΏΐΒΡΧΦ» 
5.  07  Ννε 15 άββαην 

6.  14 Ννε 15 άββαην 

7.   2,9,16 Ενπι 16  Αίνλ, ΐεξγίλα, Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο (Σα 

αββαηνθχξηαθα ηεο ζεξηλήο εθπαίδεπζεο ζην Ληηφρσξν) 

 

ΗΗ ΣΑΞΖ 

8.  5 επ 15 άββαην Ορπξφ Ρνχπει-Λαραλάο  
(1 εκέξα απφ ην αββαηνθχξηαθν, θαηά ηελ εθπαίδεπζε ζην ΚΒΏΠ) 

9.  19 επ 15 άββαην 
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ΗΗΗ ΣΑΞΖ 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΤΔΛΠΗΓΔ ΟΠΛΧΝ ΔΤΔΛΠΗΓΔ ΧΜΑΣΧΝ ΠΑΡ/ΔΗ 

10. 10 επ 15 Πΐ (Μ. Πεχθν) 306 Βΐ (Μελίδη)  

11. 11 επ 15 ΜΥ (Λνπηξάθη) 301 Βΐ –  

(Ώγ. Ώλάξγπξνη) 

 

12. 14 επ 15 ΠΓ (Υαιθίδα) 700 Β (Πεηξαηάο )  

13. 15 επ 15 ΣΘ (Ώπιψλα) ΚΒΤΠ – 695 ΏΐΠ  

(Λακία- ηπιίδα) 

 

14. 16 επ 15 Αΐ (Ώζήλα) 871 ΏΐΒΚ – 865 ΣΒΝΒΦ 

 (θαξακαγθάο – Βιεπζίλα) 

 

15. 17 επ 15 ΚΒΒΑ – ΣΒΏ 

 (Μ. Πεχθν – Μέγαξα) 

651 ΏΐΤΠ (Ώγ. ηέθαλνο)  

16. 18 επ 15 ΒΑΛΟ (Ώζήλα)  

 
ΗV ΣΑΞΖ 

 

 
 

17. 29 Οθη έσο 01 Ννε 15 Πέκπηε έσο 
Αεπηέξα 

Πεινπφλλεζνο 

18. 06 έσο 10 
Ενπλ 16 

Αεπηέξα έσο 
άββαην 

Μαθεδνλία – Θξάθε 

19. 4 Μαξ 16 Παξαζθεπή  
 

Βπηζθέςεηο ζηηο ρνιέο Βθαξκνγήο Ο- 
11 Μαξ 16 Παξαζθεπή 

18  Μαξ 16 Παξαζθεπή 

08 Ώπξ 16 Παξαζθεπή 

15 Ώπξ 16 Παξαζθεπή 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ Δ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΗΚΔΦΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 301 Βΐ (Άγηνη Ώλάξγπξνη) IV Σάμε (ΧΜΏΣΏ) 

 700 Β (Πεηξαηάο) IV Σάμε (ΧΜΏΣΏ) 

 871 ΏΐΒΚ (θαξακαγθάο) IV Σάμε (ΧΜΏΣΏ) 

 651 ΏΐΤΠ (Άγηνο ηέθαλνο) IV Σάμε (ΧΜΏΣΏ) 

 695 ΏΐΠ (Λακία) IV Σάμε (ΧΜΏΣΏ) 
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2.2.4 ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ - ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 

 

 
  

α.  ηαλ δελ πθίζηαηαη έμνδνο. Δ ΕΕα θαη ε ΕΕΕε ηάμε ζα έρνπλ έμνδν εθ πεξηηξνπήο θαηά ην εαξηλφ εμάκελν.   
β. Σα ηκήκαηα κειέηεο λα είλαη κέρξη 25 Βπέιπηδεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ λα αμηνπνηνχληαη φιεο νη δηαζέζηκεο αίζνπζεο 
εθπαίδεπζεο θάζε ηάμεσο. 

γ. Βπηηεξεηέο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο νξίδνληαη Βπέιπηδεο ΕVεο ηάμεσο. 
δ. Έμνδνο ζα ηζρχεη θαηά ην εαξηλφ εμάκελν.

 ΣΑΞΔΗ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ ΠΑΡ/ΔΗ 

ΖΜΔΡΑ   ΧΡΔ ΠΡΟΠ/ΝΟΗ Ηε ΗΗα ΗΗΗε ΗV  

 
ΓΔΤΣΔΡΑ 

 

 
 
 

 
 
 

18:15 
– 

19:45 

 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΏΕΘΟΤΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ) 

(β) 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΏΕΘΟΤΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ) 

(β) 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΏΕΘΟΤΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ (β) 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΘΏΛΏΜΟΤ) 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΘΏΛΏΜΟΤ) 

 

 

ΣΡΗΣΖ 
 

ΜΒΛΒΣΔ 

(ΏΕΘΟΤΒ 
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ) 

(β) 

ΜΒΛΒΣΔ 

(ΏΕΘΟΤΒ 
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ) 

(β) 

ΜΒΛΒΣΔ 

(ΏΕΘΟΤΒ 
ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ (β) 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 

ΥΡΟΝΟ 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 

ΥΡΟΝΟ 

 

 
ΣΔΣΑΡΣΖ 

 
 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 
ΥΡΟΝΟ 

(β) 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 
ΥΡΟΝΟ 

(β) 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 
ΥΡΟΝΟ 

(α) 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 
ΥΡΟΝΟ 

(α) 

ΒΞΟΑΟ 
(δ) 

 

 
ΠΔΜΠΣΖ 

 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΏΕΘΟΤΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ) 

(β) 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΏΕΘΟΤΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ) 

(β) 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΏΕΘΟΤΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ) 

(β) 

ΜΒΛΒΣΔ 
(ΘΏΛΏΜΟΤ) 

ΒΛΒΤΘΒΡΟ 
ΥΡΟΝΟ 
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2.3 ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 2015-16 

2.3.1 ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

  Η ΣΑΞΖ   ΗΗ ΣΑΞΖ   ΗΗΗ ΣΑΞΖ    ΗV ΣΑΞΖ   

  1ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΧΡΔ/ΔΒΓ 3ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΧΡΔ/ΔΒΓ 5ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΟΠΛΑ 5ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΧΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓ 7ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΟΠΛΑ 7ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΧΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓ 

1 
NEΧΣΒΡΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΕΣΟΡΕΏ 

3 
ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ- 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ 

2 ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ-ΔΓΒΕΏ 3 
ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΣΒΥΝΔ ΚΏΕ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ 
4 

 

2 
 ΤΝΣΏΓΜΏΣΕΚΟ 

ΑΕΚΏΕΟ 
3 

ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ, 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

3 ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ Ε 2  ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 3 

 
 
3 

ΠΟΛΒΜΟ ΚΏΕ 
ΠΟΛΕΣΕΜΟ (ΏΡΥΏΕΏ 

ΕΣΟΡΕΟΓΡΏΦΕΏ) 

4 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ-
ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ 

ΏΝΏΛΤΔ ΒΑΏΦΕΚΧΝ 
ΑΕΏΜΒΡΕΜΏΣΧΝ Ε 

2 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΕΣΟΡΕΏ-ΏΝΏΛΤΔ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 
4 ΑΕΒΘΝΒΕ ΥΒΒΕ 4 

4 
ΏΝΧΣΒΡΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ Ε 

4 
ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ 
ΑΕΟΕΚΔΔ 

2 ΑΔΜΟΕΟ ΑΕΒΘΝΒ ΑΕΚΏΕΟ 2 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΒΡΒΤΝΏ ΚΏΕ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ  

3 
 
5 

ΒΠΕΣΔΜΔ Δ/Τ ΚΏΕ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΚΔ ΣΕ 
ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

(Θ+Β) 

4 
ΣΏΣΕΣΕΚΒ ΜΒΘΟΑΟΕ 
ΚΏΕ ΣΟΥΏΣΕΚΒ  
ΑΕΏΑΕΚΏΕΒ 

3 

ΠΟΟΣΕΚΒ ΜΒΘΟΑΟΕ 
ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ, 
ΘΒΧΡΕΏ ΠΏΕΓΝΕΧΝ ΚΏΕ 

ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΒΕ 

      ΓΒΝΕΚΒ ΏΡΥΒ 
ΒΠΕΜΒΛΔΣΒΕΏ 

2 

6 ΓΒΝΕΚΔ ΦΤΕΚΔ (Θ+Β) 4 
XHMIKH TΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 
(Θ+Β) 

4 ΑΔΜΟΕΏ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ 
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΣΟΤ 
ΥΧΡΟΤ 

3 
ΏΚΣΕΝΟΐΟΛΕΏ LASER 
ΚΏΕ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

ΒΕΑΕΚΏ ΘΒΜΏΣΏ 
ΒΠΕΜΒΛΔΣΒΕΏ 

2 

 
 

7 

 
 

ΣΒΥΝΕΚΟ ΥΒΑΕΟ 
ΚΣΕΡΕΏΚΧΝ 
ΚΏΣΏΚΒΤΧΝ 

2  

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΏ 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΏ ΚΏΕ 
ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏΚΏ 
ΤΣΔΜΏΣΏ 

4 
ΐΛΔΣΕΚΔ ΣΧΝ 
ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΟΠΛΕΚΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ  

ΐΏΒΕ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 
ΚΏΕ ΒΞΟΡΤΞΔ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ ΓΕΏ 
ΤΣΔΜΏΣΏ 
ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ 

ΑΕΟΕΚΔΔ (Θ+Β) 

4 
ΏΦΏΛΒΕΏ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ  

ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΔ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ (Θ+Β) 

4 

8     ΞΒΝΒ ΓΛΧΒ             4 1ν ΜΏΘΔΜΏ ΡΟΔ 4 3ν ΜΏΘΔΜΏ ΡΟΔ 4 

 ΤΝΟΛΟ        22  24   24   24 

 ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΏΠΟΓΒΤΜΏ) 
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  2ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΧΡΔ/ΔΒΓ 4ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΧΡΔ/ΔΒΓ 6ν ΔΞΑΜΖΝΟ 6ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΧΡΔ/ΔΒΓ 8ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΟΠΛΑ 8ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΧΜΑΣΑ 

ΧΡΔ/ΔΒΓ 

 

1 ΤΓΥΡΟΝΔ ΕΣΟΡΕΏ 2 
ΑΕΚΣΤΟ Δ/Τ 

2 ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΔΓΒΕΏ & ΑΕΟΕΚΔΔ 3 
ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΣΒΥΝΔ ΚΏΕ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ 
4 

 
 

2 
ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ 

3 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ-

ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ 
ΏΝΏΛΤΔ ΒΑΏΦΕΚΧΝ 
ΑΕΏΜΒΡΕΜΏΣΧΝ ΕΕ 

3 ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΕΕ 2 ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 3 

 
3 

ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ ΚΏΕ 

ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ 

2 

ΣΟΠΟΓΡΏΦΕΏ-

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ (Θ+Β) 

4 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΕΣΟΡΕΏ-ΏΝΏΛΤΔ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 
3                                ΑΕΒΘΝΒΕ ΥΒΒΕ 4 

 
4 

ΏΝΧΣΒΡΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ ΕΕ 3 

ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΟ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ 

3 

 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΑΕΚΏΕΟ 
2 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ 2 

 
5 

ΏΛΓΟΡΕΘΜΟΕ ΚΏΕ 
ΐΏΕΚΒ ΒΝΝΟΕΒ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ 
(Θ+Β) 

4 ΜΔΥΏΝΕΚΔ (Θ+Β) 4   

 
 
6 

ΓΒΝΕΚΔ ΥΔΜΒΕΏ  (Θ+Β) 4 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΦΤΕΚΔ 

4 

ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ  

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 

4 

 
ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΣΔ 
ΏΜΤΝΏ 

 

ΠΡΟΔΓΜΒΝΏ 
ΏΜΤΝΣΕΚΏ ΤΛΕΚΏ 

4 

 

 
7 

ΞΒΝΒ ΓΛΧΒ  4 

ΞΒΝΒ ΓΛΧΒ      

4 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΏΕ 

ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 
ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ ΚΏΕ 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΜΏΥΔ 

ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ 
ΥΔΜΒΕΏ (Θ+Β) 

        4 

 

 
4ν ΜΏΘΔΜΏ ΡΟΔ 

        4 

 
8 

 
ΣΒΥΝΕΚΟ ΥΒΑΕΟ 

2 

ΑΕΟΕΚΔΔ 
ΏΝΘΡΧΠΕΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 
2 

 

 
ΓΒΧΟΕΚΟΝΟΜΕΏ 

 
ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ 

2 

 
ΠΣΤΥΕΏΚΔ 

1 

 
9 

                                                          

 

 
2ν MΏΘΔΜΏ ΡΟΔ 

4 

 
ΑΕΚΏΕΟ ΒΝΟΠΛΧΝ ΤΓΚΡΟΤΒΧΝ (ERASMUS) 24 (ζε κία 

εβδνκάδα) 

         

 ΤΝΟΛΟ 24  24          24         24 

                                                                                                                                       ΦΤΕΚΔ  ΏΓΧΓΔ  - ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ (ΏΠΟΓΒΤΜΏ) 
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2.3.2 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΡΟΔ) 

Ώ/Ώ ΣΕΣΛΟ  ΡΟΔ 
ΏΝΏΛΤΔ  ΡΟΔ 

5ν ΒΞΏΜ 6ν ΒΞΏΜ 7ν ΒΞΏΜ 8ν ΒΞΏΜ 

1 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ ΣΔ 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΑΕΟΕΚΔΔ-
ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ 

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 

ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ 
ΟΡΓΏΝΧΕΏΚΔ 
ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ 

ΏΣΟΜΟ ΚΏΕ ΟΜΏΑΏ 
ΣΟ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΟ 

ΠΛΏΕΕΟ: ΚΟΕΝΧΕΚΒ 
ΚΏΕ ΚΟΕΝΟΣΕΚΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

ΤΝΒΡΓΏΣΕΚΒ & ΜΔ 
ΤΝΒΡΓΏΣΕΚΒ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ: 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΒ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ  

(PSYOP) -  
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΣΔ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏ 
 (MISO) 

ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ ΣΔ 
ΔΓΒΕΏ 

2 
ΏΓΓΛΕΚΔ ΓΛΧΏ, 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏ ΚΏΕ 
ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ 

ΏΓΓΛΕΚΔ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΟΡΟΛΟΓΕΏ 

ΏΜΒΡΕΚΏΝΕΚΔ 
ΠΟΛΒΜΕΚΔ 

ΠΒΓΟΓΡΏΦΕΏ 20νπ 
ΏΕΧΝΏ ΏΓΓΛΕΚΏ ΒΠΕΠΒΑΟΤ Γ2 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏΚΒ 

ΑΒΞΕΟΣΔΣΒ 
ΠΡΟΦΟΡΕΚΟΤ  ΛΟΓΟΤ 

3 

ΑΕΒΘΝΒΕ ΥΒΒΕ 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ 

ΑΕΒΘΝΒΕ ΥΒΒΕ 

ΑΕΒΘΝΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ 
ΣΔ ΜΒΔ 

ΏΝΏΣΟΛΔ 

ΑΕΒΘΝΒΕ ΟΡΓΏΝΕΜΟΕ ΚΏΕ 

ΑΕΒΘΝΔ ΏΦΏΛΒΕΏ 

ΘΒΜΟΕ ΚΏΕ 
ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΣΔ 
ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΒΝΧΔ 

(ΒΒ) 

4 
ΒΛΛΔΝΕΚΟ 
ΠΟΛΕΣΕΜΟ 

ΟΕ ΏΠΏΡΥΒ ΣΔ 
ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΚΒΦΔ 

ΠΟΛΒΜΟ ΚΏΕ 

ΠΟΛΒΜΕΚΟ ΔΘΟ 
ΣΔΝ ΏΡΥΏΕΏ 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΚΒΦΔ ΣΧΝ 
ΒΛΛΔΝΧΝ 

ΏΓΧΝΏ 
ΏΝΒΞΏΡΣΔΕΏ ΚΏΕ 
ΒΘΝΕΚΔ ΤΝΒΕΑΔΔ 

5 
ΤΓΥΡΟΝΏ 
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ 

ΘΒΜΏΣΏ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ 

ΠΏΓΚΟΜΕΏ 

ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ ΣΟΤ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ 
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6 
ΔΓΒΕΏ ΚΏΕ 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΔΝ 
ΏΡΥΏΕΏ ΒΛΛΏΑΏ ΘΟΤΚΤΑΕΑΔ ΞΒΝΟΦΧΝ 

ΔΓΒΕΏ ΚΏΕ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 
ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤ 

ΔΓΒΕΏ & ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 
ΣΔΝ ΤΣΒΡΔ 
ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΏ 

7 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΕΣΟΡΕΏ 

ΐΤΓΏΝΣΕΝΟ ΣΡΏΣΟ: 
ΏΝΏΛΤΔ ΒΞΒΛΕΞΒΕ 
ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΣΒΥΝΔ 

ΚΏΕ ΒΞΟΠΛΕΜΧΝ ΚΏΣΏ 
ΣΔ ΐΤΓΏΝΣΕΝΔ 
ΠΒΡΕΟΑΟ-ΜΒΏΕΧΝΏ 

ΚΏΕ ΏΝΏΓΒΝΝΔΔ 

ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΛΟΓΟ 
ΚΏΕ ΤΓΚΡΟΣΔΔ 

ΒΘΝΕΚΧΝ 
ΣΏΤΣΟΣΔΣΧΝ-ΒΘΝΔ 
ΚΏΕ ΒΘΝΕΚΕΜΟΕ ΣΔΝ 

ΒΤΡΧΠΔ ΚΏΕ ΣΔΝ 
ΒΛΛΏΑΏ ΏΝΏΛΤΔ 
ΣΏΚΣΕΚΔ ΚΏΕ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 18νπ 
ΚΏΕ 19oπ ΏΕΧΝΏ. 
ΣΏΚΣΕΚΒ 

ΏΝΣΕΛΔΦΒΕ ΏΡΥΧΝ 
20νπ ΏΕΧΝΏ ΣΔΝ 
ΒΤΡΧΠΔ ΚΏΕ ΣΔΝ 

ΒΛΛΏΑΏ ΏΣΤΥΔ 
ΠΟΛΒΜΟ 1897 
ΜΏΚΒΑΟΝΕΚΟ 

ΏΓΧΝΏ 

Ο ΣΡΏΣΟ ΣΔ 
ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΣΟΤ 
ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΟΤ ΚΡΏΣΟΤ 

1828-1935 

ΏΝΏΛΤΔ 

ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΣΒΥΝΔ 
ΚΏΕ ΣΏΚΣΕΚΔ 
ΐΏΛΚΏΝΕΚΧΝ 

ΏΓΧΝΧΝ ΚΏΕ Ώ'ΠΠ-
ΔΜΏΝΣΕΚΒ 
ΠΟΛΒΜΕΚΒ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ-
ΜΕΚΡΏΕΏΣΕΚΔ 
ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ-

ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΒΠΟ 1940 

8 ΑΕΏΣΔΜΕΚΒ 
ΒΠΕΣΔΜΒ 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ 

ΑΕΏΣΔΜΕΚΒ 
ΒΠΕΣΔΜΒ 

ΑΟΡΤΦΟΡΟΕ ΚΏΕ 
ΠΤΡΏΤΛΟΕ ΏΚΣΕΝΟΐΟΛΕΏ - ΧΜΏΣΕΑΕΏ 

ΑΕΏΣΔΜΕΚΒ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

9 ΟΠΛΕΚΒ 
ΒΠΕΣΔΜΒ 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ 
ΟΠΛΕΚΒ ΒΠΕΣΔΜΒ 

ΥΔΜΕΚΏ – ΐΕΟΛΟΓΕΚΏ 
ΟΠΛΏ 

ΑΟΡΤΦΟΡΕΚΏ – ΤΠΒΡ- 
ΤΠΒΡΔΥΔΣΕΚΏ ΟΠΛΏ 

ΝΏΝΟΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 
ΚΏΕ ΏΜΤΝΣΕΚΏ 
ΤΣΔΜΏΣΏ 

10 
ΏΜΤΝΣΕΚΏ ΤΛΕΚΏ 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔ 
ΒΠΕΣΔΜΔ ΤΛΕΚΧΝ 

ΥΔΜΕΚΏ ΟΠΛΏ-
ΐΕΟΛΟΓΕΚΏ ΟΠΛΏ ΚΏΤΕΜΏ-ΛΕΠΏΝΣΕΚΏ 

ΠΤΡΟΜΏΥΕΚΏ-
ΒΚΡΔΚΣΕΚΏ 

11 
ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔ 
ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ 

ΚΛΕΜΏΣΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

ΏΒΡΟΠΟΡΕΚΔ 
ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ 



Σξίηε έθδνζε 
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12 
     

13 

ΤΓΒΕΨΝΔ ΚΏΕ 
ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΕ 

ΒΝΟΠΛΒ 
ΑΤΝΏΜΒΕ 

ΤΓΒΕΨΝΔ ΚΏΕ ΏΦΏΛΒΕΏ 

ΣΕ ΒΝΟΠΛΒ 
ΑΤΝΏΜΒΕ 

ΤΓΒΕΨΝΔ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΕ 
ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

ΤΓΒΕΨΝΔ ΚΏΕ ΏΦΏΛΒΕΏ 
ΣΕ ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

ΤΓΒΕΨΝΔ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΕ 
ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

14 

ΠΟΛΒΜΕΚΏ ΠΏΕΓΝΕΏ, 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ 
ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΣΧΝ 

ΠΤΡΧΝ ΚΏΕ 
ΚΏΛΤΦΔ ΣΟΥΟΤ  ΑΕΏΦΟΡΕΕΜΏ ΠΏΕΓΝΕΏ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ 

ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΣΧΝ 
ΠΤΡΧΝ ΚΏΛΤΦΔ ΣΟΥΟΤ 

ΜΒΘΟΑΟΕ 
ΏΝΕΥΝΒΤΔ ΣΟΥΟΤ 

ΚΏΕ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟΕ 
ΏΛΓΟΡΕΘΜΟΕ 

15 

ΥΏΟ ΚΏΕ 
ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ: 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΟΝ 

ΒΕΚΟΝΕΚΟ ΠΟΛΒΜΟ 
ΚΏΕ ΣΔΝ 
ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ 

ΜΏΥΔ 

ΠΟΛΒΜΟ ΜΒΣΏΞΤ 
ΣΡΏΣΟΤ ΞΔΡΏ ΚΏΕ 
ΘΒΧΡΕΏ 

ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ 

ΐΏΘΜΕΑΒ 

ΒΦΏΡΜΟΕΜΟΣΔΣΏ 
ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ 
ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ 

ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ ΜΏΥΔ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 
ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ISAAC-

EINSTEIN 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 

ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ 
ΕΏΝΟ-ΚΏΝΟΝΕΚΒ 
ΣΏΥΤΣΔΣΒ Β ΜΔ 

ΓΡΏΜΜΕΚΔ ΜΏΥΔ 

16 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΜΔΥΏΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ Δ/Τ ΣΔ 
ΜΔΥΏΝΕΚΔ 

ΠΡΟΔΓΜΒΝΏ 
ΏΜΤΝΣΕΚΏ ΤΛΕΚΏ ΏΝΧΣΒΡΔ ΚΕΝΔΣΕΚΔ 

ΏΝΏΛΤΔ 

ΟΠΛΟΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 
ΜΒ Δ/Τ 

17 
ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΒ ΚΏΕ 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ 
ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΒ 

ΜΒΏ ΜΒΣΏΑΟΔ 
ΚΏΕ ΛΔΦΔ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ 

ΡΏΝΣΏΡ ΚΏΕ 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ 

ΠΡΟΔΓΜΒΝΏ 
ΤΣΔΜΏΣΏ 
ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ 

18 ΚΤΐΒΡΝΟΠΟΛΒΜΟ 

ΚΏΕ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ 

ΥΒΑΕΏΔ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ΚΏΕ 
ΑΕΏΑΕΚΣΤΏΚΟ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ  

ΐΏΒΕ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ 
– ΒΞΟΡΤΞΔ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ 
- ΚΡΤΠΣΟΓΡΏΦΕΏ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ – 
ΤΣΔΜΏΣΏ C4I 
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19 ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΐΛΔΣΕΚΔ 

ΚΕΝΔΜΏΣΕΚΔ ΣΧΝ 
ΣΒΡΒΧΝ ΧΜΏΣΧΝ ΒΧΣΒΡΕΚΔ ΐΛΔΣΕΚΔ ΒΞΧΣΒΡΕΚΔ ΐΛΔΣΕΚΔ ΣΒΡΜΏΣΕΚΔ ΐΛΔΣΕΚΔ 

20 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ 

ΜΏΥΔ 

ΦΤΕΚΔ ΑΟΜΔ ΚΏΕ 
ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ 
ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ 

ΟΡΓΏΝΕΜΟΤ 

ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ 

ΐΕΟΛΟΓΕΚΧΝ 
ΕΚΏΝΟΣΔΣΧΝ ΚΏΕ 
ΜΒΓΒΘΧΝ (ΘΒΧΡΕΏ 

ΚΏΕ ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ) 

ΏΡΥΒ ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΚΏΕ 
ΟΡΓΏΝΧΔ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΧΝ 

ΏΚΔΔ ΣΡΏΣΒΤΜΏΣΧΝ 

ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΟΤ 
OΡΓΏΝΕΜΟΤ Β 

ΒΝΒΡΓΒΕΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΔ 
(ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ 

ΑΒΑΟΜΒΝΏ ΝΏΣΟ) 

 

 
 
 

 



Σξίηε έθδνζε 

40 

2.3.3 ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ (ΧΡΟΛΟΓΗΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ  
Ζ

Μ
Δ

Ρ
Δ


 

 ΣΑΞ Ζ   I     II   

Ζ
Μ

Δ
Ρ

Δ

 

 ΣΑΞ Ζ   III      ΗV   
 

 ΧΡΔ Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ  ΧΡΔ Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ 
 

                          

                            

  
08:30 -10:00 ΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Η/Τ ΠΟΛΕΜΟ   
,     

08:30-10:00 ΓΕΨΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ  
ΒΛΗΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΥΑΛ 
ΠΟΛΕΜ ΣΕΦΝΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΕΙΑ  

  ΙΣΟΡΙΑ -ΠΟΛΙΣΙΜΟ       ΙΣΟΡΙΑ  ΦΕΕΙ ΠΛΗΡΟΥ  

                       

                           
 

  
10:15 -11:45 ΠΟΛΕΜΟ- 

ΥΤΙΚΗ Η/Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΦΗΜΙΚΗ 
ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ ΟΡΓΑΝΨΗ- 

ΗΛΕΚΣ/ΚΑ   
10:15-11:45 ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ 

ΒΛΗΣΙΚΗ ΓΕΨΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΗΓΕΙΑ   
ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ ΑΥΑΛ ΔΙΕΘΝΕΙ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΛΕΜ ΣΕΦΝΗ  

  ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ   ΙΣΟΡΙΑ   ΠΛΗΡΟΥ ΦΕΕΙ  

Γ
Δ

Τ
Σ

Δ
Ρ

Α
         

Γ
Δ

Τ
Σ

Δ
Ρ

Α
            

                         
 

  
ΓΕΝΙΚΑ   

ΠΟΛΕΜΟ- ΥΤΙΚΗ   
ΣΑΣΙΣΙΚΕ &  ΦΗΜΙΚΗ   ΚΟΛ ΓΕΝ ΑΘΛ   

ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ     
ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  

 12:2 0-1 3:4 0 Η /Τ ΔΙ ΚΑΙ Ο ΓΕΨ ΓΡΑΥ Ι Α Η ΛΕΚΣΡ/ΚΑ ΧΤΦΟ ΛΟ ΓΙ Α  12:2 0-1 3:4 0   Η ΓΕΙ Α   ΣΡΑΣΗ ΓΙ ΚΗ Π Ο ΛΕΜ ΣΕΦΝΗ ΕΠ Ι Φ ΕΡΕΤΝ Α  

   ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ   ΠΟΛΙΣΙΜΟ    ΣΟΦ ΜΕΘΟΔΟΙ  ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ     
ΚΟΛ   ΙΣΟΡΙΑ     ΦΕΕΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ 

 

                           

  
16:00-17:30      

ΗΛΕΚΣΡ/ΚΑ ΟΡΓΑΝΨΗ- 
ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΦΗΜΙΚΗ 

ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ   
16:00-17:30 ΒΛΗΣΙΚΗ ΓΕΨΣΡΑΣΗΓΙΚΗ          

 

       ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ            
 

                          

                          
 

   Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ    Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ  

ΠΟΛΕΜΟ ΦΗΜΙΚΗ              
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΥΑΛ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  

  

08:30 -10:00 Η/Τ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΨΝ/ΓΙΑ ΗΛΕΚΣ/ΚΑ ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ   

08:30-10:00  

ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ    

ΠΟΛΕΜ ΣΕΦΝΗ  

  
ΙΣΟ ΡΙΑ ΜΑΘ ΗΜΑΣΙΚΑ -ΠΟΛΙΣΙ ΜΟ  ΣΕΦΝ ΟΛΟΓΙΑ      

ΣΕΦΝ Η ΠΛΗΡΟΥ 
ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ ΣΕΦΝ ΟΛΟΓΙΑ  

                    

                          
 

                

ΗΓΕΙΑ 
 ΔΗΜΟΙΑ    

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ 
   

 

    ΠΟΛΕΜΟ-  ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ         ΜΕΘ ΛΗΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΒΑΕΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ  
 

  10: 15- 11: 45 ΔΙΚΑΙΟ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟ  Η/Τ 

ΜΑΘ ΗΜΑΣΙΚΑ ΙΣΟ ΡΙΑ  ΞΕΝΕ Γ ΛΨΕ  ΚΟΙΝΨΝ/Γ ΙΑ ΗΛΕΚΣ /ΚΑ   10: 15- 11: 45 
ΔΗΜΟ ΙΑ ΑΠΟΥ ΑΕΨΝ 

ΗΓΕΙΑ ΙΣΟ ΡΙΑ ΔΕΔΟΜ ΕΝ ΨΝ 
ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΕΦΝ Η ΠΛΗΡΟΥ ΠΟΛΕΜ  Σ ΕΦΝΗ  

               

Σ
Ρ

ΗΣ
Ζ
             

Σ
Ρ

ΗΣ
Ζ
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ        

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΟ-   ΣΑΣΙΣΙΚΕ &  ΦΗΜΙΚΗ ΚΟΛ ΓΕΝ ΑΘΛ   ΜΕΘ ΛΗΧΗ  ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ         
 

  12:20 -13:40 
ΙΣΟ ΡΙΑ ΜΑΘ ΗΜΑΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΥΤΙΚΗ Η/Τ 

ΣΟΦ  Μ ΕΘΟΔ ΟΙ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕΦΝ ΟΛΟΓΙΑ  

ΚΟΛ 
  12:20-13:40 

ΑΠΟΥ ΑΕΨΝ  
ΙΣΟ ΡΙΑ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΨΣΡΑΣΗΓΙΚΗ   ΜΑΘΗΜΑ ΡΟΗ   

 

                    

                          
 

  
16:00-17:30         

ΗΛΕΚΣ/ΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΕ &   
16:00-17:30  ΔΗΜΟΙΑ 

ΒΛΗΣΙΚΗ ΓΕΨΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ      
 

          ΣΟΦ ΜΕΘΟΔΟΙ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ       

                        

                          
 

   Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ    Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ 
 

  
08:30 -10:00 

 
ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 
ΗΛΕΚΣ/ΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΕ & ΦΗΜΙΚΗ 

ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ ΚΟΙΝΨΝ/ΓΙΑ 
  

08:30-10:00 
  

ΜΑΘΗΜΑ ΡΟΗ 
   

ΔΙΕΘΝΕΙ 
LASER ΑΥΑΛ ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙ  

             

    
ΣΟΦ  Μ ΕΘΟΔ ΟΙ ΣΕΦΝ ΟΛΟΓΙΑ        

ΦΕΕΙ ΠΛΗΡΟΥ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΦΕΕΙ  

                      

                          
 

                 
ΗΓΕΙΑ  ΔΗΜΟΙΑ       

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  

   

Η/Τ ΦΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΟ   
ΦΗΜΙΚΗ       

ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΜΕΘ ΛΗΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙ ΔΙΕΘΝΕΙ  
 

  

10:15 -11:45 ΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝ/ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡ/ΚΑ ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ   

10:15-11:45  

LASER   

Σ
Δ

Σ
Α

Ρ
Σ

Ζ
  ΜΑΘ ΗΜΑΣΙΚΑ -ΠΟΛΙΣΙ ΜΟ  ΣΕΦΝ ΟΛΟΓΙΑ 

Σ
Δ

Σ
Α

Ρ
Σ

Ζ
  ΙΣΟ ΡΙΑ ΔΗΜΟ ΙΑ ΑΠΟΥ ΑΕΨΝ 

ΗΓΕΙΑ ΦΨΡΟ Τ ΠΛΗΡ ΦΕΕΙ ΦΕΕΙ 
ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ 

 

             

               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ        
 

       
ΓΕΝ.ΑΘΛ.       

ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΟΛ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ      
 

 

12:20 -13:40 ΠΟΛΕΜΟ- ΥΤΙΚΗ ΦΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ ΚΟΙΝΨΝ/ΓΙΑ ΦΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΨΗ-  

12:20-13:40 ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΜΕΘ ΛΗΧΗ ΦΨΡΟΤ   

ΜΑΘΗΜΑ ΡΟΗ   
 

         
 

   ΠΟΛΙΣΙΜΟ   ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
ΚΟΛ 

  ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ    

ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΙΣΟΡΙΑ  ΑΠΟΥΑΕΨΝ 

ΗΓΕΙΑ 
      

                       
 

  
16:00-17:30 ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΟ- 

ΥΤΙΚΗ Η/Τ ΦΕΔΙΟ ΦΗΜΙΚΗ       
16:00-17:30   ΔΗΜΟΙΑ         

 

  ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ          

                        

                          
 

   Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ    Α Β Γ  Δ Α Β Γ  Δ 
 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟ   ΣΟΦΑ ΣΙΚ Ε 

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ                   

    

ΙΣΟΡΙΑ  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΨΗ-  

ΦΗΜΙΚΗ               
 

  

08:30 -10:00 ΥΤΙΚΗ  

ΦΕΔΙΟ  

ΗΛΕΚΣΡ/ΚΑ   

08:30-10:00   

ΜΑΘΗΜΑ ΡΟΗ     

ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ  

ΣΟΦΑΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ           

    

ΔΙΚΑΙΟ  

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ                 

    

ΙΣΟΡΙΑ   

ΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ                  
 

                          

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΣΟΦΑΣΙΚΕ 
ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ                 

Π
Δ

Μ
Π

Σ
Ζ
    ΓΕΝΙΚΑ  ΙΣΟΡΙΑ  ΟΡΓΑΝΨΗ-  ΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Π
Δ

Μ
Π

Σ
Ζ
      ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΒΑΕΙ   ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΥΑΛ ΔΙΕΘΝΕΙ 

 

 10:15-11:45 ΦΕΔΙΟ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΥΤ ΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΟ 
Η/Τ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΛΕΚΣ Ρ/ΚΑ 
ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΣΟΦΑΣΙΚΕ ΧΤ ΦΟΛΟΓ ΙΑ  10:15-11:45 ΗΓ ΕΙΑ ΒΛΗΣ ΙΚΗ ΒΛΗΣ ΙΚΗ 

ΙΣΟΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ LASER ΕΠΙΦ ΕΡΕΤ ΝΑ 
ΣΕΦΝΗ ΠΛΗΡΟΥ ΦΕΕΙ  

               

        ΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ               
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ    
ΔΙΚΑΙΟ     

Χυχολογια      
ΚΟΛ ΓΕΝ.ΑΘΛ.       

  
12:20 -13:40 ΙΣΟ ΡΙΑ 

Η/Τ ΠΟΛΕΜΟ - 
ΥΤΙΚΗ  

ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ  ΣΑΣΙ ΣΙΚ Ε &   
12:20-13:40 ΒΛΗΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝ ΕΙ 

LASER ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  

  

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΣΟΦ  Μ ΕΘΟΔ ΟΙ ΣΟΦΑ ΣΙΚ Ε   ΙΣΟ ΡΙΑ  

ΚΟΛ 
 ΣΕΦΝ Η ΦΕΕΙ  

                   

      ΙΣΟΡΙΑ     ΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΙ              
 

  
16:00-17:30             

16:00-17:30    
ΒΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΕΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΙ 
ΕΠΙΦ ΕΡΕΤΝΑ  

                 ΠΛΗΡ ΣΕΦΝΗ ΦΕΕΙ  

                         

                          
 

 ΠΑΡΑΚΔΤΖ     ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4 ΠΕΡΙΟΔΨΝ     ΠΑΡΑΚΔΤΖ    ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4 ΠΕΡΙΟΔΨΝ     
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2.3.4 ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΟ (ΧΡΟΛΟΓΗΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΡΗΝΟΤ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 

Θα ζπληαρζεί θαη ζα εγθξηζεί ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 2016. 
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2.3.5 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΝΧΣΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΑΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 2.3.5.1 1ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΏΝΧΣΒΡΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ Ε 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Κατκαθάκεο Γεψξγηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Γσγξαθφπνπινο Νηθφιανο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Κπξηαθνχιε Πεξζεθφλε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

Δ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε βαζηθέο αξρέο ηνπ 

Οινθιεξσηηθνχ Λνγηζκνχ ζπλαξηήζεσλ κίαο 

κεηαβιεηήο, θαζψο θαη κε ηηο έλλνηεο ηνπ 

Αηαλπζκαηηθνχ Λνγηζκνχ, ηεο Γξακκηθήο Άιγεβξαο, 

ηεο επίιπζεο ζπλήζσλ κνξθψλ Αηαθνξηθψλ 

Βμηζψζεσλ θαη πζηεκάησλ θαη ησλ Βηδηθψλ 

πλαξηήζεσλ 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 

 

 
Ο θνηηεηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε  

λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηαιέμεηο  

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΏΝΧΣΒΡΏ ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ»  

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΜΔΥΏΝΕΚΔ», 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΣΟΥΏΣΕΚΒ ΜΒΘΟΑΟΕ & 

ΣΟΥΏΣΕΚΒ ΑΕΏΑΕΚΏΕΒ, 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΟ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΕΜΟ», 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΠΟΟΣΕΚΒ ΜΒΘΟΑΟΕ 
ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ & ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΒΕ», 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΟΠΛΕΚΏ ΤΣΔΜΏΣΏ-
ΐΛΔΣΕΚΔ», 
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 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΒΡΒΤΝΏ 

ΚΏΕ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΏΤΣΔ-ΘΒΧΡΕΏ 
ΜΏΥΔ» , 

 ησλ καζεκάησλ ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ Βπηινγήο κε ηίηιν 
«ΠΟΛΒΜΕΚΏ ΠΏΕΓΝΕΏ, ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΣΧΝ 

ΠΤΡΧΝ & ΚΏΛΤΦΔ ΣΟΥΟΤ» θαζψο θαη 

 ησλ καζεκάησλ ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ Βπηινγήο κε ηίηιν 
«ΥΏΟ ΚΏΕ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ: ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΟΝ 

ΒΕΚΟΝΕΚΟ ΠΟΛΒΜΟ ΚΏΕ ΣΔΝ ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ΜΏΥΔ». 

Γεμηφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ επίιπζε 
ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ επηιχεη ζχλζεηα καζεκαηηθά 
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ηερληθέο εθαξκνγέο θαη ζε 

κνληέια αλαπαξάζηαζεο πξαγκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 
θαηαζηάζεσλ. 
 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Αηαλπζκαηηθφο Λνγηζκφο: Άιγεβξα 
Αηαλπζκάησλ, Μέηξν, Γηλφκελα Αηαλπζκάησλ, 

πζηήκαηα πληεηαγκέλσλ, αιιαγή 
ζπζηεκάησλ ζπληεηαγκέλσλ 

2ε Δβδνκάδα 4 

Πίλαθεο: Πίλαθεο, Βηδηθέο Μνξθέο Πηλάθσλ, 
Αηαλχζκαηα ζην Rn, Γξακκηθή Ώλεμαξηεζία 
Αηαλπζκάησλ, ΐαζκφο Πίλαθα, ΐάζε θαη 

Αηάζηαζε Αηαλπζκαηηθνχ Υψξνπ, Σεηξαγσληθνί 
Πίλαθεο, Οξίδνπζεο, Εδηφηεηεο Οξηδνπζψλ, 
Ώληίζηξνθνο Πίλαθαο, Άιγεβξα Σεηξαγσληθψλ 

Πηλάθσλ, ηνηρεηψδεηο Μεηαζρεκαηηζκνί 
Πηλάθσλ 

3ε Δβδνκάδα 4 
Ώφξηζηα Οινθιεξψκαηα πλαξηήζεσλ κηαο 
κεηαβιεηήο: Οξηζκνί, ΐαζηθέο Εδηφηεηεο θαη 
Σερληθέο Οινθιήξσζεο 
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4ε Δβδνκάδα 4 

Οξηζκέλα Οινθιεξψκαηα πλαξηήζεσλ κηαο 

κεηαβιεηήο: Οξηζκνί, ΐαζηθέο Εδηφηεηεο θαη 
Σερληθέο Οινθιήξσζεο 

5ε Δβδνκάδα 4 
Γεληθεπκέλα Οινθιεξψκαηα πλαξηήζεσλ κηαο 
κεηαβιεηήο: Οξηζκνί, ΐαζηθέο Εδηφηεηεο θαη 
Σερληθέο Οινθιήξσζεο 

6ε Δβδνκάδα 4 

Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε πζηεκάησλ Γξακκηθψλ 
Βμηζψζεσλ κε n Ώγλψζηνπο: χλνιν Λχζεσλ, 

Λχζε Με Οκνγελψλ Γξακκηθψλ πζηεκάησλ κε 
ηελ Μέζνδν Crammer θαη κε ηελ Μέζνδν 
Ώπαινηθήο ηνπ Gauss, Ώιγφξηζκνο Βπίιπζεο 

Μεζφδνπ LU, Οκνγελή Γξακκηθά πζηήκαηα, 
Πνιπδηάζηαηε Μέζνδνο Newton, χγθιηζε 
Πνιπδηάζηαηεο Μεζφδνπ Newton, 

Πνιπδηάζηαηεο Μέζνδνη Σέκλνπζαο 

(Quasi‐Newton Methods) 

7ε Δβδνκάδα 4 

Βπίιπζε πλήζσλ Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ 
Πξψηεο Σάμεο: Οκνγελείο θαη Με Οκνγελείο 
Γξακκηθέο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο, Πξψηεο 

Σάμεο, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Υσξηδνκέλσλ 
Μεηαβιεηψλ 

8ε Δβδνκάδα 4 
Βπίιπζε πλήζσλ Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ 
Πξψηεο Σάμεο: Οκνγελείο Αηαθνξηθέο 
Βμηζψζεηο, Ώθξηβείο Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο 

9ε Δβδνκάδα 4 
Μεηαζρεκαηηζκνί Laplace: Μεηαζρεκαηηζκνί 
Laplace θαη Βπίιπζε Με Οκνγελψλ 

Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ Ώλψηεξεο Σάμεο 

10ε Δβδνκάδα 4 

Μεηαζρεκαηηζκνί Laplace: Μεηαζρεκαηηζκνί 

Laplace θαη Βπίιπζε Με Οκνγελψλ 
Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ Ώλψηεξεο Σάμεο 

11ε Δβδνκάδα 4 

Βπίιπζε πλήζσλ Μνξθψλ Αηαθνξηθψλ 
πζηεκάησλ: Βπίιπζε πζηεκάησλ πλήζσλ 
Οκνγελψλ Γξακκηθψλ Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ 

κε ηε Μέζνδν Εδηνηηκψλ‐Εδηνδηαλπζκάησλ 

12ε Δβδνκάδα 4 

Βπίιπζε πλήζσλ Μνξθψλ Αηαθνξηθψλ 

πζηεκάησλ: Βπίιπζε πζηεκάησλ πλήζσλ 
Με Οκνγελψλ πζηεκάησλ Γξακκηθψλ 
Αηαθνξηθψλ Βμηζψζεσλ 

13ε Δβδνκάδα 4 

Ώθνινπζίεο & εηξέο, Βηδηθέο πλαξηήζεηο: 
Ώθνινπζίεο, εηξέο, χγθιηζε ζεηξψλ, εηξέο 

Fourier, Οινθιήξσκα Fourier, πλαξηήζεηο 
Γάκκα θαη ΐήηα, πλαξηήζεηο Bessel 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Ν. Εσ. Αάξαο: Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο θαη Μαζεκαηηθέο 

Θεσξίεο Πνιέκνπ. Σφκνο Η, ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, 
2001, ζει. 503 

 Ν. Εσ. Αάξαο: Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο θαη Μαζεκαηηθέο 
Θεσξίεο Πνιέκνπ. Σφκνο ΗΗ, ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, 

2001, ζει. 302 
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 Θ. Μ. Ραζζηάο: «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Η Θεσξία, 

Λπκέλεο Αζθήζεηο θαη Παξαδείγκαηα», ΒΚΑΟΒΕ 
ΣΟΣΡΏ 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΠΕΣΔΜΔ Δ/Τ 

ΚΏΕ 

ΠΛΔΟΦΟΡΕΚΔ 
ΣΕ ΒΝΟΠΛΒ 

ΑΤΝΏΜΒΕ 

 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

 

 Δ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηε ζεκαζία 

ηεο πιεξνθνξίαο σο πφξνπ,  

 ε ιήςε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ πάλσ 

ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ε επεμεξγαζία ηεο απφ ηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

 ε παξνρή πξψησλ εκπεηξηψλ 
εθαξκνζηκφηεηαο αξρψλ θαη ηερληθψλ ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαηά ηελ επίιπζε δηάθνξσλ 
πξνβιεκάησλ. 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 Ο θνηηεηήο απνθηά ηελ απαηηνχκελε εμνηθείσζε κε ηνπο Δ/Τ 
θαη ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε σο εξγαιείν επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

 Βπηπιένλ, απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 
λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηαιέμεηο επφκελσλ 

καζεκάησλ ηνπ Σνκέα θαη φρη κφλνλ.  

 Εδηαηηέξσο, ην κάζεκα απηφ πξναπαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο αζθάιεηαο 
πιεξνθνξηψλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ C4I, ηεο 
εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη, ηέινο, αξθεηψλ θεθαιαίσλ 
δηδαζθνκέλσλ θεθαιαίσλ Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ, 
Σνπνγξαθίαο – Σειεπηζθφπηζεο, Πξνζνκνίσζεο 

Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. 
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Γεμηφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ επίιπζε 

ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία θαη 
ηηο δπζθνιίεο ηεο απφθηεζεο, δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο, 
θνηλνπνίεζεο θαη ππεξάζπηζεο πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ. Βπηπιένλ, 

απνθηά κία πξψηε ηξηβή κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηπέδνπ 
γλψζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ επίιπζε απιψλ ππεξεζηαθψλ 
πξνβιεκάησλ. Οη αζθήζεηο πνπ δίλνληαη επηπξνζζέησο 

ππνζηεξίδνπλ θαη εκπεδψλνπλ γλψζεηο απφ ηα δηδαζθφκελα 
καζήκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα παθέηα Matlab 
θαη Excel. 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Γλσξηκία κε ην εξγαζηήξην, εμνηθείσζε κε ηηο 
δηαδηθαζίεο, απφθηεζε θσδηθψλ πξφζβαζεο, 

εμνηθείσζε κε ηελ πιαηθφξκα Moodle, 
Ώλάιπζε ζηφρσλ ηνπ Μαζήκαηνο 

2ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Βηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηζηνξηθή 

αλαδξνκή 

Β: Βηζαγσγή ζην Excel – Άζθεζε 
παξαθνινχζεζεο βαζκνινγίαο Βπειπίδσλ 

3ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Σερλνινγηθή εμέιημε ησλ Τπνινγηζηψλ 

Β: Άζθεζε παξαθνινχζεζεο επάλδξσζεο θαη 
εμνπιηζκνχ ζηξαηησηηθήο κνλάδαο 

4ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Ώξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηψλ. Ώλάζεζε 

εξγαζηψλ κειέηεο ζην Internet 

Β: Άζθεζε ππνινγηζκνχ απσιεηψλ κάρεο 

5ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Ώλαπαξάζηαζε αξηζκψλ γηα επεμεξγαζία 

ζηνλ Δ/Τ 

Β: Άζθεζε ππνινγηζκνχ πηζαλνηήησλ 
αζηνρίαο πιηθνχ θαη πξφβιεςεο αλαγθψλ 

6ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Βπεμεξγαζία δεδνκέλσλ – πξάμεηο κε 

δπαδηθνχο αξηζκνχο 

Β: Παξακεηξηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο – 

ππνινγηζκφο ηξνρηάο βνιήο κε Excel θαη κε 
Matlab 
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7ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Θέκα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(Κπβεξλνπφιεκνο - Διεθηξνληθφο πφιεκνο) 

Β: Ώξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί παξαγψγσλ θαη 
νινθιεξσκάησλ κε Matlab 

8ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Βπεμεξγαζία δεδνκέλσλ – πξάμεηο κε 

δπαδηθνχο αξηζκνχο (ζπλέρεηα) 

Β: Τινπνίεζε αιγνξίζκνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
κεζφδνπ δηρνηφκεζεο (bolzano method) ζε 
ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο κε Matlab 

9ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Άιγεβξα Boole – Λνγηθέο πξάμεηο ζηνλ Δ/Τ 

Β: Βθαξκνγή πνιπσλπκηθήο παξεκβνιήο ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα κε Matlab 

10ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Καλνληθή αιγεβξηθή κνξθή – ινγηθή 

επεμεξγαζία ζηνπο Δ/Τ 

Β: Τινπνίεζε αιγνξίζκνπ ππνινγηζκνχ ηεο 

κεζφδνπ ρνξδήο (secant method) ζε 
ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο κε Matlab (Ώξηζκεηηθνί 
ππνινγηζκνί ξίδαο εμίζσζεο) 

11ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Λνγηθή επεμεξγαζία ζηνπο Δ/Τ – ινγηθά 

θπθιψκαηα(ζπλέρεηα) 

Β: Βπίιπζε απιψλ πξνβιεκάησλ 

βειηηζηνπνίεζεο ππφ ζπλζήθεο κε Matlab 

12ε Δβδνκάδα 4 

Θ : Λνγηθή επεμεξγαζία ζηνπο Δ/Τ – ινγηθά 

θπθιψκαηα (ζπλέρεηα) 

Β: Τινπνίεζε Ώιγνξίζκνπ Newton – Raphson 

ζε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο κε Matlab 

13ε Δβδνκάδα 4 

Θ: Ώξηζκεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε καζεκαηηθψλ ιχζεσλ ζε Δ/Τ 

Β: Τινπνίεζε ινγηθψλ εμηζψζεσλ ζε Matlab 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΝΒΧΣΒΡΔ 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΕΣΟΡΕΏ Ε 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή ΒΕΑΕΚΟ 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
 ΐαζηθέο γλψζεηο Νεψηεξεο 

Βιιεληθήο Εζηνξίαο  

 

 Ώλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο 
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ κειινληηθψλ 

αμησκαηηθψλ. 

 Καηαλφεζε ησλ πνηθίισλ ζπληζησζψλ ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 
θαη θαηαζηάζεηο. 
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Γλψζεηο 
 

 
Δ Νεψηεξε Βιιεληθή Εζηνξία Ε, πνπ θαιχπηεη ζεκαηηθά θαη ρξνληθά  
ηελ πεξίνδν απφ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Βιιάδαο απφ ηνλ Ε. 

Καπνδίζηξηα (1828-1831) θαη έσο ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 
1897, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κειινληηθνχο αμησκαηηθνχο λα 
αζρνιεζνχλ κε ηζηνξηθά ζέκαηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη λα 

εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γη‘ απηά. 

Γεμηφηεηεο 
 

Οη παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο ζπκβάιινπλ ζην λα γίλεη ν Βχειπηο 

ζπλεηδεηφο πνιίηεο θαη ηθαλφο αμησκαηηθφο, αθνχ απνθηά ηελ 
πεπνίζεζε φηη ν ζεκεξηλφο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 
παξειζφληνο θαη ζπγρξφλσο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν ηζηνξηθφο 

νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ. 

Ηθαλφηεηεο 
 

Με ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο ν Βχειπηο θαηαλνεί ην παξφλ, 

ζρεδηάδεη ην κέιινλ θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηα ζπζηαηηθά πνπ 
ζπγθξνηνχλ ηελ ειιεληθή ηνπ ηαπηφηεηα. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 Ώλαζθφπεζε Οζσκαληθήο Κπξηαξρίαο 

2ε Δβδνκάδα 3 Βιιεληθή Βπαλάζηαζε 

3ε Δβδνκάδα 3 Καπνδηζηξηαθή Πεξίνδνο (1828‐1831) 

4ε Δβδνκάδα  Ώληηβαζηιεία (1833-1835)  

5ε Δβδνκάδα 3 Οζσληθή Πεξίνδνο: Ώπφιπηε Μνλαξρία 

6ε Δβδνκάδα 3 Οζσληθή Πεξίνδνο: πληαγκαηηθή Μνλαξρία 

7ε Δβδνκάδα 3 Πξφρεηξν δηαγψληζκα 

8ε Δβδνκάδα 3 Μεζνβαζηιεία (1862-1863) 

9ε Δβδνκάδα 
3 Γεψξγηνο Ώ ́ : Ώπφ ηελ Έλσζε ησλ Βπηαλήζσλ 

ζηελ Ώξρή ηεο Αεδεισκέλεο 

10ε Δβδνκάδα 3 Αηθνκκαηηζκφο 

11ε Δβδνκάδα 
3 Βμσηεξηθά Πξνβιήκαηα: Παλζιαβηζκφο, 

ΐνπιγαξηθή Βμαξρία 

12ε Δβδνκάδα 
3 Μεγάιε Εδέα, Πηψρεπζε 1893, Αηεζλήο 

Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο 

13ε Δβδνκάδα 3 Κξεηηθφ Γήηεκα 

ΤΝΟΛΟ  39  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Σφκπξνο Νίθνο, Ώπφ ηνλ Νέν Βιιεληζκφ ζην αλεμάξηεην Βιιεληθφ 

Κξάηνο (1453-1832), Ώζήλα 2013. Μαιέζεο Αεκήηξεο, Νεψηεξε 
Βιιεληθή Εζηνξία (1833-1897, Ώζήλα 2011. 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Ώπηνεθπαίδεπζε 50-100 

 Μειέηε ησλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ πνπ 

ζρνιηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
παξαδφζεσλ. 

 Πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθψλ ή 
ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ γηα ζέκαηα πνπ 
θαιχπηεη ρξνληθά ην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα. 

ΤΝΟΛΟ 50-100  
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΟΛΒΜΟ ΚΏΕ 
ΠΟΛΕΣΕΜΟ 

(ΏΡΥΏΕΏ 

ΕΣΟΡΕΟΓΡΏΦΕΏ) 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή ΒΕΑΕΚΟ 
ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ            

Τπεχζπλνο:               ΐηδάιε Άλλα-Μαξία , Καζεγήηξηα Β 

Γηδάζθνληεο:            Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β. 
                                   πίλνπια ΐαξβάξα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
 

 
Δ εμνηθείσζε ησλ επειπίδσλ κε ηελ πνιηηηθή θαη 
ζηξαηησηηθή ζθέςε ησλ Βιιήλσλ ηεο Κιαζηθήο 

Βπνρήο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη απφ ηελ Ώξραία 
Εζηνξηνγξαθία. H αλαγλψξηζε αξρψλ θαη ηδεψλ επάλσ 
ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα ε πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή πξαθηηθή, ε εγεζία, ε ζηξαηεγηθή, ν 
πφιεκνο θαη ε εηξήλε. H αλάπηπμε νξζνινγηθήο 
ζθέςεο, αλάιπζεο θαη θξίζεο, κε βάζε θπξίσο ηελ 
εμέηαζε ηεο επηζηεκνληθήο ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ 

Θνπθπδίδε, πνπ κέρξη θαη ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη σο 
δηαρξνληθφ εξγαιείν αλάιπζεο ηεο αλζξψπηλεο 
δξάζεο, θαη ε πξφζιεςε εθ κέξνπο ησλ επειπίδσλ 

πξνηχπσλ ήζνπο θαη δξάζεο απφ φιν ην θάζκα ησλ 

αγψλσλ ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώξραηφηεηαο, θαη ηδίσο απὀ 
ηα Πεξζηθά, πνπ αθεγείηαη ν παηέξαο ηεο ηζηνξίαο 

Δξφδνηνο. Δ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ ζπληειεί 
ζηελ εκβάζπλζε ζην λφεκα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 
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 Γλψζεηο 
 

Ο εχειπηο εκβαζχλεη ηελ γλψζε ηνπ ζε ζεκειηψδεηο θαη δηαρξνληθέο 
αξρέο θαη ηδέεο ηεο Κιαζηθήο αξραηφηεηαο, επάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή πξαθηηθή, ὀπσο 
απηέο απαληνχλ ζηελ Ώξραία Βιιεληθή ηζηνξηνγξαθία ηνπ 5νπ αη. π.Υ., 
δει. ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ θαη ηνπ 
Πεινπνλλεζηαθνχ. 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο εχειπηο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην καζεκα αλαπηχζζεη πεξαηηἐξσ ηελ νξζνινγηθή 
ζθέςε θαη θξίζε κε βάζε θπξίσο ηελ εμέηαζε ηεο Θνπθπδίδεηαο 
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αλάιπζεο θαη πξνζιακβάλεη πξφηππα ήζνπο θαη δξάζεο απὀ ηνπο 

αγψλεο ησλ Βιιήλσλ ηεο Ώξραηφηεηαο, θαη ηδίσο απὀ ηα Πεξζηθά, πνπ 

αθεγείηαη ν παηέξαο ηεο ηζηνξίαο Δξφδνηνο.. 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ εχειπη ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Σν ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο Βιιεληθήο Ώξραηφηεηαο 
(Ώξρατθή - Κιαζηθή - Βιιεληζηηθή Πεξίνδνο - 
Όζηεξε Ώξραηφηεηα [Ρσκαηνθξαηία]). Σα 

ζεκαληηθφηεξα πνιηηηθά θαη πνιεκηθά γεγνλφηα θαη 
ε ζεκαζία ηεο Ώξραίαο Εζηνξηνγξαθίαο. 

2ε Δβδνκάδα 4 

πγθξηηηθή εμέηαζε ησλ πνιηηεπκάησλ θαη ησλ 
ζεζκψλ, ηεο ζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο θαη ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ δφγκαηνο Ώζήλαο θαη πάξηεο, ησλ 

δχν πφιεσλ πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηνπο 
Πεξζηθνχο πνιέκνπο θαη ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 
πφιεκν, νη νπνίνη θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Δξφδνην 

θαη ηνλ Θνπθπδίδε αληηζηνίρσ 

3ε Δβδνκάδα 4 

Δξφδνηνο, ν παηέξαο ηεο Εζηνξίαο. Δ δσή θαη ην 

έξγν ηνπ. Οη πξφδξνκνί ηνπ. Δ αξρηηεθηνληθή ηνπ 
έξγνπ ηνπ. Σν ζέκα ηνπ: Οη Πεξζηθνί πφιεκνη. Δ 
ζρέζε ηνπ κε ην ζείνλ. Όθνο θαη γιψζζα ηνπ 

ηζηνξηθνχ. Οη πεγέο ηνπ. Δξφδνηνο θαη 
Θνπθπδίδεο. Δ Μάρε ηνπ Μαξαζψλα. Δ 
ζηξαηεγηθή. Κείκελν Δξνδφηνπ θαη ζρνιηαζκφο: 

Αηαθσλία Ώζελαίσλ ζηξαηεγψλ. Δ παξάηαμε. Δ 
κάρε.  Έιιελεο θαη ΐάξβαξνη ζπεχδνπλ πξνο ηελ 
Ώζήλα. Οη Πέξζεο επηζηξέθνπλ ζηελ Ώζία. Οη 

Λαθεδαηκφληνη ζην πεδίν ηεο κάρεο. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Δ εθζηξαηεία ηνπ Ξέξμε θαηά ηεο Βιιάδνο: 

Πνιεκηθέο πξνπαξαζθεπέο Πεξζψλ. Ώιεπάδεο θαη 
Πεηζηζηξαηίδεο. Πνιεκηθφ ζπκβνχιην Πεξζψλ: 
Λφγνη Ξέξμε, Μαξδφληνπ, Ώξηάβαλνπ. Πνιεκηθέο 

πξνπαξαζθεπέο Πεξζψλ θαη πνξεία κέρξη ηεο 
Θέξκεο. Δ δηψξπγα ηνπ Άζσ. Κέληξα 
αλεθνδηαζκνχ. Δ επηζεψξεζε ηνπ Ξέξμε. 

πλνκηιία Ξέξμε θαη Αεκαξάηνπ. Δ ππεξεζία ησλ 
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Ώζελαίσλ πξνο ηελ Βιιάδα. Σα "μχιηλα ηείρε‖. Ο 

Θεκηζηνθιήο θαη ε δεκηνπξγία ηνπ ζηφινπ. 

5ε Δβδνκάδα 4 

Δ εθζηξαηεία ηνπ Ξέξμε θαηά ηεο Βιιάδνο: Ο 

ειιεληθφο ζηξαηφο ππφ ηνλ Λεσλίδα ζηηο 
Θεξκνπχιεο. Οη Πέξζεο πξν ησλ Θεξκνππιψλ - 
Ξέξμεο θαη Αεκάξαηνο. Δ κάρε. Οη 

αλδξαγαζήζαληεο. Πνιεκηθφ ζπκβνχιην ησλ 
Βιιήλσλ - ην ζηξαηήγεκα ηνπ Θεκηζηνθιένπο. 
πδεηήζεηο ησλ Βιιήλσλ ζηξαηεγψλ. Δ λαπκαρία 

ηεο αιακίλνο. Ώλδξαγαζήκαηα εθαηέξσζελ. Δ 
κάρε ησλ Πιαηαηψλ: Ο Μαξδφληνο απνθαζίδεη ηελ 
κάρε. Ο Ώιέμαλδξνο ηεο Μαθεδνλίαο εηδνπνηεί 

ηνπο Ώζελαίνπο. Δ ειιεληθή παξάηαμε. Δ 
απφθξνπζε ηεο ερζξηθήο επίζεζεο. Ο ζάλαηνο ηνπ 
Μαξδνλίνπ. Οη αλδξαγαζήζαληεο. 

6ε Δβδνκάδα 4 

Βηζαγσγή ζηελ Θνπθπδηδηθή Εζηνξηνγξαθία. Σν 
πλεπκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ Θνπθπδίδε θαη ε 
νθηζηηθή. Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ επηζηεκνληθή 

ηζηνξη-νγξαθία ηνπ. Οη Βπηηάθηνη Λφγνη. Δ γέλεζε 
θαη ε εμέιημε ηνπ είδνπο. Δ δηάξζξσζε ησλ 
Βπηηαθίσλ ιφγσλ. 

7ε Δβδνκάδα 4 

Σα δχν πξφηππα ησλ αζελατθψλ Βπηηαθίσλ: ην 
δεκνθξαηηθφ θαη ην νιηγαξρηθφ. Οη ζσδφκελνη 

Βπηηάθηνη ιφγνη. Ο Βπηηάθηνο ηνπ Πεξηθιή. Δ 
πξνβιεκαηηθή ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ ιφγνπ. Δ 
δηακφξθσζε ηνπ Αεκνθξαηηθνχ Πνιηηεχκαηνο θαη 

ηεο Ώζελατθήο Βμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 

8ε Δβδνκάδα 4 

Δ Πνιηηηθή ηεο Θαιαζζνθξαηνξίαο θαη ην Ώκπληηθφ 
Αφγκα ηνπ Πεξηθιή - ε κεηαηξνπή ηεο Ώζελατθήο 
πκκαρίαο ζε Ώζελατθή εγεκνλία. Σν πνιηηηθφ 

θιίκα ηεο Ώζήλαο - νη πνιηηηθέο δηακάρεο 
δεκνθξαηηθψλ θαη νιηγαξρηθψλ. 

9ε Δβδνκάδα 4 

Οη παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ - νη ηξεηο πξεζβείεο 
ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη νη απαληήζεηο ηνπ Πεξηθιή. 
Ο Πξψηνο Πεξηθιετθφο Λφγνο - ην πνιεκηθφ ζρέδην 

ηνπ Πεξηθιή. 

10ε Δβδνκάδα 4 

Οη παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ - νη ηξεηο πξεζβείεο 

ησλ Λαθεδαηκνλίσλ θαη νη απαληήζεηο ηνπ Πεξηθιή. 
Ο Πξψηνο Πεξηθιετθφο Λφγνο - ην πνιεκηθφ ζρέδην 
ηνπ Πεξηθιή. 

11ε Δβδνκάδα 4 

Θνπθπδίδεο, Πεξηθιένπο Βπηηάθηνο. Κείκελν θαη 
ζρνιηαζκφο: Βηζαγσγηθφ θεθάιαην - ν πάηξηνο 

λφκνο. Πξννίκην. Έπαηλνο ησλ πξνγφλσλ. 
Παξέθβαζε - Έπαηλνο ηνπ πνιηηεχκαηνο. Έπαηλνο 
ηεο πεξηθιετθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ζαιαζζνθξαηνξίαο. 

12ε Δβδνκάδα 4 

Κείκελν θαη ζρνιηαζκφο: Έπαηλνο ηεο ζηξαηησηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Έπαηλνο ησλ αξρψλ ηεο 
δεκνθξαηίαο. Έπαηλνο ησλ Ώζελαίσλ πεζφλησλ 
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θαηά ην πξψην έηνο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ 
πνιέκνπ. 

13ε Δβδνκάδα 4 

Κείκελν θαη ζρνιηαζκφο: Παξαίλεζε πξνο ηνπο 
δψληεο. Παξεγνξία ησλ γνλέσλ. Παξαηλέζεηο πξνο 

ηηο ζπδχγνπο θαη ηα παηδηά. Βπίινγνο ηνπ 
Βπηηαθίνπ ιφγνπ. 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΟ 
ΠΟΕΝΕΚΟ ΑΕΚΏΕΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ  Ή ΒΕΑΕΚΟ 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Αε ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελα.  

 

 Βθκάζεζε:  Έγθιεκα θαη πνηλή σο δπν 

θεληξηθά αληηθείκελα ηνπ πνηληθνχ 
δηθαίνπ. Έλλνηεο ηνπ εγθιήκαηνο, ηνπ 
αδίθνπ θαη ηνπ θαηαινγηζκνχ. Αηαθξίζεηο 

εγθιεκάησλ. Άδηθν θαη ιφγνη άξζεο ηνπ, 
θαηαινγηζκφο. 

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο 

ηελ έλλνηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ εγθιήκαηνο, 
πνηλέο θαη πεξηζηάζεηο ηέιεζεο 

αδηθεκάησλ θαζψο θαη θαηαλφεζε 
βαζηθψλ φξσλ θαηά ηνλ ΠΚ. 

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies) 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά
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Γλψζεηο 

 

 
Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηηο βαζηθέο θαη  ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηνπ 
ζηξαηησηηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ, φπσο είλαη ην ζηξαηησηηθφ έγθιεκα, 

νη πνηλέο θαη νη πεξηζηάζεηο ηέιεζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ 
εγθιεκάησλ θαζψο θαη νη βαζηθνί φξνη ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ 
Κψδηθα, φπσο «ζηξαηφο», «ζηξαηησηηθή ππεξεζία», «αξρεγφο» 

θ.ιπ.  
Βπίζεο επηρεηξείηαη ε ζπζηεκαηηθή εξκελεία φισλ ζρεδφλ ησλ 
ζεκαληηθψλ εγθιεκάησλ, γλήζησλ θαη κε γλήζησλ, θαζψο θαη ε 

αλάιπζε δεηεκάησλ απφπεηξαο, ζπκκεηνρήο θαη ζπξξνήο 
εγθιεκάησλ.  
Σέινο, παξνπζηάδνληαη θαη ζίγνληαη ελ ζπληνκία  νη ηδηαίηεξεο 

πηπρέο ηνπ δηθνλνκηθνχ κέξνπο ηνπ ΠΚ. 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο ζα θαηαλνήζεη ηνλ θιάδν ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ζα 
θαηαλνήζεη βαζηθέο έλλνηεο, ζα αληηιεθζεί ηνλ ξφιν ηνπ πνηληθνχ 
δηθαίνπ ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία πνπ ηζνδπλακεί κε εθρψξεζε 
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πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ θνηλσληθή 

ζπλχπαξμε, ηνλ ξφιν ηνπ ζηξαηησηηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηεξαξρίαο θαη αζθάιεηαο ζηηο ΒΑ θαη ζα κπνξέζεη λα 
αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο δηελέξγεηα πξναλάθξηζεο θαη ΒΑΒ σο 

ζηέιερνο ησλ ΒΑ ζην κέιινλ. 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

 Να αλαπηχμνπλ ηα κειινληηθά ζηειέρε ησλ ΒΑ  φιεο ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν θαη λα 

κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπο 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 1 
Βηζαγσγή έλλνηα ηνπ Πνηληθνχ 
δηθαίνπ 

2ε Δβδνκάδα 1 Έλλνηα ΠΑ 

3ε Δβδνκάδα 1 
Έλλνηα εγθιήκαηνο- δηαθξίζεηο 

εγθιεκάησλ 

4ε Δβδνκάδα 1 ηξαηησηηθά εγθιήκαηα 

5ε Δβδνκάδα 1 Έλλνηα αδίθνπ θαη θαηαινγηζκνχ 

6ε Δβδνκάδα 1 
Πεξηζηάζεηο ηέιεζεο ζηξαηησηηθψλ 
εγθιεκάησλ 

7ε Δβδνκάδα 1 Βλδηάκεζε εμέηαζε-πξφνδνο 

8ε Δβδνκάδα 1 ΐαζηθέο έλλνηεο ΠΚ 

9ε Δβδνκάδα 1 Βγθιήκαηα θαηά ΠΚ 

10ε Δβδνκάδα 1 Ώπφπεηξα, ζπκκεηνρή , ζπξξνή 

11ε Δβδνκάδα 1 
Βπηβνιή πνηλψλ θαη δηαδηθαζία 
επηβνιήο ηνπο 

12ε Δβδνκάδα 1 
ηνηρεία δηθνλνκηθνχ ζηξαηησηηθνχ 
πνηληθνχ δηθαίνπ 

13ε Δβδνκάδα 1  Μειέηε case studies 
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3. Κνηζαιήο Λ. Πνηληθφ Αίθαην, Γεληθφ Μέξνο Ε & ΕΕ, εθδ. 
Ώλη άθθνπια 2005 

4. Παπαδακάθεο Ώδάκ. ηξαηησηηθφ Πνηληθφ Αίθαην, 

εθδ. άθθνπιαο 2013 
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Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο   

Ώπηνεθπαίδεπζε 5 
 Case studies - επηινγή απφ 

νκνινγία ζηξαηησηηθψλ πνηληθψλ 

δηθαζηεξίσλ 

ΤΝΟΛΟ   
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΤΝΣΏΓΜΏΣΕΚΟ 

ΑΕΚΏΕΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 Αελ ρξεηάδνληαη πξναπαηηνχκελα 
 

 

 

 Βθκάζεζε: ΐαζηθέο έλλνηεο 
ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ, ηεξαξρία 

θαλφλσλ δηθαίνπ, ιεηηνπξγίαο ηεο 
Πνιηηείαο, αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγία 
ησλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο 

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο 
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πληάγκαηνο, 

ηεο Πνιηηείαο , ηνπ δεκνθξαηηθνχ 
θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ 
νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ ζέζε ησλ 

ΒΑ ζην ζχγρξνλν Κξάηνο. 

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 
πεξίπησζεο (case studies) 

Μ
α
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ε

ζ
ηα
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Γλψζεηο 
 

 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ πληαγκαηηθνχ 
δηθαίνπ, φπσο ηη είλαη χληαγκα, είδε πνιηηεπκάησλ, ζεκειηψδεηο 
αξρέο ηνπ πληάγκαηνο(πρ δεκνθξαηηθή αξρή), θπβεξλεηηθά 
ζπζηήκαηα(πρ θνηλνβνπιεπηηθφ), ζχληνκε επηζθφπεζε 

ζπληαγκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο Βιιάδνο, φξγαλα ηνπ θξάηνπο θαη 
αξκνδηφηεηεο ηνπο. 

Γεμηφηεηεο 
 

 Οη θνηηεηέο  κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηηο 

κειέηεο πεξίπησζεο κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε λνκηθή 

ζθέςε, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα εξκελεχνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ νξζά ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ζηνηρείν ην νπνίν ζα 

ηνπο θαλεί απαξαίηεην θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο ζην κέιινλ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο 

θαη ηνλ ξφιν ηνπ πληάγκαηνο εληφο απηήο. 

 Να αλαπηχμνπλ έλα ζσζηφ θαη κεζνδηθφ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ησλ δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Αηθαίνπ ζηε 
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βάζε ηνπ ηξίπηπρνπ: εληνπηζκφο-αλάιπζε-εθαξκνγή ηνπ 

Αηθαίνπ. 

 Να εθθξάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ λνκηθά επηρεηξήκαηα 

κέζα ζε έλα θιίκα αθαδεκατθνχ δηαιφγνπ, παξαπέκπνληαο  

ζε λνκνινγία / λνκνζεζία 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

θιάδσλ ηνπ Αηθαίνπ θαη λα αλαπηχμνπλ εξεπλεηηθή - θξηηηθή 

δηάζεζε, σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αηθαίνπ ζηελ θνηλσλία 

επξχηεξα. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ 

πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη λα θαηαζηνχλ κειεηεηέο ηεο 

εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ πληαγκαηηθνχ δηθαίνπ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ 

έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ απφ λσξίο θνηλσλνί ησλ πςειψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ζηειέρνπο ησλ ΒΑ 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 Να αλαπηχμνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη κε 

ζθνπφ λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν, σο ζηειέρε ησλ ΒΑ 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Βηζαγσγηθφ κάζεκα 

2ε Δβδνκάδα 2 Έλλνηα πληάγκαηνο 

3ε Δβδνκάδα 2 
Έλλνηα πνιηηεχκαηνο-ηαμηλφκεζε 
πνιηηεπκάησλ 

4ε Δβδνκάδα 2 
Θεκειηψδεηο αξρέο δεκνθξαηηθνχ 
πνιηηεχκαηνο 

5ε Δβδνκάδα 2 Κπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα 

6ε Δβδνκάδα 2 
Βπηζθφπεζε ειιεληθήο 

ζπληαγκαηηθήο ηζηνξίαο 

7ε Δβδνκάδα 2 

Θεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 

πληάγκαηνο(δεκνθξαηηθή αξρή, 
θνηλνβνπιεπηηθή αξρή θα) 

8ε Δβδνκάδα 2 Βλδηάκεζε αμηνιφγεζε - ηέζη 

9ε Δβδνκάδα 2 
ξγαλα ηνπ Κξάηνπο- εθινγηθφ 
ζψκα 

10ε Δβδνκάδα 2 ΐνπιή 
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11ε Δβδνκάδα 2 Πξφεδξνο ηεο  Αεκνθξαηίαο  

12ε Δβδνκάδα 2 Κπβέξλεζε 

13ε Δβδνκάδα 2 
Αηθαζηήξηα –έιεγρνο 
αληηζπληαγκαηηθφηεηαο  

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1.Κ. Μαπξηά: πληαγκαηηθφ δίθαην, 4ε εθδ. Ώλη. άθθνπιαο, Ώζήλα-
Κνκνηελή, 2007 
2.Ώλ. Παληειή: Βγρεηξίδην πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ, 2ε εθδ.  Ώλη. 

Ληβάλεο, Ώζήλα, 2007  
3.Φ. ππξφπνπινπ: Βηζαγσγή ζην πληαγκαηηθφ Αίθαην, εθδ. Ώλη. 
άθθνπιαο, Ώζήλα-Κνκνηελή,2006 

4.Βπαγ. ΐεληδέινπ: Μαζήκαηα πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ, εθδ. Ώλη. 
άθθνπιαο, 2008  
5.Κ. Υξπζφγνλνπ: πληαγκαηηθφ Αίθαην, εθδ. άθθνπια,  Ώζήλα-

Θεζζαινλίθε, 2003 
6.Ώι. Αεξβηηζηψηε: εκεηψζεηο πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ, εθδ. Ώλη. 
άθθνπια,     γ.έθδνζε, 2005 

7. Ώλδ. Αεκεηξφπνπινο: Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο ΕΕ, 
εθδ. αθθνπια, Θεζ/θε, 2007 
8. Ώ. Ράτθνο: Γεληθή Πνιηηεηνινγία θαη πληαγκαηηθφ Αίθαην, ηνκ. 

Ε&ΕΕ, εθδ. Ννκηθή ΐηβιηνζήθε, Ώζήλα, 4ε εθδ. 2012 
9.Αεκήηξεο Σζάηζνο: πληαγκαηηθφ Αίθαην, ηνκ. Ώ ζεσξεηηθφ 
ζεκέιην,1994/ηνκ. ΐ Οξγάλσζε Πνιηηείαο, 1993, θαη νη δχν ηφκνη 

εθδ.Ώλη. άθθνπια, Ώζήλα 
10.Ώλη. Μαληηάθεο: Δ ζπληαγκαηηθή νξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο,Γ 
εθδ., άθθνπιαο Θεζ/θε, 2009 

13. Λίλα Παπαδνπνχινπ: Βζληθφ χληαγκα θαη Κνηλνηηθφ Αίθαην, 
Ώλη. αθθνπιαο, Ώζήλα,2009 

 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο   

Ώπηνεθπαίδεπζε 5 
 Case studies- ζπληαγκαηηθή 

επηθαηξφηεηα. 

ΤΝΟΛΟ 31  
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚΔ ΦΤΕΚΔ  

(ΘΒΧΡΕΏ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β.,  

Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β.,  

Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

 
Δ γλψζε ησλ αξρψλ ηεο Γεληθήο Φπζηθήο 

πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο, ηεο θηλεκαηηθήο, ηεο 

θίλεζεο βιεκάησλ, ηεο ζεξκνδπλακηθέο αξρέο, 
ιεηηνπξγίαο κεραλψλ ηνπ ζηξαηησηηθνχ 
εμνπιηζκνχ.  

 .  
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Γλψζεηο 
 

Οη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο Βπέιπηδεο απνηεινχλ ην 

απαξαίηεην εθφδην γηα ηεο ζρνιέο Μεραληθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ. 

Σν Μάζεκα απηφ είλαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαηαλφεζε  

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «χγρξνλε Φπζηθή» πνπ 

δηδάζθεηαη ζην 2ν Βμάκελν πνπδψλ. 
ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΜΔΥΏΝΕΚΔ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 
4ν Βμάκελν πνπδψλ. 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
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γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Μαζεκαηηθέο έλλνηεο: ηνηρεία 
δηαλπζκαηηθνχ ινγηζκνχ, ζηνηρεία 
καζεκαηηθήο αλάιπζεο θαη εθαξκνγέο ζηελ 

Φπζηθή. 

2ε Δβδνκάδα 4 

Θεκειηψδεηο έλλνηεο Μεραληθήο: Νφκνη ηνπ 

Νεχησλα, Οξκή, αξρή δηαηήξεζεο ηεο 
νξκήο. 

3ε Δβδνκάδα 4 

Θεκειηψδεηο έλλνηεο Μεραληθήο: 

Έξγν‐ελέξγεηα: θηλεηηθή ελέξγεηα, ζεψξεκα 
ηεο κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Θεκειηψδεηο έλλνηεο Μεραληθήο: πζηήκαηα 
αλαθνξάο: ζρεηηθή ηαρχηεηα, ζρεηηθή 

επηηάρπλζε, κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 
Γαιηιαίνπ. 

5ε Δβδνκάδα 4 

Μεραληθή πιηθνχ ζεκείνπ: Βπζχγξακκε 
θίλεζε: θίλεζε ζε θεθιηκέλν επίπεδν, 
ειεχζεξε πηψζε, θαηαθφξπθε βνιή, θίλεζε 

κάδαο ζε ειαηήξην, απιφ εθθξεκέο. 

6ε Δβδνκάδα 4 

Μεραληθή πιηθνχ ζεκείνπ: Οξηδφληηα θίλεζε 

ζε αλζηζηάκελν κέζν, θαηαθφξπθε θίλεζε 
ζε αλζηζηάκελν κέζν. 

7ε Δβδνκάδα 4 
Μεραληθή πιηθνχ ζεκείνπ: Βπίπεδε θίλεζε: 
Ρίςε βιήκαηνο ζην θελφ, ξίςε βιήκαηνο 
ζηνλ αέξα. 

8ε Δβδνκάδα 4 
πζηήκαηα κεηαβιεηήο κάδαο, κειέηε 

θίλεζεο ππξαχινπ. 

9ε Δβδνκάδα 4 

Μεραληθή ξεπζηψλ: Τδξνζηαηηθή: 

Πίεζε‐Ππθλφηεηα, κεηαβνιή ηεο πίεζεο κε 
ην βάζνο, κεηξεηήο πίεζεο. 

10ε Δβδνκάδα 4 
Μεραληθή ξεπζηψλ: Ώξρή ηνπ Pascal, αξρή 

ηνπ Ώξρηκήδε, ππθλφκεηξν, πιεχζε. 

11ε Δβδνκάδα 4 

Μεραληθή ξεπζηψλ: Τδξνδπλακηθή: ηδαληθά 

θαη πξαγκαηηθά ξεπζηά, ξεπκαηηθέο 
γξακκέο, εμηζψζεηο ζπλερείαο, εμίζσζε ηνπ 
Bernoulli. 

12ε Δβδνκάδα 4 

Θεξκφηεηα: Βκπεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ 
αεξίσλ: Νφκνο ηνπ Boyle, λφκνο ηνπ Gay-

Lussac, ζπλδπαζκφο ησλ λφκσλ Boyle θαη 
Gay-Lussac, θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ 
ηδαληθψλ αεξίσλ. 

13ε Δβδνκάδα 4 

Κηλεηηθή ζεσξία ησλ αεξίσλ: Πίεζε, 
ζεξκνθξαζία, θαηαλνκή 

Maxwell‐Boltzmann, πξαγκαηηθά αέξηα, 
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εμίζσζε Van der Waals.  

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 
Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ 
ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚΔ ΦΤΕΚΔ  
(ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ) 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ  

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ  
ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 Σν κάζεκα ηεο  Γεληθήο Φπζηθήο Βξγαζηήξηα 
εληάζζεηαη ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 
δηδάζθεηαη ζην πξψην έηνο ηεο ηξαηησηηθήο  ρνιήο  

Βπειπίδσλ. Σν κάζεκα (καδί κε ην αληίζηνηρν ηεο  
Γεληθήο Φπζηθήο - Θεσξία)  πξνζθέξεη ζεκαληηθή 
βνήζεηα ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο, ηεο θηλεκαηηθήο, 
ηεο θίλεζεο βιεκάησλ, ηεο ζεξκνδπλακηθέο αξρέο, 
ιεηηνπξγίαο  κεραλψλ ηνπ  ζηξαηησηηθνχ  εμνπιηζκνχ. 
Οη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο  Βπέιπηδεο  

απνηεινχλ  ην απαξαίηεην  εθφδην γηα ηηο ρνιέο 
Βθαξκνγήο Μεραληθνχ θαη Ππξνβνιηθνχ 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 
 

 

Γεμηφηεηεο 

 

Δ εμνηθείσζε κε ηνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο κεηξήζεσλ θαζψο θαη 
ηηο ηερληθέο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ,  ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία 

γξαθεκάησλ θαη ηε εχξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πξνρσξεκέλα 
πεηξάκαηα Φπζηθήο ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο 
ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο  

Ηθαλφηεηεο 
 

 
χλδεζε κε ην ππφινηπν πξφγξακκα ηεο Β: 

  Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 
κεηαγελέζηεξσλ εμακήλσλ ( Ώθηηλνβνιία Laser  θαη 
ηξαηησηηθέο 

Βθαξκνγέο)  θαη εηδηθά ησλ καζεκάησλ ησλ ξνψλ Φπζηθήο θαζψο 
θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ καζεκάησλ εμεηδίθεπζεο. 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

Βαζκφο Δξγαζηεξίνπ 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο ηεο θάζε άζθεζεο θαη ηελ  
γξαπηή πξφνδν.  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Θεσξία θαικάησλ. 

2ε Δβδνκάδα 2 Γξαθηθέο Παξαζηάζεηο 

3ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 
κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 
ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 
ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 
δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 

ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 

επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 

Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 

ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 

ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

4ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 

κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 

ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 
ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 
επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 
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 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 

Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 

ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 

ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

5ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 
ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 

κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 

ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 

ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 
επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 
Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 
ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 
ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 
 

6ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 

κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 

ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 
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κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 
ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 
επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 
Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 

ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 

ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

7ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 
ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 
κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 
ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 

ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 

επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 

Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 
ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 
ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

8ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 

κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 

ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 
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ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 
δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 
ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 

επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 

Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 

ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 

ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

9ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 
ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 

κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 

ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 

ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 
επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 
Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 
ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 
ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

10ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 
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κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 
ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 
ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 
δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 

ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 

επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 

Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 

ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 

ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

11ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 

κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 

ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 
κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 
ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 
επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 
Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 

ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 

ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 
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12ε Δβδνκάδα 2 

Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 
ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 
κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 
ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 

ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 

επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 

Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 
ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 
ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

13ε Δβδνκάδα 2 

 
. Δ (Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ αζθήζεσλ) : 

 Τπνινγηζκφο ηεο θαηεπζχλνπζαο δχλακεο ηνπ 

ειαηεξίνπ: Νφκνο Hooke., χλζεζε ειαηεξίσλ. 

 Μέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο 

κε ην απιφ εθθξεκέο. 

 Βχξεζε ηεο ππθλφηεηαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ κε 

ηνλ πδξνζηαηηθφ δπγφ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππεξήρσλ 

ζε πγξά. 

 Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο γξακκηθήο 

δηαζηνιήο ξάβδνπ. 

 Θεξκηδνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κνλάδσλ Joule θαη Cal. 

 Φαθνί, εζηηαθή απφζηαζε, ηζρχο θαη κέηξεζε 
ηζρχνο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελφο 
επηπεδφθπξηνπ θαθνχ. 

 Πεηξάκαηα ζπκβνιήο θαη πεξίζιαζεο κε 
Laser. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο 
ηξηβήο πγξψλ. 

 Μέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζηνλ αέξα κε 
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ηε κέζνδν Quincke.   

 Παικνγξάθνο Ε (ΐαζηθέο κεηξήζεηο). 

 Μέηξεζε απηεπαγσγήο πελίνπ. 

 Φφξηηζε ππθλσηή. 

ΤΝΟΛΟ    

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
Ώ.Γ. Υαξηά & Γ.Β. Κπξηαθάθε, Βξγαζηήξηα Φπζηθήο, Έθδνζε 
..Β. 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο    

Ώπηνεθπαίδεπζε    

ΤΝΟΛΟ   
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΒΥΝΕΚΟ ΥΒΑΕΟ 

ΚΣΕΡΕΏΚΧΝ 

ΚΏΣΏΚΒΤΧΝ ΚΏΕ 
ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΚΧΝ 
ΒΞΏΡΣΔΜΏΣΧΝ I 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Σνπξζνχλνγινπ Γεψξγηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Σνπξζνχλνγινπ Γεψξγηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

  

Δ δηδαζθαιία ηνπ ζπνπδαζηή γηα λα θαηαλνεί, λα 

δηαβάδεη θαη λα εθπνλεί έλα ζρέδην 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 

 

Ο ζπνπδαζηήο απνθηά ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα εθπνλεί ζεηξά αζθήζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
δηεζλνχο γιψζζαο ηνπ ζρεδίνπ. 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο ζπνπδαζηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ 

επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ αληηιακβάλεηαη ηηο 
απαξαίηεηεο έλλνηεο κεραλνινγηθψλ θαη θηηξηνινγηθψλ ζρεδίσλ         
( φςεηο-ηνκέο ) ππφ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Σν κάζεκα παξέρεη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα 
ηεο: 
• Ώλαιπηηθήο ζθέςεο (αλάιπζε θαη κεηαγξαθή ηεο νπηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζην ραξηί). 
• πλζεηηθήο ζθέςεο (ζχλζεζε επηκέξνπο πιεξνθνξηψλ απφ 
δηαθνξεηηθά ζρέδηα ζε έλα ηξηζδηάζηαην ζρέδην). 

• Μεζνδηθφηεηαο κε ηελ νξγάλσζε ηεο νπηηθήο πιεξνθνξίαο 
ζε δεδνκέλν ρψξν θαη ρξφλν. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

Δ βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο ζπληζηά ζπλδπαζκφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αζθήζεσλ πνπ 
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εθπνλνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζην ζρεδηαζηήξην θαη ηεο ηειηθήο εμέηαζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. 
. 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Θ:Γεληθά ηνηρεία ρεδηαζκνχ 

2ε Δβδνκάδα 2 Θ: Βηζαγσγή ζηε Γιψζζα ηνπ ρεδίνπ 

3ε Δβδνκάδα 2 Θ: Καηαλφεζε Σερληθνχ ρεδίνπ 

4ε Δβδνκάδα 2 Β: ξγαλα ρεδίαζεο 

5ε Δβδνκάδα 2 Β: Οξγάλσζε θαη Αηάηαμε ρεδίσλ 

6ε Δβδνκάδα 2 Β: Σχπνη Γξακκψλ 

7ε Δβδνκάδα 2 Β: ΐαζηθέο Κιίκαθεο ρεδηαζκνχ 

8ε Δβδνκάδα 2 Β: Βίδε Αηζδηάζηαησλ ρεδίσλ Ώ: Κάηνςε 

9ε Δβδνκάδα 2 
Β: Βίδε Αηζδηάζηαησλ ρεδίσλ ΐ: Κχξηα θαη 
Πιάγηεο ςεηο 

10ε Δβδνκάδα 2 
Θ: Καηεγνξίεο θαη Παξαδείγκαηα 
ρεδηαζηηθψλ Μειεηψλ 

11ε Δβδνκάδα 2 ΐαζηθή Άζθεζε 1: Γεληθέο Ώξρέο 

12ε Δβδνκάδα 2 
ΐαζηθή Άζθεζε 2: Κάηνςε Μεραλνινγηθνχ 

Βμαξηήκαηνο 

13ε Δβδνκάδα 2 

ΐαζηθή Άζθεζε 3: ςεηο Μεραλνινγηθνχ 

Βμαξηήκαηνο 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Γ. Σνπξζνχλνγινπ: «ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΥΔΓΗΟΤ», Bάξε Ώηηηθήο 1992 

 S.K. Bogolyubov (Μεηάθξαζε: Ν.Γηθίδε): «ΑΚΖΔΗ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ», Ώζήλα 1998 

 Ώ. Αεκεδή: «ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ», Εδξπκα Βπγελίδε, Ώζήλα 
1983 

 Π. Παληειάθε: «ΑΞΟΝΟΜΔΣΡΗΚΟΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΟΝ 

ΚΗΑΓΡΑΦΗΑ», Ώζήλα 1969 

 Γ. Σνπξζνχλνγινπ: «ΖΜΔΗΧΔΗ ΜΔ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

ΑΚΖΔΧΝ ΚΑΗ ΛΤΔΗ», Bάξε Ώηηηθήο 2013 
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2.3.5.2 2ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΝΒΧΣΒΡΔ 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΕΣΟΡΕΏ ΕΕ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή ΒΕΑΕΚΟ 
ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

  

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
• ΐαζηθέο γλψζεηο Νεώηεπηρ 

Ελληνικήρ Ιζηοπίαρ  

 

• Ώλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο 
ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ κειινληηθψλ 
αμησκαηηθψλ. 

• Καηαλφεζε ησλ πνηθίισλ ζπληζησζψλ ηεο 
ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη 

θαηαζηάζεηο. 

 

Μα
ζε

ζη
αθ
ά 

Απ
νηε
ιέ

ζκ
αη
α 

Γλψζεηο 
 

 
Δ Νεώηεπη Ελληνική Ιζηοπία ΙΙ, πνπ θαιχπηεη ζεκαηηθά θαη ρξνληθά 

ηελ πεξίνδν απφ ην Κίνημα ζηος Γοςδή (1909) θαη έσο ηελ 

γεξκαληθή θαηνρή (1944), παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
κειινληηθνχο αμησκαηηθνχο λα αζρνιεζνχλ κε ηζηνξηθά ζέκαηα ηνπ 

πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 
γη‘ απηά. 

  Γεμηφηεηεο 
 

Οη παξαδφζεηο ηνπ καζήκαηνο ζπκβάιινπλ ζην λα γίλεη ν Βχειπηο 
ζπλεηδεηφο πνιίηεο θαη ηθαλφο αμησκαηηθφο, αθνχ απνθηά ηελ 

πεπνίζεζε φηη ν ζεκεξηλφο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ 
παξειζφληνο θαη ζπγρξφλσο ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν ηζηνξηθφο 
νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπ. 

 
  Ηθαλφηεηεο 

 

Με ηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο ν Βχειπηο θαηαλνεί ην παξφλ, 

ζρεδηάδεη ην κέιινλ θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηα ζπζηαηηθά πνπ 
ζπγθξνηνχλ ηελ ειιεληθή ηνπ ηαπηφηεηα. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη 

απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
• Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 Κίνημα ζηος Γοςδή, θπβεξλήζεηο ΐεληδέινπ, ε 

Βιιάδα θαη νη Μ. Απλάκεηο. 

2ε Δβδνκάδα 3 ΐαιθαληθνί Πφιεκνη. 

3ε Δβδνκάδα 3 Δ Βιιάδα θαη ν Ώ΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

4ε Δβδνκάδα  Ώ΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο: Ώίηηα, εκπιεθφκελνη, 

γεγνλφηα, απνηειέζκαηα, πλζήθεο, ληθεηέο θαη 
εηηεκέλνη 

5ε Δβδνκάδα 3 Ο Βιιεληζκφο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο 
(Μ. Ώζία, Θξάθε, Πφληνο) 

6ε Δβδνκάδα 3 Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία θαη θαηαζηξνθή: Ώίηηα, 
γεγνλφηα, ζπλέπεηεο 

7ε Δβδνκάδα 3 Πξφρεηξν δηαγψληζκα 

8ε Δβδνκάδα 3 Ώπφ ηε ξσζηθή επαλάζηαζε ζηελ νηθνλνκηθή 
θξίζε ηνπ 1929 

9ε Δβδνκάδα 3 Μεζνπφιεκνο θαη απνιπηαξρηθά θαζεζηψηα 

10ε Δβδνκάδα 3 Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο 

ζηελ Βιιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ 

11ε Δβδνκάδα 3 ΐ΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο: Ώίηηα, εκπιεθφκελνη, 

γεγνλφηα, απνηειέζκαηα, πλζήθεο 

12ε Δβδνκάδα 3 Δ ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηνλ ΐ΄ Παγθφζκην 
Πφιεκν (1940-1941) 

13ε Δβδνκάδα 3 Γεξκαληθή θαηνρή, εζληθή αληίζηαζε 

ΤΝΟΛΟ  39  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Μαιέζεο Αεκήηξεο, Νεώηεπη Ελληνική Ιζηοπία (1897-1922), Ώζήλα 
2010, Σφκπξνο Νίθνο, Αναγνώζειρ ηος ελληνικού Μεζοπολέμος 

(1922-1940), Ώζήλα 2011. 

   

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Ώπηνεθπαίδεπζε 50-100 • Μειέηε ησλ ηζηνξηθψλ ζεκάησλ πνπ 
ζρνιηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
παξαδφζεσλ. 

• Πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθψλ ή 
ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ γηα ζέκαηα πνπ θαιχπηεη 
ρξνληθά ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

ΤΝΟΛΟ 50-100  
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ ΚΏΕ 

ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ 

 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: ΐηδάιε Άλλα-Μαξία, Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β. 
πίλνπια ΐαξβάξα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

Δ κειέηε θαη ε θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ 
Νενειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ, ν νπνίνο, σο 

γλσζηφλ, νδήγεζε ζηελ ηεθκεξίσζε 
ηεο Νενειιεληθήο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ 
δηαρξνληθνχ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Δ 

απνηίκεζε απηή γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ 
θεηκέλσλ ηνπ Νενειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ ζε 
ζχγθξηζε θπξίσο κε θείκελα ηνπ Βπξσπατθνχ 

Αηαθσηηζκνχ, αιιά θαη ηεο Κιαζηθήο 
πεξηφδνπ. Εδηαίηεξα εμεηάδνληαη ηα θείκελα ηνπ 
Ρήγα ΐειεζηηλιή-Φεξαίνπ θαη ηνπ Ώδακάληηνπ 

Κνξαή, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηα 
ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο λενειιεληθήο ηαπηφηεηαο 
θαη πξνεηνίκαζαλ πλεπκαηηθά ηελ εζληθή 

παιηγγελεζία πνπ επεηεχρζε κε ηελ Βιιεληθή 
Βπαλάζηαζε. Δ επηζηεκνληθή γλψζε, θαζψο 
θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε, ησλ ελ ιφγσ 
ζεκειηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

λενειιεληθήο καο ηαπηφηεηαο απφ ηνπο 
επέιπηδεο είλαη απηνλφεην πξναπαηηνχκελν ηεο 
απνζηνιήο ηνπο σο ειιήλσλ αμησκαηηθψλ. 
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Γλψζεηο 

 

 
 
 

Γεμηφηεηεο 
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Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Υξνλνιφγην Βιιεληθήο Εζηνξίαο θαη 
Λνγνηερλίαο θαη ε αξρή ηεο Νέαο Βιιεληθήο 

Λνγνηερλίαο, πνπ απνηειεί 
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Νενειιεληθήο 
ηαπηφηεηαο. Δ Κνηλή Νέα Βιιεληθή Γιψζζα, 

άκεζε απφγνλνο ηεο Βιιεληζηηθήο Κνηλήο, 
σο θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο Νενειιεληθήο 
ηαπηφηεηαο. Ο αηηηθηζκφο θαη ην γισζζηθφ 

δήηεκα. Δ ζπληαγκαηηθή θαη λνκηθή 
δηεπζέηεζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. 

2ε Δβδνκάδα 4 

Δ νξγάλσζε ηνπ Νένπ Βιιεληζκνχ: ε 
Βθθιεζία, νη θνηλφηεηεο, ε ειιεληθή παηδεία, 
ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ε νξκή πξνο ηελ 

ειεπζεξία θαη ε δεκηνπξγία ηάμεο 
πνιεκηζηψλ σο ζεκειηαθά ζηνηρεία ηεο 
Νενειιεληθήο ηαπηφηεηαο. 

3ε Δβδνκάδα 4 

Δ νξγάλσζε ηνπ Νένπ Βιιεληζκνχ 
(ζπλέρεηα). Βμέηαζε ζρεηηθψλ θεηκέλσλ, 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ζεκαζία ησλ 
παξαγφλησλ ηεο νξγάλσζεο ηνπ Νένπ 
Βιιεληζκνχ. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Σα νλφκαηα ηνπ έζλνπο ησλ Βιιήλσλ: 
Έιιελεο - Γξαηθνί - Ρσκηνί. Οη δεθαεηίεο 

πξηλ απφ ηελ Βιιεληθή Βπαλάζηαζε 
(Ρήγαο-Υξηζηφπνπινο-ΐειαξάο). Δ 
Βιιεληθή Ννκαξρία (θείκελν θαη 

ζρνιηαζκφο). 

5ε Δβδνκάδα 4 

Ο Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο. Οξηζκφο. Δ 
ζρέζε ηνπ κε ηνλ Βπξσπατθφ Αηαθσηηζκφ. 
Υξνλνιφγεζε θαη ηδηνκνξθία ηνπ Ν.Β. 

Αηαθσηηζκνχ. Οη φξνη ―Έιιελ‖, "ειιεληθφο‖. 
Δ ζπλείδεζε ησλ δεζκψλ κε ηνπο Ώξραίνπο. 
Δ αχμεζε ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

φξνη ―θηιφζνθνο‖, ―θηινζνθία‖ ζηνλ 
Αηαθσηηζκφ. ΐαζηθά άξζξα ηνπ 
Βπξσπατθνχ Αηαθσηηζκνχ θαη νη δχν 
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ζηάζεηο απέλαληη ζηελ Ώξραηφηεηα. 

6ε Δβδνκάδα 4 

Δ ηάμε ησλ Φαλαξησηψλ, ε ζεκαζία ηεο θαη 
ε ζρέζε ηεο κε ηνλ Αηαθσηηζκφ. Δ εμέιημε 

ηνπ Αηαθσηηζκνχ ζηνλ ειιεληθφ πλεπκαηηθφ 
ρψξν. Οη εθπξφζσπνη ηνπ Νενειιεληθνχ 
Αηαθσηηζκνχ. Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο, 

αγσγή, γιψζζα θαη εζληθή ζπλείδεζε. Δ 
πλεπκαηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Κνξαή, ε 
κεηαθέλσζε θαη ε κέζε νδφο. Αηαθσηηζκφο 

θαη Ρνκαληηζκφο. 

7ε Δβδνκάδα 4 

Κείκελα ηνπ Ρήγα: Σν Βπαλαζηαηηθφ 

Μαληθέζην. Δ Βπαλαζηαηηθή Πξνθήξπμε θαη 
ηα Αίθαηα ηνπ Ώλζξψπνπ. ρνιηαζκφο, 
εληνπηζκφο ησλ βαζηθψλ ηδεψλ, 

αλαγλψξηζε αξραηνειιεληθψλ θαηαβνιψλ 
θαη επηζήκαλζε, ζπγθξηηηθά, εθείλσλ ησλ 
θείκελσλ 

ηνπ Βπξσπαίθνχ Αηαθσηηζκνχ πνπ 
επεξέαζαλ ηνλ Ρήγα πεξηζζφηεξν. 

8ε Δβδνκάδα 4 

πγθξηηηθή εμέηαζε θεηκέλσλ ηνπ 
Βπξσπατθνχ Αηαθσηηζκνχ πνπ επεξέαζαλ 
ηνλ Ρήγα (Μνληεζθηέ, Σν πλεχκα ησλ 

Νφκσλ – Δ Αηαθήξπμε ησλ Αηθαησκάησλ ηνπ 
αλζξψπνπ - Σν Γαιιηθφ χληαγκα θ.ά.). 
Κείκελα ηνπ Ρήγα: Ο Θνχξηνο. ρνιηαζκφο 

θαη αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
Νενειιεληθήο ηαπηφηεηαο πνπ απαληνχλ 
ζην έξγν. 

9ε Δβδνκάδα 4 

Κείκελα ηνπ Ρήγα: Ο Θνχξηνο (ζπλέρεηα). 

ρνιηαζκφο θαη αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηεο Νενειιεληθήο ηαπηφηεηαο πνπ απαληνχλ 
ζην έξγν. 

10ε Δβδνκάδα 4 

Ο Ώδακάληηνο Κνξαήο. ΐίνο θαη έξγν. Δ 
ζέζε ηνπ Κνξαή γηα ηνλ θσηηζκφ θαη ηελ 

"αλάζηαζε ηνπ γέλνπο‖. Δ επηζηεκνληθή 
αμία ηνπ Κνξαή. Ο ηχπνο ηνπ ζνθνχ ζην 
θειιί ηνπ ζπνπδαζηεξίνπ. Ο ζθνπφο ηεο 

ζπγγξαθήο απφ ηνλ Κνξαή ησλ 
Πξνιεγνκέλσλ ζηνπο Ώξραίνπο ζπγγξαθείο, 
θαζψο θαη ηεο ηεξάζηηαο αιιεινγξαθίαο 

ηνπ. 

11ε Δβδνκάδα 4 

Κείκελα Κνξαή: Πνιηηηθαί παξαηλέζεηο πξνο 

ηνπο Έιιελαο (Ώπφ ηα Πξνιεγφκελα εηο ηα 
Πνιηηηθά ηνπ Ώξηζηνηέινπο). 1. Ώιεζήο 
επδαηκνλία. 2. Ώιεζήο αξεηή. 3. Πξαγκαηηθή 

ειεπζεξία. ρνιηαζκφο θαη επηζήκαλζε 
ζηνηρείσλ ηεο Νενειιεληθήο ηαπηφηεηαο. 

12ε Δβδνκάδα 4 
Κείκελα Κνξαή: Πνιηηηθαί παξαηλέζεηο πξνο 
ηνπο Έιιελαο (Ώπφ ηα Πξνιεγφκελα εηο ηα 
Πνιηηηθά ηνπΏξηζηνηέινπο). 4. Ο λφκνο. 5. 
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Σν θνηλνβνπιεπηηθφλ πνιίηεπκα. ρνιηαζκφο 

θαη επηζήκαλζε ζηνηρείσλ ηεο Νενειιεληθήο 
ηαπηφηεηαο. 

13ε Δβδνκάδα 4 
Αηνλχζηνο νισκφο, Αηαθσηηζκφο θαη 
Νενειιεληθή ηαπηφηεηα. Όκλνο εηο ηελ 
Βιεπζεξίαλ. Βιεχζεξνη Πνιηνξθεκέλνη. 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ώ.-Μ. ΐηδάιε - Γ.Ώ. Υξηζηνδνχινπ: ΚΒΕΜΒΝΏ ΚΏΕ ΘΒΧΡΔΣΕΚΒ 
ΠΡΟΒΓΓΕΒΕ ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΛΟΓΟΣΒΥΝΕΏ, εθδ. Β, ΐάξε, 1994 
 Λ. ΐξαλνχζεο: ΡΔΓΏ ΐΒΛΒΣΕΝΛΔ, Βπηζηεκνληθή Βηαηξεία 
Μειέηεο Φεξψλ-ΐειεζηίλνπ-Ρήγα, Ώζήλα, 1998 

 Κ.Θ. Αεκαξάο: Ο ΚΟΡΏΔ ΚΏΕ Δ ΒΠΟΥΔ ΣΟΤ, Ώζήλα, 1953 
 Κ.Θ. Αεκαξάο: ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΟ ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ, Ώζήλα, 2002 
 Π. Κ. Βλεπεθίδεο: ΡΔΓΏ-ΤΦΔΛΏΝΣΔ-ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏ, 

ΒΡΒΤΝΏΕ ΒΕ ΣΏ ΏΡΥΒΕΏ ΣΔ ΏΤΣΡΕΏ, ΓΒΡΜΏΝΕΏ, ΕΣΏΛΕΏ, 
ΓΏΛΛΕΏ ΚΏΕ ΒΛΛΏΑΟ, Ώζήλα. 1965 
 E. J. Hobsbawm: Δ ΒΠΟΥΔ ΣΧΝ ΒΠΏΝΏΣΏΒΧΝ, 1789-1848, 
ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 2000 

 Π.Μ. Κηηξνκειίδεο, Π.Μ.: ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΟ ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ, 
ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 1996 
 Π Κνλδχιεο: Ο ΒΤΡΧΠΏΨΚΟ ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ, 2 ηφκνη, Ώζήλα, 

1987 
 Π. Κνλδχιεο: Ο ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΟ ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ, ΟΕ 
ΦΕΛΟΟΦΕΚΒ ΕΑΒΒ, Ώζήλα, 1988 

 C.M. Woodhouse: ΡΔΓΏ ΐΒΛΒΣΕΝΛΔ, Ο ΠΡΧΣΟΜΏΣΟΡΏ 
ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΒΠΏΝΏΣΏΔ, Ώζήλα, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σξίηε έθδνζε 

80 

              ΥΧΡΑ: 

ΒΛΛΏΑΏ 

 

            ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
  

ΏΝΧΣΒΡΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ ΕΕ 

Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο 
(ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 
2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα 

ΓΛΧΑ: 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ηνπ 
Μαζήκαηνο «Γεληθά 

Μαζεκαηηθά» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε βαζηθέο αξρέο ηνπ Αηαθνξηθνχ 
θαη Οινθιεξσηηθνχ Λνγηζκνχ ζπλαξηήζεσλ πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη κε ηηο βαζηθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο 

ζχγρξνλεο Γεσκεηξίαο, ηεο Μηγαδηθήο Ώλάιπζεο θαη 
εθαξκνγψλ απηψλ. 
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Γλψζεηο: 

Ο ζπνπδαζηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε  
λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηαιέμεηο  

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΜΔΥΏΝΕΚΔ», 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΟΠΛΕΚΏ ΤΣΔΜΏΣΏ-
ΐΛΔΣΕΚΔ», 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ 

ΒΡΒΤΝΏ ΚΏΕ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΏΤΣΔ-
ΘΒΧΡΕΏ ΜΏΥΔ» , 

 ησλ καζεκάησλ ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ Βπηινγήο κε 
ηίηιν «ΠΟΛΒΜΕΚΏ ΠΏΕΓΝΕΏ, ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ 

ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΣΧΝ ΠΤΡΧΝ & ΚΏΛΤΦΔ ΣΟΥΟΤ» 
θαζψο θαη 

 ησλ καζεκάησλ ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ Βπηινγήο κε 

ηίηιν «ΥΏΟ ΚΏΕ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ: ΒΦΏΡΜΟΓΒ 
ΣΟΝ ΒΕΚΟΝΕΚΟ ΠΟΛΒΜΟ ΚΏΕ ΣΔΝ 

ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ΜΏΥΔ». 

Γεμηφηεηεο: 

Ο ζπνπδαζηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ 

επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ επηιχεη ζχλζεηα 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ηερληθέο 
εθαξκνγέο θαη ζε κνληέια αλαπαξάζηαζεο πξαγκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ.  

Βπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Βθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο ΐαζκφο 
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Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη,  

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΏΘΔΜΏΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

1ε -3ε Δβδνκάδα 12 ΐαζηθέο Έλλνηεο πλαξηήζεσλ Πνιιψλ 
Μεηαβιεηψλ: ξην, πλέρεηα, Μεξηθέο 
Παξάγσγνη, Αηαθνξηθφ, Gradient, 

Εαθσβηαλφο, Πίλαθαο, Βζζηαλφο Πίλαθαο, 
Ώθξφηαηα 

4ε Δβδνκάδα 4 ΐαζηθά Θεσξήκαηα Αηαθνξηθνχ 
Λνγηζκνχ: Αηπιά Οινθιεξψκαηα 
(Μεζνδνινγία, Σππνιφγην, 

Παξαδείγκαηα) 

5ε Δβδνκάδα 4 ΐαζηθά Θεσξήκαηα Αηαθνξηθνχ 
Λνγηζκνχ: Σξηπιά 
Οινθιεξψκαηα(Μεζνδνινγία, 

Σππνιφγην, Παξαδείγκαηα) 

6ε Δβδνκάδα 4 ΐαζηθά Θεσξήκαηα Αηαθνξηθνχ 

Λνγηζκνχ: Βθαξκνγέο, Βπηθακπχιηα, 
Βπηθαλεηαθά Οινθιεξψκαηα 

7ε Δβδνκάδα 4 Αεζκεπκέλα Ώθξφηαηα:Πνιιαπιαζηαζηέο 
Lagrange,Έιεγρνο ηνπ Βίδνπο ησλ 
Ώθξνηάησλ, Βθαξκνγέο 

8ε Δβδνκάδα 4 Βπηθάλεηεο Αεπηέξνπ 
ΐαζκνχ:ειιεηςνεηδέο, ππεξβνιηθφο 

θχιηλδξνο, κνλφρσλν, 
δίρσλνππεξβνινεηδέο, ειιεηπηηθφο & 
παξαβνιηθφο Κχιηλδξνο, ειιεηπηηθφ & 

ππεξβνιηθφ παξαβνινεηδέο 

9ε -10ε Δβδνκάδα 8 Κακπχιεο θαη Βπηθάλεηεο: ΐαζηθέο 

έλλνηεο, Σξίεδξν Frenet,θακππιφηεηα & 
ζηξέςε 

11ε Δβδνκάδα 4 πλαξηήζεηο Μηαο Μηγαδηθήο Μεηαβιεηήο: 
Άιγεβξα Μηγαδηθψλ Ώξηζκψλ, Οξηζκφο 
Μηγαδηθήο πλάξηεζεο, Βθζεηηθή 

πλάξηεζε, Σξηγσλνκεηξηθέο 
πλαξηήζεηο, Τπεξβνιηθέο πλαξηήζεηο, 
Ώληίζηξνθεο Σξηγσλνκεηξηθέο θαη 

Τπεξβνιηθέο πλαξηήζεηο, Μηγαδηθνί 
Λνγάξηζκνη, Απλάκεηο Μηγαδηθψλ 
Ώξηζκψλ) 

12ε Δβδνκάδα 4 πλαξηήζεηο Μηαο Μηγαδηθήο Μεηαβιεηήο: 
Οιφκνξθεο ζπλαξηήζεηο,πλζήθεο 

Cauchy-Riemann, Μεξφκνξθεο 
ζπλαξηήζεηο, Μέζνδνη ππνινγηζκνχ 
νινθιεξσκάησλ κε νινθιεξσηηθά 
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ππφινηπα 

13ε Δβδνκάδα 4 ΐαζηθέο Βθαξκνγέο Αηαθνξηθνχ 
Λνγηζκνχ: Βθαξκνγέο ζηηο Αηαθνξηθέο 

Βμηζψζεηο κε Μεξηθέο Παξαγψγνπο: 
Βμηζψζεηο Θεξκφηεηαο, Laplace, Κχκαηνο 
Μεγέζνπο (VariableStepSizeAlgorithms), 

πζηήκαηα Βμηζψζεσλ θαη Βμηζψζεηο 
Ώλψηεξεο Σάμεο, Ώπφιπηε Βπζηάζεηα θαη 
Βμηζψζεηο Stiff 

ΤΝΟΛΟ             52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Θεκηζηνθιή Βκκ. Ραζζηά : «ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΔ ΏΝΏΛΤΔ ΕΕ 
Θεσξία, Λπκέλεο Ώζθήζεηο θαη Παξαδείγκαηα», ΒΚΑΟΒΕ 

ΣΟΣΡΏ 
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ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΏΛΓΟΡΕΘΜΟΕ & 

ΐΏΕΚΒ ΒΝΝΟΕΒ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟΤ 

Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο 
(ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 
2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα 

ΓΛΧΑ: 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο παξαθνινχζεζε 

ηνπ Μαζήκαηνο «Δπηζηήκε 
Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο 

ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

 ε εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

επίιπζε δηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ Β.Α.,  

 ε ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ πνπ απνηεινχλ θξίζηκν εξγαιείν 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ησλ ζχγρξνλσλ Β.Α. 
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Γλψζεηο: 

 Ο ζπνπδαζηήο απνθηά απαηηνχκελεο γλψζεηο απφ 

ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ ζα ηνπ 
επηηξέςνπλ λα δηνηθήζεη ηε ζρεδίαζε, ηελ αλάπηπμε 
θαη ηε ιεηηνπξγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

απνηεινχλ θξίζηκν εξγαιείν γηα ηελ εθηέιεζε 
απνζηνιψλ ησλ ζχγρξνλσλ Β.Α 

 Βπηπιένλ, απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο 
δηαιέμεηο επφκελσλ καζεκάησλ ηνπ Σνκέα θαη φρη 
κφλνλ.  

 Εδηαηηέξσο, ην κάζεκα απηφ πξναπαηηείηαη γηα ηελ 
θαηαλφεζε ησλ ζπζηεκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ C4I, ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

θαη, ηέινο, αξθεηψλ θεθαιαίσλ δηδαζθνκέλσλ 
θεθαιαίσλ Βθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ, 
Σνπνγξαθίαο – Σειεπηζθφπηζεο, Πξνζνκνίσζεο 
Βπηρεηξήζεσλ θαη Βπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο.  

Γεμηφηεηεο: 

Ο ζπνπδαζηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη 

ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ αλαπηχζζεη 
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζηελ δηαηχπσζε, αλάιπζε θαη επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηα πιαίζηα ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ κε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη,  
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Θ. (Θεσξία): Βηζαγσγή ζηνλ 
Ώληηθεηκελνζηξαθή Πξνγξακκαηηζκφ 
Β. (Βξγαζηήξην): Γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο ηεο Visual Basic θαη ην πεξηβάιινλ 
Simulink ηνπ Matlab 

2ε Δβδνκάδα 4 Θ: ΐαζηθέο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ – 
Καηεγνξίεο πξνβιεκάησλ 
Β: Αεκηνπξγία ηεο πξψηεο εθαξκνγήο Hello 

World ζε Visual Basic 

3ε Δβδνκάδα 4 Θ: Ώιγφξηζκνη θαη αλαπαξάζηαζή ηνπο 

Β: Ώπινί ππνινγηζκνί θαη επίδεημε 
απνηειεζκάησλ 

4ε Δβδνκάδα 4 Θ: ΐαζηθέο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ 
Β: Σχπνη δεδνκέλσλ, κεηαβιεηέο, Μεηαηξνπέο 
κεηαμχ ηχπσλ κεηαβιεηψλ 

5ε Δβδνκάδα 4 Θ: Σχπνη δεδνκέλσλ – Μεηαβιεηέο – 

ηαζεξέο. Μεηαηξνπέο κεηαμχ ηχπσλ 
Β: Αηαδηθαζίεο – πλαξηήζεηο 

6ε Δβδνκάδα 4 Θ: Βληνιέο θαη ξνή πξνγξάκκαηνο 
Β: Ώξηζκεηηθέο ζπλαξηήζεηο 

7ε Δβδνκάδα 4 Θ: Ανκέο βξφγρσλ – Πξνψζεζε εξγαζηψλ 
κειέηεο ζην Internet 
Β: Τινπνίεζε παξαδείγκαηνο κε ηε κέζνδν 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ – (Visual Basic ή 
C++ θαη Matlab) 

8ε Δβδνκάδα 4 Θ: Ώιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο 
Β: Άζθεζε βειηηζηνπνίεζεο κε 
πνιιαπιαζηαζηέο Lagrange – (Visual Basic ή 

C++ θαη Matlab) 

9ε Δβδνκάδα 4 Θ: Ώιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο (ζπλέρεηα) – 

Πξνψζεζε εξγαζηψλ κειέηεο ζην Internet 
Β: Τινπνίεζε αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο 
Bubblesort – Quicksort – (Visual Basic ή C++ 

θαη Matlab) 

10ε Δβδνκάδα 4 Θ: Ώληηθεηκελνζηξαθήο πξνγξακκαηηζκφο – 

Visual Basic – Matlab 
Β: Τινπνίεζε αζθήζεσλ απφ ηελ ζεσξία 
καρψλ ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Visual 

Basic ή C++ θαη Matlab 
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11ε Δβδνκάδα 4 Θ: Ώληηθείκελα – πκβάληα – Ρνπηίλεο 

εμππεξέηεζεο 
Β: πκβνιηθή Άιγεβξα κε Matlab 

12ε Δβδνκάδα 4 Θ: θάικαηα – Ώληηκεηψπηζε θαικάησλ 
E: Σξηζδηάζηαηεο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε 
Matlab θαη Simulink 

13ε Δβδνκάδα 4 Θ: Τινπνηήζεηο ζηαζεξήο ππνδηαζηνιήο 
Β: Υεηξηζκφο πξνβιεκάησλ ζηαζεξήο 

ππνδηαζηνιήο κε Matlab 

          ΤΝΟΛΟ 52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  εκεηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ 

 Αηαδξαζηηθή βνήζεηα ηνπ Matlab θαη ηνπ MSDN ηεο 
Microsoft 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή ΒΕΑΕΚΟ 
ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Ώγγιηθά: Πηζηνπνίεζε 

Ώγγινκάζεηαο Ώ1,ΐ1   

 ΐαζηθέο γλψζεηο Φπρνινγίαο  

 

 Ώπφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ 

Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε δηαρείξηζε κε επηηπρία αηφκσλ 

θαη εηεξφθιηησλ νκάδσλ.  

 Ώπφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηελ 
επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο 
θνηλσληθήο επηξξνήο, ηεο 

ζπκκφξθσζεο, ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ 
ξφινπ ηεο εγεζίαο θαη ηεο απζεληίαο. 

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο 

ηελ έλλνηα θαη ηε δχλακε ηεο ςπρνινγίαο 
σο θξίζηκεο κεηαβιεηήο γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο αηνκηθφηεηαο αιιά θαη 

ησλ ζπιινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, γηα ηε 
δηνίθεζε, ηελ νξζή ιήςε απνθάζεσλ, ηε 
δηαρείξηζε θξίζεσλ  θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νκάδσλ.  

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies) θαζψο θαη 
κειέηεο ζην θάζκα ηεο θνηλσληθήο 
έξεπλαο 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 
Ο ζπνπδαζηήο καζαίλεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο Κνηλσληθήο 

Φπρνινγίαο, πσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηε δνκή, ιεηηνπξγία θαη 
δηαρείξηζε ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο ζπνπδαζηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ, ηηο κειέηεο 
πεξίπησζεο θαη κηθξή εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ εθπνλεί 
αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ησλ ςπρνινγηθψλ δηαζηάζεσλ ζηελ 



Σξίηε έθδνζε 

87 

θνηλσληθή ζθέςε θαη λφεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
Καιιηεξγείηαη ε ςπρνινγηθή ζθέςε ρξήζηκε γηα ηνλ απηνέιεγρν & 
ηελ εζσηεξηθή πξνζσπηθή ελδνζθφπεζε θαη δηαρείξηζε αιιά θαη 

γηα ηελ ελζπλαίζζεζε, θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηηο δηνηθεηηθέο 
δεμηφηεηεο. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο, απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη απφ κηα κηθξή εξγαζία, ηνπ 

ηχπνπ ηεο εξεπλεηηθήο άζθεζεο 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξφθεηηαη γηα ηελ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 
Γλσξηκία κε ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία θαη 
εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο ηεο έλλνηεο 

2ε Δβδνκάδα 3 
ΐαζηθέο έλλνηεο κεζνδνινγίαο θαη ηηο 
Κνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

Κνηλσληθή Φπρνινγία 

3ε Δβδνκάδα 3 Θεσξίεο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο 

4ε Δβδνκάδα 3 Μεραληζκνί άκπλαο ηνπ Βγψ 

5ε Δβδνκάδα 3 Κνηλσληθή απφδνζε 

6ε Δβδνκάδα 3 
Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ ζηάζεσλ θαη 
ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ πηνζέηεζε κηαο 
ζπκπεξηθνξάο 

7ε Δβδνκάδα 3 

Καηαλφεζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ αηφκνπ φηαλ αληηκεησπίδεη αζπλεπή 

γλσζηηθά ζηνηρεία 
 

8ε Δβδνκάδα 3 
Βμνηθείσζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
νκάδαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
εληάζζνληαη ηα άηνκα ζε απηή 

9ε Δβδνκάδα 3 

Βμνηθείσζε κε ηηο έλλνηεο ηεο 
πκκφξθσζεο θαη ηεο Τπνηαγήο ζηελ 

εμνπζία ππφ ην πξίζκα ησλ ζεσξηψλ ηεο 
Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο 

10ε Δβδνκάδα 3 
Βμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα 
κεηνλφηεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ακθηβνιία ζηελ πιεηνςεθία 

11ε Δβδνκάδα 3 

Βμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπνπ πνπ ε έλλνηα ηεο 

Κνηλσληθήο Σαπηφηεηαο επεξεάδεη ηνλ 
ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη 
ή ζπγθξνχνληαη νη θνηλσληθέο νκάδεο 

12ε Δβδνκάδα 3 Βμνηθείσζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσληθή 
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ζθέςε θαη πξαθηηθή επεξεάδεηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

13ε Δβδνκάδα 3 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εγέηε κηαο νκάδαο δηακέζνπ ησλ Θεσξηψλ 
ηεο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο 

ΤΝΟΛΟ  39  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΐνζληάδνπ, . (2005) Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία ηφκνο                    
                         ΐ‘(Κνηλσληθή Φπρνινγία),  Ώζήλα, Gutenberg. 
Καξακαλψιε, ΐ. & Παπαρξηζηφπνπινο, Κ. (2015) Βηζαγσγή  

                       ζηελ Φπρνινγία θαη ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο –  
                       Θεσξεηηθέο  βάζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο  
                       : Μεζνδνινγία έξεπλαο & Κνηλσληθή – Κνηλνηηθή  

                       – Οξγαλσηηθή Φπρνινγία, Ώζήλα, Β 
 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο 7 

 Βμνηθείσζε κε ηε κεζνδνινγία 

έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο  

 Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ ηεο 

Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο 

Ώπηνεθπαίδεπζε 12 

 Μειέηε ζεσξηψλ Κνηλσληθήο 

Φπρνινγίαο  

 Ώπηνέιεγρνο, πξνζσπηθή αλάπηπμε, 

εμάζθεζε ελζπλαίζζεζεο  

ΤΝΟΛΟ 19  
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ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΒΥΝΕΚΟ ΥΒΑΕΟ 

ΚΣΕΡΕΏΚΧΝ 

ΚΏΣΏΚΒΤΧΝ ΚΏΕ 
ΜΔΥΏΝΟΛΟΓΕΚΧΝ 
ΒΞΏΡΣΔΜΏΣΧΝ ΕΕ 

Πηζησηηθέο 
ή 

Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 
(ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 
 

2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα 
ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

«Σερληθφ ρέδην Κηηξηαθψλ 

Καηαζθεπψλ θαη 
Μεραλνινγηθψλ 
Δμαξηεκάησλ Η» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 
Δ δηδαζθαιία ηνπ ζπνπδαζηή γηα λα θαηαλνεί, λα 

δηαβάδεη θαη λα εθπνλεί έλα ζρέδην. 

Μ
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Γλψζεηο: 

Ο ζπνπδαζηήο απνθηά ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθπνλεί ζεηξά αζθήζεσλ 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο δηεζλνχο γιψζζαο 

ηνπ ζρεδίνπ.. 

Γεμηφηεηεο: 

Ο ζπνπδαζηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη 

ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ 
αληηιακβάλεηαη ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο κεραλνινγηθψλ 

θαη θηηξηνινγηθψλ ζρεδίσλ ( φςεηο-ηνκέο ) ππφ 
ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πνπ ηνπ 

δίλνληαη,  
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 2 Θ: Βκβάζπλζε ζηε Γιψζζα ηνπ ρεδίνπ 

2ε Δβδνκάδα 2 Β: Βίδε Αηζδηάζηαησλ ρεδίσλ: Καηαθφξπθε 

Σνκή 

3ε Δβδνκάδα 2 Β: Αηαζηαζηνιφγεζε ρεδίσλ 
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4ε Δβδνκάδα 2 Άζθεζε Βκβάζπλζεο 1: Κεθιηκέλα Βπίπεδα 

5ε Δβδνκάδα 2 Άζθεζε Βκβάζπλζεο 2: Κχθινη & εκηθχθιηα 

6ε Δβδνκάδα 2 Άζθεζε Βκβάζπλζεο 3: πλδπαζκφο 
Γεσκεηξηθψλ ηνηρείσλ 

7ε Δβδνκάδα 2 Άζθεζε Βκβάζπλζεο 4: πλδπαζκφο 
Γεσκεηξηθψλ ηνηρείσλ(Άζθεζε βαζκηαία 
απμαλφκελεο δπζθνιίαο) 

8ε Δβδνκάδα 2 Β: Βίδε Σξηζδηάζηαησλ ρεδίσλ: 
Ώμνλνκεηξηθή Πξνβνιή 45ν/45ν, 45ν/0ν & 

0ν/45ν 

9ε Δβδνκάδα 2 Β: Βίδε Σξηζδηάζηαησλ ρεδίσλ: 

Ώμνλνκεηξηθή Πξνβνιή 60ν/30ν, 30ν/60ν & 
30ν/0ν 

10ε Δβδνκάδα 2 Άζθεζε Βκβάζπλζεο 5: Ώμνλνκεηξηθή 

Πξνβνιή (Άζθεζε βαζκηαία απμαλφκελεο 

δπζθνιίαο) 

11ε Δβδνκάδα 2 Άζθεζε Βκβάζπλζεο 6: Ώμνλνκεηξηθή 

Πξνβνιή (Άζθεζε βαζκηαία απμαλφκελεο 
δπζθνιίαο) 

12ε Δβδνκάδα 2 Θ: Ώξρηηεθηνληθέο Μειέηεο Κηηξίσλ: Υξήζεηο 
& Λεηηνπξγία 

13ε Δβδνκάδα 2 Άζθεζε: ρεδηαζκφο Κάηνςεο Κηηξίνπ 

ΤΝΟΛΟ             26 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  Γ. Σνπξζνχλνγινπ: «ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΑΚΖΔΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΥΔΓΗΟΤ», Bάξε Ώηηηθήο 1992 

 S.K. Bogolyubov (Μεηάθξαζε: Ν.Γηθίδε): «ΑΚΖΔΗ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ», Ώζήλα 1998 

 Ώ. Αεκεδή: «ΣΔΥΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ», Εδξπκα Βπγελίδε, Ώζήλα 

1983 
 Π. Παληειάθε: «ΑΞΟΝΟΜΔΣΡΗΚΟΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΟΝ 

ΚΗΑΓΡΑΦΗΑ», Ώζήλα 1969 
 Γ. Σνπξζνχλνγινπ: «ΖΜΔΗΧΔΗ ΜΔ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ 

ΑΚΖΔΧΝ ΚΑΗ ΛΤΔΗ», Bάξε Ώηηηθήο 2013 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚΔ ΥΔΜΒΕΏ 
(ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΔ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β 

Γηδάζθνληεο: Ώξγπξνπνχινπ Ραρήι, Βπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ..Β. (2014-
2015) 

Καξάκπεια Μαξία, Βπηζηεκνληθή πλεξγάηεο ..Β. (2014-2015) 
Κνιψληα Κσλζηαληίλα, Βπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ..Β. (2014-
2015) 

Μπαηξαρηάξε Κπξηαθή, Βπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ..Β. (2014-
2015) 
θνξδά Κσλζηαληίλα, Β.Β.ΑΕ.Π ..Β. 

Παζραιίδνπ νθία, Β.Β.ΑΕ.Π ..Β. 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Σν Δξγαζηεξηαθφ κάζεκα ΓΒΝΕΚΔ 

ΥΔΜΒΕΏ παξέρεη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ 
Βπέιπηδσλ ζε επηιεγκέλα θεθάιαηα ηεο 
Υεκείαο ζηνρεχνληαο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

βαζηθήο επηζηεκνληθήο ηνπο θαηάξηηζεο 
(κάζεκα ππφβαζξνπ). θνπφο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ –πέξαλ ηεο 

επαθήο κε ζέκαηα Σερλνινγηθνχ 
ελδηαθέξνληνο– είλαη λα δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζε θάζε Βχειπη: 

 βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε 
θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

καζήκαηνο 

 ε εμνηθείσζε κε ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα 
επηζηεκνληθφ εξγαζηήξην 

 λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη πείξακα 

κε δεδνκέλεο νδεγίεο ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, επεμεξγάδεηαη 
πιεξνθνξίεο, αμηνινγήζεη / 

ηεξαξρήζεη δεδνκέλα θαη λα είλαη ζε 
ζέζε λα αηηηνινγήζεη ηπρφλ 
απνηπρίεο ηνπ πεηξάκαηνο 

 ε εθκάζεζε νξζήο δηαηχπσζεο θαη 
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ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο 

έθζεζεο  

 εξγαζία ζε νκάδεο 

 απαξαίηεην εθφδην γηα ηνπο 
κειινληηθνχο Ώμησκαηηθνχο, νη νπνίνη 

ζα δηαηειέζνπλ ηα ζηειέρε πνπ ζα 
επηκνξθσζνχλ - κε ηελ απαίηεζε θαη 
ηνπ ΓΒ - σο θνηηεηέο ζε ρνιέο ΏΒΕ 

ηεο ρψξαο ζε πξνπηπρηαθφ (π.ρ. ζηα 
Σκήκαηα Υεκείαο, Υεκηθψλ 
Μεραληθψλ γηα ζηειέρε πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ π.ρ. κε ηε δηαρείξηζε 
θαπζίκσλ) φζν θαη κεηαπηπρηαθφ 
επίπεδν, αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο 

ρνιέο (π.ρ. ρνιέο Μεραληθνχ, 
ΣΒΏΜΥ, Ππξνβνιηθνχ, 
Σεζσξαθηζκέλσλ, Σερληθνχ, Τιηθνχ 
Πνιέκνπ, Βθνδηαζκνχ-Μεηαθνξψλ). 

 Ώλάινγν κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζε 
αληίζηνηρεο ηξαηησηηθέο ρνιέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ: Royal Military College of 
Canada (General Physics Course + 
Lab), West Point Academics 

(Physics 1 + Lab), Ecole St Cyr 
(Mécanique Générale), University of 

South Wales ‐ Australia (Mechanics 
Waves & Thermodynamics), Helmut 

Schmidt‐Univeristät (Μεραληθή Ε, 
Μεραληθή ΕΕ, Θεξκνδπλακηθή). 

Δ επηινγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 

βαζίδεηαη ζην λα πξνζθέξνπλ εηδηθφηεξεο 
γλψζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε 
βειηηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα θιεζνχλ 

λα θέξνπλ ζε πέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζηαδηνδξνκίαο νη κειινληηθνί Ώμησκαηηθνί 
(ρνιέο Μεραληθνχ, Ππξνβνιηθνχ, 

Σερληθνχ, Τιηθνχ πνιέκνπ, Βθνδίσλ-
Μεηαθνξψλ). 
 
Σν Μάζεκα απηφ είλαη βαζηθφ 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ θαηαλφεζε: 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο 

«ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 4ν Βμάκελν 
πνπδψλ, 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο 
«ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΥΔΜΒΕΏ» πνπ 

δηδάζθεηαη ζην 6ν Βμάκελν πνπδψλ 
ζηα ψκαηα, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΤΓΥΡΟΝΏ 
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ΤΛΕΚΏ Ε» πνπ δηδάζθεηαη ζην 5ν 

Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΥΔΜΕΚΏ 

ΟΠΛΏ ΚΏΕ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 6ν 
Βμάκελν πνπδψλ. 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΤΓΥΡΟΝΏ 
ΤΛΕΚΏ ΕΕ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 7ν 

Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΒΚΡΔΚΣΕΚΏ - 
ΠΤΡΟΜΏΥΕΚΏ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 

8ν Βμάκελν πνπδψλ. 
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Γλψζεηο 
 

 
 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Πξφηππα δηαιχκαηα-Ώξαίσζε 
δηαιπκάησλ- πγθέληξσζε θαη 

κνξηαθφηεηα δηαιπκάησλ 

2ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Βμνπδεηέξσζε – Σηηινδφηεζε νμέσο κε 

δηάιπκα βάζεο-ηνηρεηνκεηξία 
αληίδξαζεο- δείθηεο 

3ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Υξσκαηνγξαθία-Ώλάιπζε κεηαιιηθψλ 
θαηηφλησλ κε ρξσκαηνγξαθία ράξηνπ-
Πνηνηηθή αλάιπζε κίγκαηνο 

4ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Θεξκηδνκεηξία-Βηδηθή ζεξκφηεηα θαη 
ηαπηνπνίεζε κεηάιινπ-Πξνζδηνξηζκφο 

Ώηνκηθνχ ΐάξνπο ζηνηρείνπ 

5ε Δβδνκάδα          2Θ+2Β 

Καλνληθά δπλακηθά νμεηδναλαγσγήο- 

Γαιβαληθφ ζηνηρείν. Αηαθνξά δπλακηθνχ 
κεηάιισλ ζε γαιβαληθφ ζηνηρείν 



Σξίηε έθδνζε 

94 

6ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Αηάβξσζε θαη πξνζηαζία κεηάιισλ- 

εηξά ειεθηξνζεηηθφηεηαο. Σνπηθή 
δηάβξσζε, πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο 

7ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Πξνζδηνξηζκφο νιηθήο ζθιεξφηεηαο 
λεξνχ-Ώπνηίκεζε πνηφηεηαο λεξνχ 

8ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Διεθηξφιπζε – Πξνζδηνξηζκφο ηεο 
ζηαζεξάο Faraday-Νφκνη ειεθηξφιπζεο 

9ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Διεθηξφιπζε λεξνχ ζηε ζπζθεπή 
Δoffman 

10ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Φαζκαηνθσηνκεηξία- θσηνκεηξηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ζπγθέληξσζεο άιαηνο - 

Πνζνηηθφο λφκνο Lambert-Beer 

11ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Ώγσγηκφηεηα ειεθηξνιπηψλ-ΐαζκφο 

ηνληζκνχ-Εζρπξά θαη αζζελή νμέα θαη 
βάζεηο 

12ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
ξην δηαιπηφηεηαο: Αηαρσξηζκφο 
ζηεξενχ κίγκαηνο ιφγσ δηαθνξάο 
δηαιπηφηεηαο. Ώπφδνζε δηεξγαζίαο 

13ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β  
 Κξπνζθνπία-Πξνζδηνξηζκφο κνξηαθνχ 
βάξνπο: Πξνζζεηηθέο ηδηφηεηεο 

δηαιπκάησλ 

ΤΝΟΛΟ  26Θ, 26Β  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΥΖΜΗΚΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», Ώζήλα 2003, Έθδνζε ..Β. 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΥΖΜΗΚΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, Σεχρνο Γεχηεξν, Γεληθφ Μέξνο», 
Ώζήλα 2007, Έθδνζε ..Β. 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ 

ΥΖΜΔΗΑ», Ώζήλα 2005, Έθδνζε ..Β. 

 D. Ebbing,  D. Gammon, «ΓΔΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», ζε 

κεηάθξαζε Ν. Κινχξαο, Βθδφζεηο Σξαπιφο, Ώζήλα 
2002, ISBN: 960-7990-8 

 E. Ignatowitz, G. Haerihg, «TΔΥΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», 

κεηάθξαζε Σ. Γεξνιπκάηνπ, Βθδφζεηο Γ.&. Παξίθνπ 
& ία ΒΒ, Ώζήλα 1997, ISBN: 960-331-135-9 

 Β. Φνπληνπθίδεο, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ 
ΥΖΜΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», Βθδφζεηο Πνπθακηζάο 
Βθπαηδεπηηθέο Βπηρεηξήζεηο Ώ.Β., Ώζήλα 2012, ISBN: 
978-960-6881-04-6 

 Z. Szafran, R. M. Pike, M. M. Sihgh, 
«ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΑΝΟΡΓΑΝΖ 
ΥΖΜΔΗΑ», Βπηκέιεηα Ν. Υαηδειηάδεο, Βθδφζεηο 

Γ.&. Παξίθνπ & ηα ΒΒ, Ώζήλα 2000, ISBN: 960-319-
167-1 

 Γ. Υξπζνπιάθεο, Α. Παληειήο, «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», Βθδφζεηο 
Παπαζσηεξίνπ, Ώζήλα 1996, ISBN: 960-7510-39-9 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΒΝΕΚΔ ΥΔΜΒΕΏ 
(ΘΒΧΡΕΏ) 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Θεφδσξνο Ληφιηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Δ Θεσξία ηνπ καζήκαηνο ΓΒΝΕΚΔ ΥΔΜΒΕΏ 

παξέρεη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 
ζηνπο Βπέιπηδεο ζε βαζηθά αληηθείκελα ηεο 
Υεκείαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο βαζηθήο 

επηζηεκνληθήο ηνπο θαηάξηηζεο (κάζεκα 
ππφβαζξνπ). Βπηπιένλ, ζπλνδεχεηαη απφ ην 
αληίζηνηρν ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο γηα βαζχηεξε 

θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο. 
θνπφο ηνπ Μαζήκαηνο είλαη θάζε Βχειπηο: 

 λα απνθηήζεη έλα ζεκειηψδεο ππφβαζξν ζην 

αληηθείκελν ηεο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, ηεο 
Υεκείαο θαη ζπλαθψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ 

 λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη 
αλά ηελ πθήιην ζηνλ ηνκέα ηεο Υεκείαο, 

ηεο Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ θαη ησλ 
ζπλαθψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη 
Βπηζηεκψλ Μεραληθνχ 

 λα αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ησλ δηεξγαζηψλ 
παξαγσγήο (π.ρ. κεηαιινπξγία, ηερλνινγία 

πεηξειαίνπ, δηαρσξηζκνί θ.ιπ.) θαη ησλ 
ζπλεπεηψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ 

 λα αληηιεθζεί ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη (ηα νπνία 
πξνθαινχληαη εληφλσο θαη απφ ηε 

ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ 
άιισλ) θαη ελ γέλεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 
παξαπάλσ ζηελ νηθνλνκία (π.ρ. ηερλνινγία 

θαη αγνξά θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη 
πσο δηακνξθψλεηαη ε ζεκεξηλή 
γεσπνιηηηθή ζε ζέκαηα ελέξγεηαο) 
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 λα ελεκεξσζεί ελ γέλεη ζε εμεηδηθεπκέλα 

ζηξαηησηηθά ζέκαηα (π.ρ. ηερλνινγία 
φπισλ θαη εθξεθηηθψλ, βηνρεκηθφο 

πφιεκνο, ππξεληθά φπια θ.ιπ.) 

 λα απνθηήζεη ην βαζηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ 

γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ 
δηδαζθφκελε χιε ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ 
ζηελ Β πνπ βξίζθνληαη ζε 

αιιεινζπκπιήξσζε κε άιια καζήκαηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φπσο ε 
Φπζηθή (φπνπ ζε θάπνηα ζέκαηα ηα δχν 

καζήκαηα αιιεινζπκπιεξψλνληαη π.ρ. 
ζέκαηα ππξεληθήο Φπζηθήο, δνκή ηνπ 
αηφκνπ, ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, 

ππξεληθά φπια θ.ιπ.), ή ζεσξνχληαη 
αηχπσο σο πξναπαηηνχκελα θαζψο 
πξνζθέξνπλ γλψζεηο γηα καζήκαηα 
κεγαιχηεξσλ εηψλ (π.ρ. καζήκαηα Ρνήο 

Υεκείαο, Υεκεία Σξνθίκσλ) ή γηα ηελ 
εθπφλεζε Πηπρηαθήο Βξγαζίαο ζην 
αληηθείκελν 

 απαξαίηεην εθφδην γηα ηνπο κειινληηθνχο 
Ώμησκαηηθνχο, νη νπνίνη ζα δηαηειέζνπλ ηα 

ζηειέρε πνπ ζα επηκνξθσζνχλ - κε ηελ 
απαίηεζε θαη ηνπ ΓΒ - σο θνηηεηέο ζε 
ρνιέο ΏΒΕ ηεο ρψξαο ζε πξνπηπρηαθφ 

(π.ρ. ζηα Σκήκαηα Υεκείαο, Υεκηθψλ 
Μεραληθψλ γηα ζηειέρε πνπ ζα 
αζρνιεζνχλ π.ρ. κε ηε δηαρείξηζε 

θαπζίκσλ) φζν θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, 
αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ρνιέο (π.ρ. 
ρνιέο Μεραληθνχ, ΣΒΏΜΥ, 

Ππξνβνιηθνχ, Σεζσξαθηζκέλσλ, Σερληθνχ, 
Τιηθνχ Πνιέκνπ, Βθνδηαζκνχ-
Μεηαθνξψλ). 

 
Σν Μάζεκα απηφ είλαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν 
γηα ηελ θαηαλφεζε: 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο 
«ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ» πνπ 

δηδάζθεηαη ζην 4ν Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο 
«ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΥΔΜΒΕΏ» πνπ 

δηδάζθεηαη ζην 6ν Βμάκελν πνπδψλ 
ζηα ψκαηα, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΤΓΥΡΟΝΏ 

ΤΛΕΚΏ Ε» πνπ δηδάζθεηαη ζην 5ν 
Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΥΔΜΕΚΏ ΟΠΛΏ 
ΚΏΕ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ ΠΟΛΒΜΟ» πνπ 
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δηδάζθεηαη ζην 6ν Βμάκελν πνπδψλ. 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΤΓΥΡΟΝΏ 
ΤΛΕΚΏ ΕΕ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 7ν 

Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΒΚΡΔΚΣΕΚΏ- 

ΠΤΡΟΜΏΥΕΚΏ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 8ν 
Βμάκελν πνπδψλ. 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 
 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Βηζαγσγή – Νφκνη ηεο Υεκείαο: άηνκα, 

κφξηα, ηφληα θαη ρεκηθέο ξίδεο, Σππηθά 
ζζέλε ησλ ζηνηρείσλ 

2ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Ολνκαηνινγία: νμείδηα, νμέα, βάζεηο, άιαηα, 
νξζή αλαγξαθή ρεκηθνχ ηχπνπ 

3ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Μεηαζεηηθέο αληηδξάζεηο - Βμνπδεηέξσζε: 
Βμνπδεηέξσζε θαηά Arrhenius, δηπιή 
αληηθαηάζηαζε, ηζνζηάζκηζε κάδαο θαη 

θνξηίνπ 

4ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Ομεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο: νιηθή 

ζχλζεζε, αληηδξάζεηο δηπιήο 
αληηθαηάζηαζεο, ζεηξά δξαζηηθφηεηαο 
κεηάιισλ, θαλνληθά δπλακηθά αλαγσγήο, 

ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ ζε 
νμεηδναλαγσγηθέο αληηδξάζεηο 

5ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Ανκή ηνπ αηφκνπ: ε θβαληηθή ζεσξία ηνπ 
Plank, αηνκηθφ πξφηππν ηνπ Bohr, αξρή 
αβεβαηφηεηαο ηνπ Heisenberg, θπκαηηθή 

εμίζσζε ηνπ Schrodinger 

6ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Ώηνκηθά ηξνρηαθά: νη θβαληηθνί αξηζκνί, 
αξρέο δφκεζεο, απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ 
Pauli, θαλφλαο ηνπ Hund, ελεξγεηαθή 
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αλαζηξνθή ζε ζηνηρεία κεηάπησζεο, δνκή 

ηνπ ζηδήξνπ θαη ησλ ηφλησλ ηνπ 

7ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Υεκηθνί δεζκνί: ειεθηξνληθή ζεσξία ηνπ 

ζζέλνπο, ηνληηθφο δεζκφο, ζεσξία 
θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο, νκνηνπνιηθφο 
δεζκφο, δνηηθφο νκνηνπνιηθφο δεζκφο, 

αλαγξαθή κνξηαθψλ ηχπσλ θαηά Lewis 

8ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Μεηαιιηθφο δεζκφο: εηζαγσγή ζηα κνξηαθά 

ηξνρηαθά, εμήγεζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ 
ησλ κεηάιισλ κε βάζε ηνλ κεηαιιηθφ 
δεζκφ, θξπζηαιιηθή δνκή ησλ κεηάιισλ 

9ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Μεηαιινπξγία: εκπινπηηζκφο, θξχμε, 

αλαγσγή κε άλζξαθα, ρξήζε 
ζπιιηπαζκάησλ, άιια αλαγσγηθά ζηε 
κεηαιινπξγία 

10ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Αηάβξσζε κεηάιισλ θαη θξακάησλ: 
θαλνληθά δπλακηθά αλαγσγήο ησλ 

κεηάιισλ, θαλνληθφ δπλακηθφ γαιβαληθνχ 
ζηνηρείνπ, ε εμίζσζε ηνπ Nernst, ηνπηθή 
δηάβξσζε, παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ ηε 

δηάβξσζε 

11ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Μέζνδνη πξνζηαζίαο απφ ηελ δηάβξσζε: 

κε κεηαιιηθέο επηθαιχςεηο, είδε κεηαιιηθψλ 
επηθαιχςεσλ, παζεηηθή θαηάζηαζε, 
θαζνδηθή πξνζηαζία 

12ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Παξαγσγή ζηδήξνπ (ρπηνζηδήξνπ): 
ιεηηνπξγία ηεο πςηθακίλνπ, παξαπξντφληα 

πςηθακίλνπ, ρπηνζίδεξνο, ράιπβαο κε ηε 
κέζνδν Bessemer θαη ηε κέζνδν 
εκθχζεζεο νμπγφλνπ, ειεθηξηθή θάκηλνο 

13ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Υάιπβεο – Θεξκηθέο θαηεξγαζίεο ραιχβσλ: 
θνηλνί θαη εηδηθνί ράιπβεο, αιινηξνπηθέο 

κνξθέο ζηδήξνπ,  ην δηάγξακκα θάζεσλ 
Fe-C, επηεθηνεηδήο ράιπβαο, 
σζηεληηνπνίεζε θαη βαθή ηνπ ράιπβα, 

θιηκαθσηή βαθή, αλφπηεζε, ζηνηρεία 
θξακάησζεο ζε εηδηθνχο ράιπβεο 

ΤΝΟΛΟ      26Θ, 26Β 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», 

Ώζήλα 2003, Έθδνζε ..Β. 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, 

Σεχρνο Γεχηεξν, Γεληθφ Μέξνο», Ώζήλα 2007, Έθδνζε 
..Β. 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΥΖΜΔΗΑ», 
Ώζήλα 2005, Έθδνζε ..Β. 

 D. Ebbing,  D. Gammon, «ΓΔΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», ζε 

κεηάθξαζε Ν. Κινχξαο, Βθδφζεηο Σξαπιφο, Ώζήλα 2002, 
ISBN: 960-7990-8 

 Ώ. . ΐαηάιεο, «ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», Βθδφζεηο Γήηε, 
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ISBN: 960-431-906-X 

 E. Ignatowitz, U. Fischer, «ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΤΛΗΚΧΝ», Βθδφζεηο Γ.&. Παξίθνπ & ηα ΒΒ, ISBN: 978-

960-331-464-6,  

 E. Ignatowitz, G. Haerihg, «TΔΥΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», 

κεηάθξαζε Σ. Γεξνιπκάηνπ, Βθδφζεηο Γ.&. Παξίθνπ & ία 
ΒΒ, Ώζήλα 1997, ISBN: 960-331-135-9 

 Β. Φνπληνπθίδεο, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ 

ΥΖΜΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», 
Βθδφζεηο Πνπθακηζάο Βθπαηδεπηηθέο Βπηρεηξήζεηο Ώ.Β., 
Ώζήλα 2012, ISBN: 978-960-6881-04-6 

 Z. Szafran, R. M. Pike, M. M. Sihgh, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ 
ΑΚΖΔΗ ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΥΖΜΔΗΑ», Βπηκέιεηα Ν. 

Υαηδειηάδεο, Βθδφζεηο Γ.&. Παξίθνπ & ηα ΒΒ, Ώζήλα 
2000, ISBN: 960-319-167-1 

 W. D. Callister, «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ», 

Βθδφζεηο Σδηφια, ISBN: 960-8050-90-1 

 M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, «ΤΛΗΚΑ: ΜΖΥΑΝΗΚΖ, 

ΔΠΗΣΖΜΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ», 
Βθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο ΒΠΒ, ISBN: 978-960-461-449-3 

 Γ. Υξπζνπιάθεο, Α. Παληειήο, «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», Βθδφζεηο 
Παπαζσηεξίνπ, Ώζήλα 1996, ISBN: 960-7510-39-9 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚA ΏΓΓΛΕΚΏ 

ΐ2 

 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
Μέιε ΑΒΠ, ΒΒΑΕΠ θαη ΒΒ (Βηδηθνί Βπηζηεκνλεο) 

ΓΛΧΑ 
 

ΏΓΓΛΕΚΏ 

  

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γηδάζθνληεο: Σζαθίξνγινπ Βιέλε 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

επηπέδνπ ΐ1  

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ: 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο Εεο 

Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 

Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ (Common European 

Framework) γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ΐ2 . 

 

ΜΏΘΔΕΏΚΟΕ ΣΟΥΟΕ: 

• Βθκάζεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη 
ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο Ώγγιηθήο Γιψζζαο 

πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε κεζαίν 
επίπεδνγλψζεο (intermediate level) κε 
απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο αλά εμάκελν. 

• Ώλάπηπμε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη 
αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

• πκκεηνρή ησλ επειπίδσλ ζηηο αληίζηνηρεο 
εμεηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ( θξαηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο β2, 

MichiganECCE, CambridgeFCE, TOEIC ) γηα 
ηελ απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ ΐ2. 

• Δ απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ ΐ2 ηνπο 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζεζνχλ ζε 
ηκήκαηα C1/C2 

Μα
ζε
ζηα

θά 
Απ
νηε

Γλψζεηο 
 

 
Βπαξθήο γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε θαηαλφεζε απινχ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
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ιέζ

καη
α 

  Γεμηφηεηεο 
 

 
Βμνηθείσζε κε αθνπζηηθέο αζθήζεηο θαη ζπκκεηνρή ζε πξνθνξηθνχο 

δηαιφγνπο 
 

  Ηθαλφηεηεο 
 

 
Εθαλφηεηα απφδνζεο γξαπηψλ ηδεψλ ζηε γιψζζα εθκάζεζεο δίρσο ηε 

ρξήζε κεηαθξαζηηθήο κεζφδνπ 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
• Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Grammar ( p. 13,14, 18) 

ReadingComprehension ( p. 61,62,63) 

2εΔβδνκάδα 4 Grammar ( p. 29,30 ) 

Vocabulary ( p. 45,46 ) 
 Reading Comprehension ( p 85-87 ) plus extra 
revision exercises on grammar and vocabulary 

3ε Δβδνκάδα 4 Grammar ( p. 23,35,36 ) 
Vocabulary ( p. 47-49 ) 

Reading Comprehension ( p. 76-78) Listening ( p. 
155,156 ) 

4ε Δβδνκάδα 4 Grammar (p. 20,21,28) 
Vocabulary ( p. 50-52) 
 Reading Comprehension ( p. 88-90) 

5ε Δβδνκάδα 4 Revision 
2nd Semester Test 

6ε Δβδνκάδα 4 Grammar (p.20,21) 
 Reading Comprehension (p.90-93) 

7ε Δβδνκάδα 4 Grammar (p.37-39 ) 

Reading Comprehension ( p.73-75) 
Listening ( 157-161) 
Extra Grammar exercises 

8ε Δβδνκάδα 4 Vocabulary and Grammar Practice 

9ε Δβδνκάδα 4 Listening ( p.162-168) 
Vocabulary Revision exercises 

10ε Δβδνκάδα 4 Composition Writing 
Past papers 

11ε Δβδνκάδα 4 Past papers 



Σξίηε έθδνζε 

102 

Reading Comprehension (p.97-99) 

12ε Δβδνκάδα 4 Revision exercises 
Past papers 

13ε Δβδνκάδα 4 Final Revision 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ • English Language Practice for B2 Learners by E.Hatziolou-
L.Romoudi 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚA ΏΓΓΛΕΚΏ-

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΟΡΟΛΟΓΕΏ/ΒΠΕΠΒΑΟ 
Γ2 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

Μέιε ΑΒΠ, ΒΒΑΕΠ θαη ΒΒ (Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο) 

ΓΛΧΑ 

 
ΏΓΓΛΕΚA 

  

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γηδάζθνληεο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Βιηζάβεη Υαηδεφινπ, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Μαξηάλλα Παηξψλα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Άξηεκηο Μηρατιίδνπ,  Βπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Βπαγγειία Κεξακέα, ΒΒΑΕΠ 

ηαπξνχια Ρσκνχδε, ΒΒΑΕΠ 

Φιψξα Υξπζνρφνπ, ΒΒΑΕΠ 

Μαίξε Μάξθνπ, ΒΒΑΕΠ 

Γηαβξφγινπ Λάνπξα, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Υαιδνχπεο ΐαζίιεηνο,  Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Πηζηνπνηεηηθφ Ώγγινκάζεηαο 

Βπηπέδνπ ΐ2 (Καιή Γλψζε) 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ: 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο Εεο 

Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 

Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ (Common European 

Framework) γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν Γ2 (Άξηζηε 

Γλψζε).Tαπηφρξνλα, ην κάζεκα εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ Ώγγιηθψλ γηα Βηδηθνχο θνπνχο (ESP), 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηξαηησηηθνχο θνπνχο. 

 

ΜΏΘΔΕΏΚΟΕ ΣΟΥΟΕ: 

• Βθκάζεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη 
ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο Ώγγιηθήο Γιψζζαο 

πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε πξνρσξεκέλν 
επίπεδν επίπεδν γλψζεο (advanced level) κε 
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απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο αλά εμάκελν 

• Ώλάπηπμε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη 

αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε πξνρσξεκέλν 
επίπεδν 

• Βμνηθείσζε ησλ Βπειπίδσλ κε θείκελα 
ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηε 

Αηνίθεζε, ηελ Δγεζία, ηε ηξαηεγηθή, ηελ 
Εζηνξία θαη ηα Οπιηθά πζηήκαηα ηνπ ηξαηνχ 
Ξεξάο απφ δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε 

(ινγνηερληθά, ηζηνξηθά, δνθίκηα, 
δεκνζηνγξαθηθά), θαη αλάπηπμε 
πξνρσξεκέλσλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο 
θεηκέλσλ (advanced reading skills) 

• Βθκάζεζε θαη εμάζθεζε ζηε ρξήζε 
ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο 

 

Μα
ζε

ζηα
θά 
Απ

νηε
ιέζ
καη

α 

Γλψζεηο 
 

 
 

 

  Γεμηφηεηεο 

 

 

 

  Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

• Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 1 

• Develop your Reading Skills: Unit 1 

• Listening Comprehension 

2ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 1 
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• Develop your Reading Skills: Unit 1 

• Listening Comprehension 

3ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 1 

• Develop your Reading Skills: Unit 1 

• Oral Interview Practice 

4ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 2 

• Develop your Reading Skills: Unit 1 
• Listening Comprehension  

5ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 2 

• Develop your Reading Skills: Unit 2 

• Oral Interview Practice 

6ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 2 

• Develop your Reading Skills: Unit 2 

• Mid-term Examination 

7ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 3 

• Develop your Reading Skills: Unit 2 

• Listening Comprehension 

8ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 3 

• Develop your Reading Skills: Unit 2 

• Listening Comprehension 

9ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 3 

• Develop your Reading Skills: Unit 3 

• Oral Interview Practice 

10ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 4 

• Develop your Reading Skills: Unit 3 

• Listening Comprehension 

11ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 4 

• Develop your Reading Skills: Unit 3 

• Listening Comprehension 

12ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 2: Test 4 

• Develop your Reading Skills: Unit 3 

• Oral Interview Practice 

13ε Δβδνκάδα 4  Revision week 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ • Michigan Proficiency Practice Tests, Book 2 
• (Dr George Dandoulakis, Β) 

• Develop your Reading Skills: a Selection of Military and 
Management Texts (2011) (Dr Marianna Patrona and Dr 
Artemis Michailidou, Β) 

• εκεηψζεηο ησλ  Αηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΏΛΛΕΚΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

 
2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

 

ΓΛΧΑ 
 

ΓΏΛΛΕΚΏ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ              Αξ. ηακαηία νθίνπ ,  Ώλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα  Β  

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ           Αξ. ηακαηία νθίνπ ,  Ώλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα  Β 

                                    Αξ. Βπαγγειία Μαραίξα , Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο  

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

  

 

 Δηζαγσγή ζην γαιιηθφ εγγξακκαηηζκφ 

 Δθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηεο 

γιψζζαο ηεο εηδηθφηεηαο 

 Μειέηε ηεο ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο  

 Αλάιπζε  θεηκέλσλ  ζηξαηησηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ 

 Απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ: παξαγσγή 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαηαλφεζε 
γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ 

 Απφθηεζε ησλ λέσλ δηπισκάησλ ζχκθσλα κε 
ην Κνηλφ Βπξσπατθφ Πιαίζην Ώλαθνξάο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο θαη /ή  απφθηεζε 
ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, 
δηπιψκαηα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπο θαη 
ζπλεθηηκψληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη εμέιημή 
ηνπο.  

 Αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 
Βπειπίδσλ ζην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 
  

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 
 
 Γισζζνινγηθέο γλψζεηο: 

                                                  Φσλεηηθή 
                                                  Γξακκαηηθή  
                                                  πληαθηηθφ  
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                                                  Λεμηιφγην : -γεληθφ                

                                                   (επηπέδνπ Ώ1) 
                                                                   -εηδηθφ                

                                                    (ζηξαηησηηθή νξνινγία) 

 Πνιηηηζκηθέο γλψζεηο: 
                         Savoir-vivre, savoir-faire ζηε Γαιιία θαη 
                         ζχγθξηζε κε ηελ Βιιάδα. 

                         Κψδηθεο επγέλεηαο, επηθνηλσλίαο 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 Καηαλφεζε θεηκέλσλ: 
                        Γξαπηά : -γεληθά (επηπέδνπ Ώ1) 
                                            -εηδηθά(επηιεγκέλα        ζηξαηησηηθά/λαηνηθά 

θείκελα) 
                        Πξνθνξηθά : νη επέιπηδεο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε 
ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ( CD θαη επηιεγκέλσλ πξνβνιψλ, 

παξνπζηάζεσλ) ζηελ πξνθνξηθή θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ 
 Παξαγσγή ιφγνπ: 

                              -Γξαπηνχ :  

    παξνπζίαζε ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο 
                              -Πξνθνξηθνχ :  
    πεξηγξαθή θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ 

 
 Μεηάθξαζε: 

                      ηξαηησηηθά/Ναηντθά θείκελα 

     

Ηθαλφηεηεο 

 

Με ηε δηεχξπλζε ησλ γισζζνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ 

θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ δεμηνηήησλ , ν 
Βχειπηο θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθφο, ζεκαληηθφο εηαίξνο ζην ζχγρξνλν 
δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
-γξαπηέο εξγαζίεο (devoirs) 

-ζπκκεηνρή ζηε ηάμε  
-γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

- γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Βηζαγσγή ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη γαιιηθφ 
πνιηηηζκφ.  
Δ αιθάβεηνο. 

Σα νξηζηηθά θαη κεξηζηηθά άξζξα.  
Οη απφιπηνη αξηζκνί    (1-20). 
Φσλεηηθή. 
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 Λεμηιφγην πνπ επηηξέπεη ζηνλ Βχειπη λα  

παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κηιήζεη 
γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

Βηζαγσγή ζηα ζηξαηησηηθά θείκελα. 

2ε Δβδνκάδα 4 

Σα ξήκαηα : «είκαη» θαη «έρσ» ζηνλ 

ελεζηψηα ηεο νξηζηηθήο θαζψο θαη ηα ξήκαηα 
ηεο 1εο ζπδπγίαο ζηελ θαηαθαηηθή θαη 
εξσηεκαηηθή κνξθή. 

Βξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο θαη επηξξήκαηα.  
Φσλεηηθή. 
χληνκνη δηάινγνη. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ. Ναηντθή νξνινγία  
Ώζθήζεηο. 

3ε Δβδνκάδα 4 

Σα αφξηζηα άξζξα.  
Ο πιεζπληηθφο ησλ νλνκάησλ θαη ησλ 

επηζέησλ.  
Ο ζρεκαηηζκφο ηεο άξλεζεο ζηα γαιιηθά.  
Φσλεηηθή. 

Οη ζπγγεληθνί δεζκνί.  
Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ. Ναηντθή νξνινγία. 
Ώζθήζεηο. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο: ππνθείκελνπ θαη 
έκθαζεο(je, tu…, moi, toi…).  
Εδηαηηεξφηεηεο ησλ ξεκάησλ 1εο ζπδπγίαο.  

Οη απφιπηνη αξηζκνί(21-50).  
Φσλεηηθή. 
Οη κήλεο θαη νη επνρέο.  

Οη γηνξηέο  ηνπ ρξφλνπ. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

ηξαηησηηθή νξνινγία. 
Ώζθήζεηο. 

5ε Δβδνκάδα              4 

Σα ζπλεξεκέλα άξζξα. 
Σα θηεηηθά επίζεηα. 
Σν ξήκα «πεγαίλσ» ζηνλ ελεζηψηα ηεο 

νξηζηηθήο. 
Φσλεηηθή. 
Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

Οη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 
 

6ε Δβδνκάδα              4 
Βξσηεκαηηθά επίζεηα. 

Ώλησλπκηθά ξήκαηα θαη απηνπαζείο 
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αλησλπκίεο. 

Φσλεηηθή. 
Σα δηαζηήκαηα ηεο εκέξαο θαη ηα αληίζηνηρα 
γεχκαηα. 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

7ε Δβδνκάδα              4 
Γξαπηή εμέηαζε. 
Παξνπζίαζε εξγαζηψλ. 

8ε Δβδνκάδα              4 

Σα δηαζηήκαηα ηνπ ρξφλνπ: παξειζφλ, 
παξφλ, κέιινλ. 
Δ ψξα (επίζεκε θαη αλεπίζεκε). 

Σα γεχκαηα ηεο εκέξαο. 
Οη απφιπηνη αξηζκνί (51-100) 
Φσλεηηθή. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 

 Ώζθήζεηο. 

9ε Δβδνκάδα              4 

Δ έλλνηα ηνπ ηφπνπ: 

επηξξήκαηα, πξνζέζεηο, ξήκαηα θηλήζεσο. 
Πεξηγξαθή ηφπσλ. 
Σα ξήκαηα 2αο ζπδπγίαο. 

Φσλεηηθή. 
Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

10ε Δβδνκάδα              4 

Πεξηγξαθή ηνπ ζπηηηνχ, ηνπ ηφπνπ δηακνλήο. 

Γεσγξαθηθά νλφκαηα (ρψξεο, ήπεηξνη, 
σθεαλνί, ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα) 
Φσλεηηθή. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 
Ώζθήζεηο.  

11ε Δβδνκάδα              4 

Πξνζηαθηηθή. 

Ο ζπγθξηηηθφο βαζκφο ζηα επίζεηα θαη ηα 
επηξξήκαηα. 
Σα επηξξήκαηα ζπρλφηεηαο. 

Οη απφιπηνη αξηζκνί ( 101-1000).  
Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία.  
Ώζθήζεηο. 

12ε Δβδνκάδα              4 Σα επηξξήκαηα πνζφηεηαο. 
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Ρήκαηα 2αο ζπδπγίαο (ζπλέρεηα). 

Δ αγνξά: πξντφληα θαη εκπφξην. 
Δ εζηίαζε. 
Οη απφιπηνη αξηζκνί (1001-1000000) 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

           ηξαηησηηθή νξνινγία.  
Ώζθήζεηο. 

13ε Δβδνκάδα              4  Γεληθέο επαλαιήςεηο 

ΤΝΟΛΟ            52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1) Nouveau  Delf A1, éditions Katranidou 

 
2) « Phonétique, Grammaire, Syntaxe de la Langue Française » 
    de Dr. Stamatia Sofiou, εθδφζεηο Β 

 
3) « Français sur Objectifs Spécifiques, Niveaux A1-A2 » 
     de Dr. Stamatia Sofiou, εθδφζεηο Β 
 

4)  Ώζθήζεηο εκπέδσζεο, γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΔ Χ 
ΞΒΝΔ ΓΛΧΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

 
2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

Βιιελνκάζεηα επηπέδνπ ΐ1 

 

 Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο Εεο 
Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 
Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Ώλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο 

(ΚΒΠΏ) θαη αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ΐ2 (Ώλεμάξηεηνο 
ρξήζηεο). 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 
Ο ρξήζηεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ ηεο γιψζζαο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο 
θχξηεο ηδέεο ελφο ζχλζεηνπ θεηκέλνπ, ηφζν γηα ζπγθεθξηκέλα, φζν θαη 

γηα αθεξεκέλα ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπδεηήζεσλ πάλσ ζε 
ηερληθά δεηήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.  
 

Γεμηφηεηεο 

 

Βπηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θαηαλφεζεο θαη 
παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηα άλεζε θαη απζνξκεηηζκφ 

πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζπλήζε επηθνηλσλία κε θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο 
γιψζζαο, ρσξίο επηβάξπλζε γηα θαλέλα απφ ηα δχν κέξε. Βίλαη ζε 
ζέζε λα παξάγεη ζαθέο, ιεπηνκεξέο θείκελν γηα έλα επξχ θάζκα 

ζεκάησλ θαη λα εμεγήζεη κηα άπνςε πάλσ ζε έλα θεληξηθφ δήηεκα, 
δίλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ 
επηινγψλ. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Μάζεκα 1 

 Αίλσ αξλεηηθή εληνιή- Αίλσ επρέο  
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 Κιεηηθή νπζηαζηηθψλ – Βληθφο/ πιεζπληηθφο 

 Κιεηηθή επηζέησλ  

2ε Δβδνκάδα 4 
Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 

 

 
3ε Δβδνκάδα 

 
4 

Μάζεκα 2 
 Βθθξάδσ ζπκθσλία-δηαθσλία-πηζαλφηεηα-

βεβαηφηεηα 
 Παζεηηθή θσλή-Ρήκαηα ηχπνπ Ώ 
 Ώλαθνξηθή αλησλπκηθή  θξάζε (ν νπνίνο-ε 

νπνία - ην νπνίν) 
 Βπίζεηα ζε -εο, -εο, -εο 

4ε Δβδνκάδα 4 
Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
 

5ε Δβδνκάδα              4 

Μάζεκα 3 

 Αίλσ ζπκβνπιή-Βθθξάδσ επηβεβαίσζε, 

πξνηξνπή 

 Υξήζεο Ώπιήο Τπνηαθηηθήο 

 Παζεηηθή θσλή – Ρήκαηα Σχπσλ ΐ1 θαη ΐ2 

 χλδεζκνη θαη ζπλδεηηθά 

6ε Δβδνκάδα 4 
    Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
 

7ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 4 
• Γξάθσ επηζηνιή-Γεηψ πιεξνθνξίεο 

• Οπδέηεξα νπζηαζηηθά ζε -νλ 
• Ώξζεληθά νπζηαζηηθά ζε -έαο 
• Ώπιή πξνζηαθηηθή 

8ε Δβδνκάδα 4 
  Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ 

 

9ε Δβδνκάδα 4 
  Πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε 

 

10ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 5 

 Βθθξάδσ δπζαξέζθεηα, δπζθνιία 

 Παζεηηθή κεηνρή 

 Ώληζνζχιιαβα νπζηαζηηθά  

11ε Δβδνκάδα 4 
  Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
 

12ε Δβδνκάδα 4 
Μάζεκα 6 
Βπαλάιεςε καζεκάησλ 1-5 

13ε Δβδνκάδα 4 
 Βπαλαιεπηηθέο αζθήζεηο  
 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
―Βπηθνηλσλήζηε Βιιεληθά 3‖, Κιεάλζεο Ώξβαληηάθεο-Φξφζσ 
Ώξβαληηάθε, Βθδφζεηο Αέιηνο, εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ 
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2.3.5.3   3ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ – 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καθθέο Γεψξγηνο, Ώλ. Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Καθθέο Γεψξγηνο, Ώλ. Καζεγεηήο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Πξναπαηηνχκελα είλαη ηα 
Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

«ΝΒΟΣΒΡΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΕΣΟΡΕΏ» θαη «ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ» πνπ δηδάζθνληαη 

ζην 1ν Βμάκελν θαη 2ν Βμάκελν 
πνπδψλ, αληηζηνίρσο 

ΐαζηθνί αθαδεκατθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο 
είλαη:  
Ώ. Δ εηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγηθή ζθέςε 

θαζψο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 
Κνηλσληνινγίαο σο Ώλζξσπηζηηθήο Βπηζηήκεο, 
απφ ηελ εκθάληζή ηεο κέρξη ζήκεξα.  

ΐ. Ώλάπηπμε εηδηθφηεξσλ θνηλσληνινγηθψλ 
ζεκάησλ φπσο ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά 
πξνβιήκαηα, κε έκθαζε ζηε ζχγρξνλε 

Βιιεληθή θαη Βπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα κε 
ζθνπφ ηελ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε 
ζρέζεσλ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο θαη ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ αληηιήςεσλ ηεο επνρήο καο. 
Γ. Πξνζέγγηζε ζηα νπζηαζηηθά δεηήκαηα 
πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ παξάγνληα Άλζξσπνο θαη 

ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ 
πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην 
ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Γλψζεηο 
 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 



Σξίηε έθδνζε 

114 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 

Πεξηγξαθή: Ώλζξσπηζηηθέο Βπηζηήκεο θαη 
Κνηλσληνινγία: Βμέιημε θαη αλάιπζε ηεο 

πνξείαο ησλ Βπηζηεκψλ ηνπ Ώλζξψπνπ, 
18νο-19νο αη. 

2ε Δβδνκάδα 2 

Ο ζεηηθηζκφο ηνπ Comte θαη ε εκθάληζε ηεο 
Κνηλσληνινγίαο, Δ αλάπηπμε ηεο 
θνηλσληνινγηθήο ζθέςεο θαη νη βαζηθφηεξεο 

θνηλσληνινγηθέο ζρνιέο. 

3ε Δβδνκάδα 2 

Δ Κνηλσληνινγία ζηελ Βιιάδα θαη ηελ 

Βπξψπε ζήκεξα: Μέζνδνο, έξεπλα, 
εθαξκνγέο. 

4ε Δβδνκάδα 2 
Κνηλσληθά πζηήκαηα, νη Ώλζξψπηλεο 
Κνηλσλίεο, πζηεκαηνθεληξηθή Θεψξεζε 

ηεο Κνηλσλίαο. 

5ε Δβδνκάδα 2 

ΐαζηθέο Κνηλσληνινγηθέο έλλνηεο: Ρφινο, 

ζέζε, ζρέζεηο, δνκή, Κνηλσληθνί Θεζκνί: 
Θεζκηθφηεηα θαη εμσζεζκηθφηεηα. 

6ε Δβδνκάδα 2 
Κνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, νκάδα – ηάμε, 
Κνηλσληθή θηλεηηθφηεηα. 

7ε Δβδνκάδα 2 
Κνηλσληθή έληαμε Κνηλσληθνπνίεζε ηνπ 
Ώηφκνπ. 

8ε Δβδνκάδα 2 Κνηλσληθφο Έιεγρνο θαη θαηαζηνιή. 

9ε Δβδνκάδα 2 

Κνηλσληθή Ώλάπηπμε, θνηλσληθή κεηαβνιή 

κεηαζρεκαηηζκφο θαη εμέιημε: Πνιηηηζκφο 
θαη Κνπιηνχξα. Θξεζθεία θαη Κνηλσλία. 
Κνηλσληθά πξνβιήκαηα ζηελ Βιιάδα 

άιινηε θαη ηψξα: Βγθιεκαηηθφηεηα θαη βία, 
Ναξθσηηθά θαη αιθννιηζκφο, Γάκνο, 
δηαδχγην, ππνγελλεηηθφηεηα, Ώλεξγία, 

κεηαλάζηεπζε, μελνθνβία, κεηνλφηεηεο θαη 
θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. 

10ε Δβδνκάδα 2 Κνηλσληθνπνηεηηθφο ξφινο ζηξ. Θεηείαο. 

11ε Δβδνκάδα 2 Κνηλσληνινγηθή εμήγεζε Πνιέκσλ. 

12ε Δβδνκάδα 2 Ώλνκηθή θαη ζηξαηεγηθή ΐία. 

13ε Δβδνκάδα -       - 
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ΤΝΟΛΟ           24 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Αξ. Γ. Καθθέ: «ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ, ΜΏΘΔΜΏΣΏ», εθδ. 

Παπαδήζε, λέα αλαζεσξεκέλε (Γ ΒΚΑΟΔ) ΏΘΔΝΏ 2008  

 Αξ. Γ. Καθθέ: «ΣΕ ΒΕΝΏΕ Ο ΠΟΛΒΜΟ; ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ 

ΣΔ ΐΕΏ ΚΏΕ ΣΟΤ ΠΟΛΒΜΟΤ», εθδ. Παπαδήζε, ΏΘΔΝΏ 
2008 Νέα βειηησκέλε έθδνζε 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 
 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή  ΒΕΑΕΚΟ 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Ώγγιηθά: Πηζηνπνίεζε 

Ώγγινκάζεηαο Ώ1,ΐ1  

 ΐαζηθέο γλψζεηο Φπρνινγίαο 

 

 Βθκάζεζε: ΐαζηθέο έλλνηεο ηξαηησηηθήο 

Φπρνινγίαο, ζηνηρεία ςπρνπαζνινγίαο πνπ 
αθνξνχλ ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ, κνξθέο 
παξέκβαζεο θαη απνηειέζκαηα ζην ζηξαηησηηθφ 

πξνζσπηθφ απφ ηηο κνξθέο ςπρνινγηθήο 
ππνζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ 

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο έλλνηεο 

φπσο ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ζηξαηφο, ε 
νπνία θαιιηεξγείηαη θαη απμάλεη αμηνπνηψληαο ηε 

δεκηνπξγηθή πξνζαξκνγή, ηελ θιηκαθσηή 
επαθή κε ην πξνο εθκάζεζε αληηθείκελν, ηελ 
πξφιεςε, ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ 

θαηάιιειε ζεξαπεία σο έλλνηεο θξίζηκεο γηα ηελ 
ζηξαηησηηθή δηνίθεζε – ην εζηθφ – ηελ άκπλα  

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies) θαη κηθξέο 
εξεπλεηηθέο αζθήζεηο 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 
Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ςπρνινγηθήο παξέκβαζεο ζην 

ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ ςπρηθή 
αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ   
 

Γεμηφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ, ηηο κειέηεο 
πεξίπησζεο θαη ηελ εξεπλεηηθή άζθεζε εμνηθεηψλεηαη κε ηελ επίδξαζε 

ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο ζηε ζηξαηησηηθή δσή  
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Ηθαλφηεηεο 
 

 

Ο θνηηεηήο αλαπηχζζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα δεκηνπξγηθή πξνζαξκνγή 
ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο, απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη απφ κηα κηθξή εξγαζία, ηνπ ηχπνπ 
ηεο εξεπλεηηθήο άζθεζεο 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξφθεηηαη γηα ηελ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 
Βηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο ηξαηησηηθήο 

Φπρνινγίαο 

2ε Δβδνκάδα 3 
Ώγρψδεηο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή 

ηνπ καρεηή 

3ε Δβδνκάδα 3 Βπηρεηξεζηαθφ ηξεο & ηξεο Μάρεο 

4ε Δβδνκάδα 3 
Αηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δσή ηνπ καρεηή 

5ε Δβδνκάδα              3 Αηαηαξαρή ηεο Πξνζαξκνγήο 

6ε Δβδνκάδα 3 Βπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

7ε Δβδνκάδα 3 Ώίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

8ε Δβδνκάδα 3 Φπρηθή Ώλζεθηηθφηεηα 

9ε Δβδνκάδα 3 
Ώπηνθηνληθφο ηδεαζκφο θαη Ώπηνθηνληθά επεηζφδηα 
ζην ηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ 

10ε Δβδνκάδα 3 Αηαηαξαρέο ζπλδεφκελεο κε νπζίεο 

11ε Δβδνκάδα 3 Πξφιεςε θαη Θεξαπεία ζην ηξαηφ 

12ε Δβδνκάδα 3 πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 

13ε Δβδνκάδα 3 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αμηφκαρνπ ζηξαηησηηθνχ 

ζηειέρνπο θαη ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζηξαηησηηθνχ 
εγέηε  

ΤΝΟΛΟ    

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Καξακαλψιε, ΐ. (2013) ηξαηησηηθή Φπρνινγία, Ώζήλα,                

                   Β 
Καξακαλψιε, ΐ. & Παπαρξηζηφπνπινο, Κ. (2015)  
                    Ειζαγυγή ζηην Ψςσολογία και ζηπαηιυηικέρ  

                   εθαπμογέρ – Θευπηηικέρ βάζειρ ηηρ επιζηήμηρ  
                   ηηρ Ψςσολογίαρ : Μεθοδολογία έπεςναρ &  
                   Κοινυνική – Κοινοηική – Οπγανυηική  

                   Ψςσολογία, Ώζήλα, Β 

 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο 7 

 Βμνηθείσζε κε βαζηθέο έλλνηεο αηνκηθή θαη 
νκαδηθήο δηαρείξηζεο ςπρνινγηθψλ 
κεηαβιεηψλ ζην ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ  

 Βμνηθείσζε κε βαζηθέο αξρέο κεζνδνινγίαο 
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ηεο έξεπλαο  

Ώπηνεθπαίδεπζε 12 

 Ώπηνέιεγρνο – απηνεθηίκεζε – 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα  

 Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 Αηαρείξηζε θξίζεσλ 

 Καιιηέξγεηα Δγεηηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ  

ΤΝΟΛΟ 19  
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ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ-
ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΏΝΏΛΤΔ 

ΒΑΏΦΕΚΧΝ 
ΑΕΏΜΒΡΕΜΏΣΧΝ Ε 

Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν 
ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα ή 

Ώμησκαηηθνί αλάινγσλ πξνζφλησλ 
ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο 
γηα ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

— 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 
ε δηδαζθαιία ηεο Γεσζηξαηεγηθήο αμίαο ηεο Βιιάδαο θαη 
 ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ ρψξνπ πνπ πεξηβάιεη απηή. 
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Γλψζεηο: 

Ο ζπνπδαζηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζρεδηάδεη πνξείεο κέζα ζε δεδνκέλν γεσγξαθηθφ 
πεξηβάιινλ θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

Γεμηφηεηεο: — 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο,  

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε 

Δβδνκάδα 

2 Μέζνδνο ηξαηησηηθήο Ώμηνιφγεζεο 

2ε 

Δβδνκάδα 

2 Βπξψπε (Ώμηνιφγεζε - ηξαηησηηθέο Πιεξνθνξίεο - 

Κιηκαηνινγία - Τδξνινγία - Αηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο) 

3ε 
Δβδνκάδα 

2 Βπξψπε (Υσξν-νηθνλνκία - Εζηνξηθή γεσγξαθία λεσηέξσλ 

ρξφλσλ - Κνηλσληθή ζχλζεζε ) 

4ε 

Δβδνκάδα 

2 ΐαιθαληθή Υεξζφλεζνο (ηξαηησηηθή Ώμηνιφγεζε - 

ηξαηεγηθέο Πιεξνθνξίεο  - Κιηκαηνινγία - Τδξνινγία - 
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Υσξν-νηθνλνκία - Εζηνξηθή Γεσγξαθία λεσηέξσλ ρξφλσλ ) 

5ε 
Δβδνκάδα 

2 Ώιβαλία (ηξαηησηηθή αμηνιφγεζε - ηξαηεγηθέο 
Πιεξνθνξίεο - Υσξν-νηθνλνκία - Εζηνξηθή Γεσγξαθία 

λεσηέξσλ ρξφλσλ) 

6ε 

Δβδνκάδα 

2 ΐνπιγαξία - Π.Γ.Α.Μ. (ηξαηησηηθή Ώμηνιφγεζε - 

ηξαηεγηθέο Πιεξνθνξίεο - Υσξν-νηθνλνκία - Εζηνξηθή 
Γεσγξαθία λεσηέξσλ ρξφλσλ) 

7ε 
Δβδνκάδα 

2 Σνπξθία (ηξαηησηηθή Ώμηνιφγεζε - ηξαηησηηθέο 
Πιεξνθνξίεο - Τδξνινγία - Υσξν-νηθνλνκία - Εζηνξηθή 

Γεσγξαθία λεσηέξσλ ρξφλσλ) 

8ε 

Δβδνκάδα 

2 Κχπξνο (ηξαηησηηθή Ώμηνιφγεζε - ηξαηησηηθέο 

Πιεξνθνξίεο - Τδξνινγία - Υσξν-νηθνλνκία - Εζηνξηθή 
Γεσγξαθία λεσηέξσλ ρξφλσλ) 

9ε 
Δβδνκάδα 

2 Μέζε Ώλαηνιή (ηξαηεγηθέο Πιεξνθνξίεο - Ώλάιπζε 
επηκέξνπο ρσξψλ - Εζηνξηθή Γεσγξαθία λεσηέξσλ 
ρξφλσλ) 

10ε 
Δβδνκάδα 

2 Μέζε Ώλαηνιή (Ώμηνιφγεζε επηκέξνπο ρψξσλ - Υσξν-

νηθνλνκία - Τδξνινγία - Κιηκαηνινγία) 

11ε 
Δβδνκάδα 

2 Μεζφγεηνο Θάιαζζα (Ώμηνιφγεζε Νήζσλ θαη Ναπηηθψλ 
Ώμφλσλ - Τδξνινγία - Κιηκαηνινγία - Υσξν-νηθνλνκία) 

12ε 
Δβδνκάδα 

2 ΐφξεηα Ώθξηθή (ηξαηησηηθή  Ώμηνιφγεζε - ηξαηεγηθέο 
Πιεξνθνξίεο - Κιηκαηνινγία - Υσξν-νηθνλνκία) 

13ε 
Δβδνκάδα 

2 Πξφρεηξν Αηαγψληζκα – Βπαλαιήςεηο 

ΤΝΟΛΟ           26 

Βηβιηνγξαθία:  Βπ. Γαιαλάθε: «ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ» 

 Π. Υαηδεκηράιε: «ΔΤΡΧΠΖ, ΓΔΧΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» 
 Υάξηεο θαη ρεδηαγξάκκαηα ησλ Ώληίζηνηρσλ Υσξψλ 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΟΡΓΏΝΧΔ ΚΏΕ 

ΑΕΟΕΚΔΔ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Πάξε Ώλαζηαζία,  Λέθηνξαο  Β 

Γηδάζθνληεο: Πάξε Ώλαζηαζία,  Λέθηνξαο  Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

 

Αθνινπζείηαη ην Αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα 

δηδαζθαιίαο. ε θάζε ζπλάληεζε 

αλαιχνληαη Cases θαη ζηα πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα γίλεηαη πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ 

DVD πνπ έρσ αγνξάζεη απφ ηελ Ακεξηθή. 

Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο είλαη λα 

πξνγξακκαηίζεη, λα θαηεπζχλεη, λα νξγαλψζεη 

θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία κηαο 

επηρείξεζεο ζε δηάθνξα επίπεδα κέζσ 

δηαθφξσλ κεζφδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ θαη ηεο θαηάξηηζεο 

ππαιιήισλ. Δ δηαρείξηζε, θαλνληθά θηηαγκέλε 

απφ δηεπζπληή θαη βνεζνχο ηνπ, είλαη βαζηθή 

ζηε δηεχζπλζε κηαο νξγάλσζεο ζε απηφ πνπ 

κπφξεζε λα ζεσξεζεί κηθξνζθνπηθά επίπεδα. 

Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο είλαη λα νδεγήζεη, λα 

νξγαλψζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα νκάδα ή 

άηνκα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ 

ζηφρνπ ή απνζηνιήο.  

Δ δηαρείξηζε είλαη κηα αηέξκνλε δηαδηθαζία. Δ 

δηαρείξηζε ζα παξακείλεη ην κέξνο ηεο 

νξγάλσζεο φζν ππάξρεη ε ίδηα ε νξγάλσζε. Δ 

δηαρείξηζε είλαη κηα αηειείσηε δηαδηθαζία 
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δεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο παξειζφληνο 

θέξλνπλ πάληα ηνλ αληίθηππφ ηνπο γηα ην 

κειινληηθφ ζρέδην δξάζεο. 

Δ δηαρείξηζε είλαη θαζνιηθήο θχζεο δει. 

ππάξρεη παληνχ ζηνλ θφζκν νπνπδήπνηε 

ππάξρεη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Οη 

βαζηθέο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ νπνπδήπνηε, είηε είλαη 

επηρεηξεκαηηθή ή κε επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη αλαιχνληαη νη 

θαλφλεο ζηξαηησηηθήο θαη πνιηηηθήο δηαρείξηζεο  

απφ ηνλ ηξαηεγφ Colin Powell. Ώθνινπζεί 

εχξεζε θνηλψλ ζεκείσλ ηνπ ηξαηεγνχ Colin 

Powell θαη ησλ θνξπθαίσλ δηεπζπληψλ ησλ 

θάιιηζησλ πνιπεζληθψλ ζηνλ πιαλήηε. 

Μ
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Γλψζεηο 
 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 

Ση είλαη ην Μάλαηδκελη. Εζηνξία θαη Βμέιημε 

ηνπ Μάλαηδκελη κέρξη ήκεξα. 

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―The American 
Dream‖. 

2ε Δβδνκάδα 2 

Σξφπνο Αηνίθεζεο  πξηλ θαη κεηά ηνλ ΐ‘ 

Παγθφζκην Πφιεκν.  

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―History of 
Management. Fayol‖. 

3ε Δβδνκάδα 2 

Πνιπεζληθέο Βπηρεηξήζεηο. Πνηεο είλαη νη 

Καιχηεξεο θαη πνπ ΐξίζθνληαη; Πνηνί Βίλαη 

νη Πινπζηφηεξνη Άλζξσπνη ζηνλ Πιαλήηε; 
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Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―Bill Gates‖. 

4ε Δβδνκάδα 2 

ξακα θαη θνπφο. εκαληηθά εκεία 

Ώμηψλ θαη Πεπνηζήζεσλ Κνξπθαίσλ 

Αηεπζπληψλ Πνιπεζληθψλ. Δζηθέο Ώμίεο ή 

φρη; 

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―Stanford 

University‖.  

5ε Δβδνκάδα 2 

Βπηρεηξεζηαθή Κνπιηνχξα θαη Δγεζία. Guru 

Βπηρεηξήζεσλ. 

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―Management 
Guru Jim Rohn‖. 

6ε Δβδνκάδα 2 Πξφρεηξν Αηαγψληζκα. 

7ε Δβδνκάδα 2 

Καλφλεο ηξαηησηηθήο θαη Πνιηηηθήο 

Αηαρείξηζεο απφ ηνλ ηξαηεγφ Colin Powell. 

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―General Colin 

Powell". 

8ε Δβδνκάδα 2 

Πεηξέιαηα θαη Βπηρεηξήζεηο. Βλαιιαθηηθέο 

Πεγέο Βλέξγεηαο.  

Case: 2 Βθπαηδεπηηθά DVD ―Oil Sands in 
Canada‖, ―The Ethanol Solution of Brazil‖. 

9ε Δβδνκάδα 2 

Ώλαηνιηθή έλαληη Απηηθήο Κνπιηνχξαο φζνλ 

Ώθνξά ηελ Αηαρείξηζε.  

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―East versus 

West‖.   

10ε Δβδνκάδα 2 
Βπίπεδν Μάλαηδκελη (Flat Management). 

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―General Electric‖. 

11ε Δβδνκάδα 2 

Μάλαηδκελη χζηεκα Just in Time. 

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―Honda‖. 

12ε Δβδνκάδα 2 

Αηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality 

Management). 

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―Toyota‖. 

13ε Δβδνκάδα 2 

Keiretsu. Μάλαηδκελη χζηεκα ηεο 

Εαπσλίαο.   

Case: Βθπαηδεπηηθφ DVD ―Keiretsu‖. 

ΤΝΟΛΟ          26 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ηξαηησηηθφ θαη Βπηρεηξεκαηηθφ Μάλαηδκελη,  πγγξαθείο: 

Λέθηνξαο Αξ. Ώλαζηαζία Πάξε θαη Κνζκήηνξαο Καζεγεηήο Αξ. 
Ώλδξέαο Αεκεηξίνπ,  Βθδνηηθφο Οίθνο: ηξαηησηηθή ρνιή 
Βπειπίδσλ,  2015. 
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ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΏΣΕΣΕΚΒ 

ΜΒΘΟΑΟΕ & 
ΣΟΥΏΣΕΚΒ 
ΑΕΏΑΕΚΏΕΒ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 
Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα 

ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο παξαθνινχζεζε 
ησλ Μαζεκάησλ «Γεληθά 

Μαζεκαηηθά» θαη 
«Αλψηεξα Μαζεκαηηθά» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 
Δ δηδαζθαιία βαζηθψλ αξρψλ ησλ Πηζαλνηήησλ θαη ηεο 

(Πεξηγξαθηθήο) ηαηηζηηθήο κε πνιιά παξαδείγκαηα 

ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ψζηε ν ζπνπδαζηήο λα 
θαηαλνήζεη πψο επηιχνληαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα 

εθαξκφδνληαο βαζηθέο ζηνραζηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο αξρέο. 
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε  
λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηαιέμεηο  

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΟΠΛΕΚΏ 

ΤΣΔΜΏΣΏ-ΐΛΔΣΕΚΔ», 
 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ 

ΒΡΒΤΝΏ ΚΏΕ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΒ 
ΏΤΣΔ-ΘΒΧΡΕΏ ΜΏΥΔ» , 

 ησλ καζεκάησλ ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ Βπηινγήο κε 
ηίηιν «ΠΟΛΒΜΕΚΏ ΠΏΕΓΝΕΏ, ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ 

ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΣΧΝ ΠΤΡΧΝ & ΚΏΛΤΦΔ 

ΣΟΥΟΤ» θαζψο θαη 
 ησλ καζεκάησλ ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ Βπηινγήο κε 

ηίηιν «ΥΏΟ ΚΏΕ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ: 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΟΝ ΒΕΚΟΝΕΚΟ ΠΟΛΒΜΟ ΚΏΕ 
ΣΔΝ ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ΜΏΥΔ». 
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Γεμηφηεηεο: 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ 

επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ επηιχεη ζχλζεηα 

πνζνηηθά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε ζεσξεηηθέο θαη 
ηερληθέο εθαξκνγέο, θαζψο θαη ζε πνηθίιια κνληέια 

αλαπαξάζηαζεο πξαγκαηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη,  
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Βαζηθνί Οξηζκνί θαη Σχπνη: Αεηγκαηνρψξνο θαη 
Βλδερφκελα, Έλσζε-Σνκή θαη πκπιήξσκα 
Βλδερνκέλσλ: Νφκνη De Morgan, Οξηζκφο Πηζαλφηεηαο 

θαηά Lagrange,Πξνζζεηηθφ Θεψξεκα, Αεζκεπκέλεο 
Πηζαλφηεηεο θαη Πνιιαπιαζηαζηηθφο Σχπνο 
Πηζαλνηήησλ, Ώλεμάξηεηα Βλδερφκελα, Θεψξεκα Οιηθήο 

Πηζαλφηεηαο θαη Σχπνο ηνπ Bayes, Βθαξκνγέο θαη 
Παξαδείγκαηα ζε Γεηήκαηα ηξαηησηηθνχ Βλδηαθέξνληνο 

2ε Δβδνκάδα 4 πλδπαζηηθή: Παξαγνληηθφ, Αησλπκηθφο πληειεζηήο, 
Σξίγσλν ηνπ Pascal, ΐαζηθά ηνηρεηψδε Ώπνηειέζκαηα, 
πλδπαζκνί, Αηαηάμεηο, Πνιπσλπκηθνί πληειεζηέο, ην 

Πξφβιεκα ηεο Σνπνζέηεζεο S ζθαηξηδίσλ ζε Ν θειιηά: 
Βπαλαιεπηηθέο Αηαηάμεηο θαη Βπαλαιεπηηθνί πλδπαζκνί 
ησλ S αλά Ν, Αεηγκαηνιεςίεο άλεπ θαη κεη‘επαλαζέζεσο: 

Ώλαθνξά ζηελ Τπεξγεσκεηξηθή Καηαλνκή, 
Πνιιαπιαζηαζηηθή Ώξρή, Βθαξκνγέο θαη Παξαδείγκαηα 
ζε ηξαηησηηθά Γεηήκαηα 

3ε Δβδνκάδα 4 Οη Κπξηφηεξεο Γηαθξηηέο Καηαλνκέο: Σπραίεο 
Μεηαβιεηέο θαη πλάξηεζε Καηαλνκήο: ΐαζηθνί Οξηζκνί, 

Τπεξγεσκεηξηθή Καηαλνκή, Αησλπκηθή Καηαλνκή, 
Γεσκεηξηθή Καηαλνκή, Καηαλνκή Pascal, Καηαλνκή 
Poisson, Βθαξκνγέο θαη Παξαδείγκαηα ζε Εεηήκαηα 

ηξαηησηηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

4ε Δβδνκάδα 4 Οη Κπξηφηεξεο πλερείο Καηαλνκέο: Καλνληθή 

Καηαλνκή, Λνγαξηζκηθν-Καλνληθή Καηαλνκή, Βθζεηηθή 
Καηαλνκή, Καηαλνκή γn, Καηαλνκή ρ2, Οκνηφκνξθε 
Καηαλνκή, Καηαλνκή ΐήηα, Καηαλνκή Cauchy, 

Καηαλνκή Student, Καηαλνκή Snedecor, Βθαξκνγέο θαη 
Παξαδείγκαηα ζε ηξαηησηηθά Γεηήκαηα 

5ε Δβδνκάδα 4 Πνιπδηάζηαηεο Σπραίεο Μεηαβιεηέο: Ρνπνγελλήηξηεο 
θαη Γελλήηξηεο πλαξηήζεηο. Οξηαθά Θεσξήκαηα (Νφκνο 

ησλ Μεγάισλ Ώξηζκψλ) 
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6ε Δβδνκάδα 4 Αιπζίδεο Markov: Ώιπζίδεο Markov ζε Αηαθξηηφ Υξφλν 

(Οξηζκνί, Παξαδείγκαηα, Πηζαλφηεηεο Μεηαπήδεζεο, 
Έκκνλεο θαη Μεηαβαηηθέο Καηαζηάζεηο, Κξηηήξηα 
Βπαλαιεπηηθφηεηαο), Αιπζίδεο Markov ζε πλερή 

Υξφλν (Ώλέιημε Poisson, Βλδηάκεζνη Υξφλνη θαη Υξφλνη 
Ώλακνλήο, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο Kolmogorov), 
Βθαξκνγέο θαη Παξαδείγκαηα ζε ηξαηησηηθά Γεηήκαηα 

7ε Δβδνκάδα 4 Αλαλεσηηθέο Αλειίμεηο & Αλειίμεηο Γηάρπζεο: 
Ώλαλεσηηθέο Ώλειίμεηο (Ώλαλεσηηθέο Βμηζψζεηο, Μνληέια 

Ώληηθαηάζηαζεο, ηάζηκεο Ώλαλεσηηθέο Ώλειίμεηο, 
Οξηαθά Θεσξήκαηα γηα ηελ Ώπαξηζκήηξηα Ώλαλεψζεσλ), 
Αλειίμεηο Γηάρπζεο (Κίλεζε Brown, Υξφλνη Πξψηεο 

Αηέιεπζεο) Βθαξκνγέο θαη Παξαδείγκαηα ζε ηξαηησηηθά 
Γεηήκαηα 

8ε Δβδνκάδα 4 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή: ΐαζηθή Πεξηγξαθηθή 
ηαηηζηηθή (ηαηηζηηθέο Μνλάδεο, ηαηηζηηθά Γλσξίζκαηα 
θαη Μεηαβιεηέο, Καηαλνκέο πρλνηήησλ, Ώπφιπηε θαη 

ρεηηθή πρλφηεηα, Εζηνγξάκκαηα, Ώζξνηζηηθέο 
Καηαλνκέο πρλνηήησλ, Μέηξα Θέζεο, Μέηξα 
Ώπφθιηζεο, Άιιεο Παξάκεηξνη Καηαλνκψλ πρλνηήησλ: 

ε Λνμφηεηα ζαλ Μέηξν Ώζζπκεηξίαο, Κπξηφηεηα), 
Παξάκεηξνη Καηαλνκψλ (Παξάκεηξνη Θέζεσλ, 
Παξάκεηξνη Ώπφθιηζεο), Κνηλέο Καηαλνκέο θαη 

δηάθνξα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηε Μέζε Σηκή θαη 
ηε Γηαζπνξά 

9ε Δβδνκάδα 4 ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία & Γηαζηήκαηα 
Δκπηζηνζχλεο: εκαληηθέο ηαηηζηηθέο πλαξηήζεηο, 
Γεηγκαηνιεπηηθέο Καηαλνκέο (ρ2-Καηαλνκή, t-

Καηαλνκή,f-Καηαλνκή), Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο γηα 
ηε Μέζε Σηκή (Καλνληθφο Πιεζπζκφο κε γλσζηφ ζ 
(κηθξφ δείγκα), Με Καλνληθφο Πιεζπζκφο κε άγλσζην ζ 

(κηθξφ δείγκα), Με Καλνληθφο Πιεζπζκφο κε άγλσζην 
ζ (κεγάιν δείγκα), Γηαζηήκαηα Πξφβιεςεο, 
Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο γηα ηε Γηαθχκαλζε, 

Γηαζηήκαηα Δκπηζηνζχλεο γηα ηε Γηαθνξά Μέζσλ 
(νη Αηαζπνξέο είλαη γλσζηέο (κηθξά Αείγκαηα), νη 
Αηαζπνξέο είλαη άγλσζηεο θαη ίζεο (κηθξά Αείγκαηα), νη 

Αηαζπνξέο είλαη άγλσζηεο θαη άληζεο (κηθξά Αείγκαηα), 
νη Αηαζπνξέο είλαη άγλσζηεο θαη άληζεο (κεγάια 
Αείγκαηα)) 

10ε Δβδνκάδα 4 Έιεγρνο Τπνζέζεσλ: Γεληθέο Έλλνηεο γηα ηνλ 
Έιεγρν Τπνζέζεσλ, Έιεγρνο γηα ηε Μέζε Σηκή 

(Καλνληθφο Πιεζπζκφο κε Γλσζηή Αηαζπνξά, Καλνληθφο 
Πιεζπζκφο κε Άγλσζηε Αηαζπνξά, Έιεγρνο γηα ηε 
Μέζε Σηκή Με Καλνληθνχ Πιεζπζκνχ), Έιεγρνο γηα 

ηε Γηαζπνξά, Έιεγρνο Γηαθνξάο (Έιεγρνο Αηαθνξάο 
δχν Μέζσλ, Έιεγρνο Αηαθνξάο Γεχγνπο, Έιεγρνο 
χγθξηζεο ησλ Αηαζπνξψλ δχν Πιεζπζκψλ, Έιεγρνο 

Αηαθνξάο δχν Πιεζπζκψλ, Έιεγρνο Αηαθνξάο 
Πνζνζζηψλ), Ηζνδπλακία Διέγρσλ Τπνζέζεσλ θαη 
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ΓηαζηεκάησλΔκπηζηνζχλεο, Ηζρχο ηαηηζηηθψλ 

Διέγρσλ, p-Σηκή, Πνηνηηθφο Έιεγρνο 

11ε Δβδνκάδα 4 Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε: Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε 

(Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε, Μέζνδνο Βιαρίζησλ 
Σεηξαγψλσλ, Βθηίκεζε Αηαζπνξάο ηεο Βπζείαο 
Παιηλδξφκεζεο, ηαηηζηηθφο Έιεγρνο θαη Αηαζηήκαηα 

Βκπηζηνζχλεο γηα ηελ Κιίζε ηεο Βπζείαο 
Παιηλδξφκεζεο, Μέζε Βθηίκεζε ηεο Βμαξηεκέλεο 
Μεηαβιεηήο Τ γηα δνζείζα ηηκή x ηεο Ώλεμάξηεηεο Υ, 

Πξφβιεςε Σηκψλ ηεο Τ γηα δνζείζα ηηκή x ηεο Υ, 
Αεηγκαηνιεπηηθή πζρέηηζε, ηαηηζηηθφο Έιεγρνο 
Καηαινίπσλ Παιηλδξφκεζεο), Πνιπδηάζηαηε 

Παιηλδξφκεζε (Πνιπδηάζηαην Γξακκηθφ Μνληέιν, 
Μέζνδνο Βιαρίζησλ Σεηξαγψλσλ γηα ηελ Πνιπδηάζηαηε 
Παιηλδξφκεζε, Βθηίκεζε Αηαθχκαλζεο ηεο Πνιιαπιήο 

Παιηλδξφκεζεο θαη Πνιπδηάζηαηνο πληειεζηήο 
πζρέηηζεο, ηαηηζηηθά πκπεξάζκαηα ζην 
Πνιπδηάζηαην Γξακκηθφ Μνληέιν, Πξφβιεςε ζην 

Πνιπδηάζηαην Μνληέιν Παιηλδξφκεζεο, Ώλάιπζε 
Αηαζπνξάο θαη Έιεγρνη Τπνζέζεσλ, F-Έιεγρνο, 
ηαδηαθή Παιηλδξφκεζε) 

12ε Δβδνκάδα 4 Με Γξακκηθή Παιηλδξφκεζε: Με Γξακκηθή 
Παιηλδξφκεζε (Πνιπσλπκηθή Παιηλδξφκεζε, Βθζεηηθή 

Παιηλδξφκεζε, Παιηλδξφκεζε ηαζεξψλ 
Βιαζηηθνηήησλ, Παιηλδξφκεζε ζε ηγκνεηδή πλάξηεζε 
(Λνγηζηηθή Παιηλδξφκεζε)) 

13ε Δβδνκάδα 4 Υξνλνζεηξέο θαη Με Παξακεηξηθή ηαηηζηηθή: 
Παξαδείγκαηα Υξνλνινγηθψλ εηξψλ, Γηακεξηζκφο 

Υξνλνινγηθψλ εηξψλ ζε πληζηψζεο, Μνληέια 
Υξνλνζεηξψλ ησλ Box  θαη Jenkins, Έιεγρνη 
Καηάηαμεο (Σεζη Πξνζήκνπ (Sign Test), Σεζη γηα 

Σπραηφηεηα (The Runs Test), Έιεγρνο Mann-Whitney U 
Test, Έιεγρνο Wilcoxon Signed-Rank Test, Έιεγρνο 
Kruskal-Wallis Test- ε Με Παξακεηξηθή ελαιιαθηηθή ζηε 

κνλνπαξαγνληηθή ANOVA, Έιεγρνο Friedman Test γηα 
Σπραίνπο Μπινθ ρεδηαζκνχο (Block Design)), 
πληειεζηήο πζρέηηζεο πληειεζηήο πζρέηηζεο 

Spearman Rank, Έιεγρνη ρ2, Έιεγρνο Καιήο 
Πξνζαξκνγήο ρ2, Έιεγρνο γηα ηελ Ώλεμαξηεζία, 
Έιεγρνο ρ2 γηα Εζφηεηα ζηα Πνζνζηά)   

ΤΝΟΛΟ            52 

Βηβιηνγξαθία:  Ν. Εσ. Αάξαο: «Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη Δθαξκνγέο ζε 
ηξαηησηηθά Θέκαηα», ζει. 185, e-book 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΥΔΜΕΚΔ 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 

(ΘΒΧΡΕΏ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Θεφδσξνο Ληφιηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β. 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Πξναπαηηνχκελν είλαη ην 

Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΓENIKH 
XHMEIA» πνπ δηδάζθεηαη ζην 2ν 
Βμάκελν πνπδψλ 

Δ Θεσξία ηνπ καζήκαηνο ΥΔΜΕΚΔ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ παξέρεη ην απαξαίηεην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε 
βαζηθά αληηθείκελα ηεο Υεκείαο κε ζθνπφ ηελ 
πξνψζεζε ηεο βαζηθήο επηζηεκνληθήο ηνπο 

θαηάξηηζεο (κάζεκα ππφβαζξνπ). Βπηπιένλ, 
ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν ην εξγαζηεξηαθφ 
κέξνο γηα βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε 

ηεο χιεο. 
 
θνπφο ηνπ Μαζήκαηνο είλαη θάζε Βχειπηο: 

 λα απνθηήζεη έλα ζεκειηψδεο ππφβαζξν ζην 
αληηθείκελν ηεο Υεκηθήο Σερλνινγίαο, ηεο 

Υεκείαο θαη ζπλαθψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ 

 λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη 
αλά ηελ πθήιην ζηνλ ηνκέα ηεο Υεκείαο, 
ηεο Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη 
Βπηζηεκψλ Μεραληθνχ 

 λα αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ησλ δηεξγαζηψλ 

παξαγσγήο (π.ρ. ηερλνινγία πεηξειαίνπ, 
δηαρσξηζκνί θ.ιπ.) θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο 
ζην πεξηβάιινλ 

 λα αληηιεθζεί ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 
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πνπ δεκηνπξγνχληαη (ηα νπνία 

πξνθαινχληαη εληφλσο θαη απφ ηε 
ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ 
άιισλ) θαη ελ γέλεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

παξαπάλσ ζηελ νηθνλνκία (π.ρ. ηερλνινγία 
θαη αγνξά θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη 
πσο δηακνξθψλεηαη ε ζεκεξηλή 

γεσπνιηηηθή ζε ζέκαηα ελέξγεηαο) 

 λα ελεκεξσζεί ελ γέλεη ζε εμεηδηθεπκέλα 

ζηξαηησηηθά ζέκαηα (π.ρ. ηερλνινγία 
θαπζίκσλ θαη εθξεθηηθψλ, βηνρεκηθφο 
πφιεκνο, ππξεληθά φπια θ.ιπ.) 

 λα εμνηθεησζεί κε ηηο ηερληθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα επηζηεκνληθφ 

εξγαζηήξην 

 λα κπνξεί λα ζπγγξάςεη κηα επηζηεκνληθή 
έθζεζε θαη λα αλαιχεη πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα 

 λα απνθηήζεη ην βαζηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ 

γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ 
δηδαζθφκελε χιε ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ 
ζηελ Β πνπ βξίζθνληαη ζε 

αιιεινζπκπιήξσζε κε άιια καζήκαηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ φπσο ε 
Φπζηθή (φπνπ ζε θάπνηα ζέκαηα ηα δχν 

καζήκαηα αιιεινζπκπιεξψλνληαη π.ρ. 
ζέκαηα ππξεληθήο Φπζηθήο, δνκή ηνπ 
αηφκνπ, ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, 

ππξεληθά φπια θ.ιπ.), ή ζεσξνχληαη 
αηχπσο σο πξναπαηηνχκελα θαζψο 
πξνζθέξνπλ γλψζεηο γηα καζήκαηα 

κεγαιχηεξσλ εηψλ (π.ρ. καζήκαηα Ρνήο 
Υεκείαο, Υεκεία Σξνθίκσλ) ή γηα ηελ 
εθπφλεζε Πηπρηαθήο Βξγαζίαο ζην 

αληηθείκελν 

 επηπξνζζέησο σο κάζεκα αλαθνξάο λα 

ππνβνεζήζεη έλαλ αξηζκφ κειινληηθψλ 
Ώμησκαηηθψλ νη νπνίνη ζα δηαηειέζνπλ ζην 
κέιινλ ηα ζηειέρε πνπ ζα επηκνξθσζνχλ - 
κε ηελ απαίηεζε θαη ηνπ ΓΒ - σο θνηηεηέο 

ζε νξηζκέλεο ρνιέο ΏΒΕ ηεο ρψξαο ζε 
πξνπηπρηαθφ (π.ρ. ζηε ρνιή Υεκηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ γηα ζηειέρε πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ π.ρ. κε ηε δηαρείξηζε 
θαπζίκσλ) φζν θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, 
αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ρνιέο (π.ρ. 

ρνιέο Μεραληθνχ, ΣΒΏΜΥ, 
Ππξνβνιηθνχ, Σεζσξαθηζκέλσλ, Σερληθνχ, 
Τιηθνχ Πνιέκνπ, Βθνδηαζκνχ-

Μεηαθνξψλ). 
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Σν Μάζεκα απηφ είλαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν 
γηα ηελ θαηαλφεζε: 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο 

«ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΥΔΜΒΕΏ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 6ν Βμάκελν πνπδψλ 

ζηα ψκαηα, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΤΓΥΡΟΝΏ 

ΤΛΕΚΏ Ε» πνπ δηδάζθεηαη ζην 5ν 
Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΥΔΜΕΚΏ ΟΠΛΏ 

ΚΏΕ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ ΠΟΛΒΜΟ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 6ν Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΤΓΥΡΟΝΏ 

ΤΛΕΚΏ ΕΕ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 7ν 
Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΒΚΡΔΚΣΕΚΏ- 
ΠΤΡΟΜΏΥΕΚΏ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 8ν 

Βμάκελν πνπδψλ. 
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Γλψζεηο 

 

 
 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Καχζηκεο Όιεο. Καηάηαμε θαπζίκσλ 

2ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
ηεξεά θαχζηκα. Γαηάλζξαθεο. Σχξθε, 
Ληγλίηεο, Ληζάλζξαθεο, Ώλζξαθίηεο 

3ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Καχζηκε μπιεία. Μεηαιινπξγηθφ Κσθ 

4ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Τγξά Καχζηκα. Ώξγφ πεηξέιαην. 
Πξνέιεπζε, Βίδε, Σξφπνη Βμφξπμεο, 

Μέζνδνη αλαθάιπςεο λέσλ θνηηαζκάησλ 

5ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Σν Βιιεληθφ θνίηαζκα ζηνλ Πξίλν θαη ε 

ζεκαζία ηνπ. Νεφηεξεο έξεπλεο θαη 
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δηαζέζηκα θνηηάζκαηα ζηελ Βιιεληθή 

Βπηθξάηεηα 

6ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
χζηαζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, Φπζηθέο 

Εδηφηεηεο 

7ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Αηχιηζε, πξντφληα δηχιηζεο. ηήιε 

Κιαζκαηηθήο Ώπφζηαμεο θαη δηαρσξηζκνί 

8ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Τγξαέξην. ΐελδίλεο. Ώξηζκφο Οθηαλίνπ 

9ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

ΐελδηλνθηλεηήξεο. Κηχπεκα ζηνλ 

βελδηλνθηλεηήξα θαη παξάγνληεο πνπ ηνπο 
νπνίνπο επεξεάδεηαη 

10ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Πεηξέιαην Diesel. Ώξηζκφο Κεηαλίνπ 

11ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Υαξαθηεξηζηηθά θηλεηήξσλ Diesel 

12ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Κηχπεκα ζηνλ θηλεηήξα Diesel θαη 
παξάγνληεο πνπ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη 

13ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Μαδνχη 

ΤΝΟΛΟ      26Θ+26Β 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Ν. Υξήζηνπ, Υ. Μαζηξφθαινπ, «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», Ώζήλα 2003, Έθδνζε ..Β. 

 Φ. ΠΟΜΧΝΔ, «ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», 

Ώζήλα 2003, Βθδφζεηο Σδηφια, ISBN: 978-960-418-274-9 

 Γ. Καιθάλεο, Ε. Υαηήξεο, «ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», 

Βθδφζεηο Γ.&. Παξίθνπ & ία ΒΒ, ISBN: 978-960-319-032-
5 

 Β. ηδεξίδνπ - Καξαγηαλλίδνπ, Α. . Ώρηιηάο, Α. Ν. 
Μπηθηάξεο, «ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ», Βθδφζεηο Γήηε, 

ISBN: 978-960-456-267-1 

 Σξ. Παπαεπαγγέινπ, «ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ», Βθδφζεηο 
Εδξχκαηνο Βπγελίδνπ  

 Ε. πειηφπνπινο, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», Βθδφζεηο ηακνχιε 

ΏΒ, ISBN: 960-351-836-5 

 Γ. Καιθάλεο, Ε. Υαηήξεο, Ώ. Καηαραλάθε, 

«ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», 
Βθδφζεηο Γ.&. Παξίθνπ & ία ΒΒ, ISBN: 978-960-319-092-
9 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

XΔΜΕΚΔ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ  
(ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ  Δ 
Β.Β.ΑΕ.Π. ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  

Γηδάζθνληεο: Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 ην Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΓΒΝΕΚΔ 

ΥΔΜΒΕΏ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 2ν 
Βμάκελν πνπδψλ 

 

 
Σν Βξγαζηεξηαθφ κάζεκα ΥΔΜΕΚΔ 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ παξέρεη πξαθηηθή εμάζθεζε 
ησλ Βπειπίδσλ ζε επηιεγκέλα θεθάιαηα ηεο 
Υεκείαο ζηνρεχνληαο ζηελ πξνψζεζε ηεο 

βαζηθήο επηζηεκνληθήο ηνπο θαηάξηηζεο 
(κάζεκα ππφβαζξνπ). θνπφο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ –πέξαλ ηεο επαθήο 

κε ζέκαηα Σερλνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο- είλαη 
λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε Βχειπη: 

 βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο 

 ε εμνηθείσζε κε ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα 
επηζηεκνληθφ εξγαζηήξην 

 λα αληηιεθζεί ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 
(ηα νπνία πξνθαινχληαη εληφλσο θαη 

απφ ηε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα 
εθηφο ησλ άιισλ) θαη ελ γέλεη ηηο 
ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ ζηελ 

νηθνλνκία (π.ρ. ηερλνινγία θαη 
αγνξά θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη 
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πσο δηακνξθψλεηαη ε ζεκεξηλή 

γεσπνιηηηθή ζε ζέκαηα ελέξγεηαο) 

 λα ελεκεξσζεί ελ γέλεη ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζηξαηησηηθά ζέκαηα 
(π.ρ. ηερλνινγία θαπζίκσλ θαη 
εθξεθηηθψλ, βηνρεκηθφο πφιεκνο, 

ππξεληθά φπια, θάξκαθα θιπ) 
.  

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 

 

Οη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο Βπέιπηδεο απαξαίηεην εθφδην 
γηα ηνπο κειινληηθνχο Ώμησκαηηθνχο, νη νπνίνη ζα δηαηειέζνπλ ηα 
ζηειέρε πνπ ζα επηκνξθσζνχλ - κε ηελ απαίηεζε θαη ηνπ ΓΒ - 

σο θνηηεηέο ζε ρνιέο ΏΒΕ ηεο ρψξαο ζε πξνπηπρηαθφ (π.ρ. ζηα 
Σκήκαηα Υεκείαο, Υεκηθψλ Μεραληθψλ γηα ζηειέρε πνπ ζα 
αζρνιεζνχλ π.ρ. κε ηε δηαρείξηζε θαπζίκσλ) φζν θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ρνιέο (π.ρ. 
ρνιέο Μεραληθνχ, ΣΒΏΜΥ, Ππξνβνιηθνχ, Σεζσξαθηζκέλσλ, 
Σερληθνχ, Τιηθνχ Πνιέκνπ, Βθνδηαζκνχ-Μεηαθνξψλ).  

 
Σν Μάζεκα απηφ είλαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 
θαηαλφεζε: 

 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ ΥΔΜΒΕΏ» 
πνπ δηδάζθεηαη ζην 6ν Βμάκελν πνπδψλ ζηα ψκαηα, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΏΜΤΝΣΕΚΏ ΤΛΕΚΏ» πνπ δηδάζθεηαη 
ζην 5ν, 6ν, 7ν, 8ν Βμάκελν πνπδψλ, 

 ηνπ Μαζήκαηνο Ρνήο «ΟΠΛΕΚΒ ΒΠΕΣΔΜΒ» πνπ 

δηδάζθεηαη ζην 5ν, 6ν, 7ν, 8ν Βμάκελν πνπδψλ 

 ηνπ Μαζήκαηνο «ΠΡΟΔΓΜΒΝΏ ΏΜΤΝΣΕΚΏ ΤΛΕΚΏ» πνπ 

δηδάζθεηαη ζην 8ν Βμάκελν πνπδψλ (ΧΜΏΣΏ)  
 

Γεμηφηεηεο 
 

Κάζε άζθεζε απαηηεί ζπιινγή πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
αθνινπζεί ε επεμεξγαζία απηψλ θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Οη αζθήζεηο νινθιεξψλνληαη κε γξαπηή έθζεζε 
πνπ ππνβάιιεηαη απφ θάζε Βχειπη. Με ηηο πεηξακαηηθέο αζθήζεηο 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα  

 

 εξγαζία ζε νκάδεο 

 εμάζθεζεο ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο 

 αμηνιφγεζεο ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ 

 απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

 αηηηνιφγεζεο αθφκα θαη ησλ απνηπρηψλ 

 ε εθκάζεζε νξζήο δηαηχπσζεο θαη ζπγγξαθήο κηαο 
επηζηεκνληθήο έθζεζεο  

 δηεθπεξαίσζε πεηξάκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
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 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεηξακαηηθήο 
δηαδηθαζίαο (πξνθνξηθή  εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ ζην αληηθείκελν ηεο άζθεζεο γηα 

έιεγρν θαηαλφεζεο ηνπ πεηξάκαηνο), θαζψο θαη απφ ηηο γξαπηέο εξγαζηεξηαθέο 
εθζέζεηο γηα θάζε πείξακα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ   

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 

Πξνζδηνξηζκφο ζεκείνπ ηήμεο - Θεσξία 
θαηλνκέλνπ ηήμεο- Πξνζδηνξηζκφο κηθηνχ 
ζεκείνπ ηήμεο- Έιεγρνο θαζαξφηεηαο 

νξγαληθψλ νπζηψλ 

2ε Δβδνκάδα 2 

Καχζηκν πδξνγφλν: Σερλνινγία πδξνγφλνπ 

- Κπςέιεο θαπζίκσλ – Πεηξακαηηθή 
παξαγσγή πδξνγφλνπ κέζσ 
νμεηδναλαγσγηθήο αληίδξαζεο  

3ε Δβδνκάδα 2 

Καχζηκα πεηξέιαην & βελδίλε: Έιεγρνο 
πνηφηεηαο θαπζίκσλ – Έιεγρνο λνζείαο 

θαπζίκσλ – Πνηνηηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ηρλεζεηψλ ζε πεηξειαηνεηδή  

4ε Δβδνκάδα 2 

Καχζηκα πεηξέιαην & βελδίλε: Πνζνηηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ηρλεζεηψλ ζε 
πεηξειαηνεηδή  

 

5ε Δβδνκάδα 2 
Ώπιή απφζηαμε- Μέζνδνο δηαρσξηζκνχ 
νπζηψλ:-Αηαγξάκκαηα ζεξκνθξαζίαο-
ζχζηαζεο- Βξγαζηεξηαθή Βθαξκνγή 

6ε Δβδνκάδα 2 
Κιαζκαηηθή απφζηαμε- Αηυιηζε αξγνχ 
πεηξειαίνπ  

7ε Δβδνκάδα 2 
Ώλαθξπζηάιισζε ΐελδντθνχ νμέσο-
Μέηξεζε απφδνζεο πξντφληνο  

8ε Δβδνκάδα 2 απσλνπνίεζε ιηπαξψλ πιψλ 

9ε Δβδνκάδα 2 
Φάξκαθα-Πξνζδηνξηζκφο ηβνπξνπθαίλεο 
ζε δηζθίν 

10ε Δβδνκάδα 2 

Βθρχιηζε νξγαληθψλ ελψζεσλ - Σερληθή 
εθρχιηζεο ζε ζχζηεκα δχν κε αλακίμηκσλ 
πγξψλ- Βξγαζηεξηαθή Βθαξκνγή 

 

11ε Δβδνκάδα 2 

Έιεγρνο ππθλφηεηαο θαπζίκσλ Μέζνδνο 

ππθλνκέηξνπ ή αξαηνκέηξνπ. 
Βξγαζηεξηαθφο πξνζδηνξηζκφο 
ππθλφηεηαο, ζρεηηθήο ππθλφηεηαο ζε 

θαχζηκα 

12ε Δβδνκάδα 2 
Καηεγνξίεο πιαζηηθψλ: ζεξκνπιαζηηθά – 
ειαζηνκεξή - ζεξκνζθιεξαηλφκελα. 
Βξγαζηεξηαθή παξαγσγή λάπινλ 6,10 
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13ε Δβδνκάδα 2 
Πξνζδηνξηζκφο ημψδνπο ζε θαχζηκα -

ιηπαληηθά 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Ν. Υξήζηνπ, Υ. Μαζηξφθαινπ, «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ 

ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», Ώζήλα 2003, Έθδνζε ..Β. 

 . Παζραιίδνπ, Κ. θνξδά, «Βξγαζηεξηαθέο Ώζθήζεηο 

Οξγαληθήο Υεκηθήο Σερλνινγίαο», Ώζήλα 2006, Έθδνζε 
..Β. 

 Φ. ΠΟΜΧΝΔ, «ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ», Ώζήλα 

2003, Βθδφζεηο Σδηφια, ISBN: 978-960-418-274-9 

 Β. ηδεξίδνπ - Καξαγηαλλίδνπ, Α. . Ώρηιηάο, Α. Ν. Μπηθηάξεο, 

«ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ», Βθδφζεηο Γήηε, ISBN: 978-960-
456-267-1 

 Γ.Καξαγηαλλίδεο, Βηξ.ηδεξίδνπ «ΤΝΘΔΖ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΠΟΛΤΜΔΡΧΝ – Δξγαζηεξηαθφο 
Οδεγφο», Βθδφζεηο ΓΔΣΔ, 1999, ISBN: 960-431-508-0  

 Ε. πειηφπνπινο, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», Βθδφζεηο ηακνχιε 

ΏΒ, ISBN: 960-351-836-5 

 Γ. Καιθάλεο, Ε. Υαηήξεο, Ώ. Καηαραλάθε, 
«ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΟΡΓΑΝΗΚΖ 

ΥΖΜΔΗΑ», Βθδφζεηο Γ.&. Παξίθνπ & ία ΒΒ, ISBN: 
978-960-319-092-9Ν.  
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ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΏ 
ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΏ ΚΏΕ 

ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏΚΏ 

ΤΣΔΜΏΣΏ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ησλ 
Μαζεκάησλ «Γεληθά 

Μαζεκαηηθά» θαη 

«Γεληθή Φπζηθή» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 
Δ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εηζαγσγή ησλ ζχγρξνλσλ 

(ζηξαηησηηθψλ) Διεθηξνληθψλ θαη Σειεπηθνηλσληαθψλ 

πζηεκάησλ, κε ηαπηφρξνλε αλάιπζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 
νπνία βαζίδεηαη ε αλάπηπμή ηνπο 

Μ
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε  
λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηαιέμεηο:  
 ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο ησλ φπισλ «Γηαρείξηζε 

θαη Αμηνπνίεζε ηξαηησηηθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

Ζιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ Μάρεο», 
 ηνπ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ησλ ζσκάησλ « 

Δλεξγεηαθή Σερλνινγία» θπξίσο κέζσ ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 
 ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ ηίηιν «Δπηθνηλσλίεο θαη 

Ζιεθηξνληθφο Πφιεκνο», 

Σέινο ν θνηηεηήο απνθηά κία πξψηε  επαθή κε ην εξγαζηήξην 
ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ρνιήο, εμνηθεηψλεηαη κε ην εξγαζηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα κεηξεηηθά φξγαλα θαη εηζάγεηαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ζηνηρεησδψλ πξαθηηθψλ αλαινγηθψλ   θπθισκάησλ 
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φπσο: παζεηηθψλ  θίιηξσλ 1εο ηάμεο,  δηφδσλ , ηξνθνδνηηθψλ 

θιπ. 

Γεμηφηεηεο: 

Ο θνηηεηήο απνθηά κηα πξψηε επαθή κε ην επξχηαην 
αληηθείκελν ησλ ηξαηησηηθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ κε ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο πνπ ζε 
επφκελε θάζε κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ 

θαηάιιειε επηινγή ηεο  ξνήο θαη ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο θαη ζηελ θαιχηεξε επηινγή φπινπ/ζψκαηνο 
(Αηαβηβάζεηο, Σερληθφ) ζην ηέινο ηεο θνίηεζεο ηνπ 

ζηελ ρνιή. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη,  
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 
Θ(ζεσξία): Βηζαγσγή ζηα ήκαηα, Καηεγνξίεο 

εκάησλ, ηνηρεηψδε ήκαηα. 

Β(εξγαζηήξην): Βηζαγσγή ζην αληηθείκελν ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ. 

2ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Σαμηλφκεζε πζηεκάησλ. Σν ηειεπηθνηλσληαθφ 

χζηεκα ζε Μνξθή Ανκηθνχ (BLOCK) Αηαγξάκκαηνο. 
Β:Μεγέζε,  κνλάδεο, λφκνη  ohm,  kirchof,  απηεπαγσγή,  
ρσξεηηθφηεηα (θαη αληηζηάζεηο απηεπαγσγηθέο, 

ρσξεηηθέο), κνλάδεο κέηξεζεο ηζρχνο,  db 

3ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Δ έλλνηα ηνπ θάζκαηνο, θαζκαηηθή πεξηγξαθή 

ζεκάησλ. Καηεγνξηνπνίεζε θάζκαηνο. 

Β:Σα ΐαζηθά κεηξεηηθά φξγαλα ηνπ εξγαζηεξίνπ 
(παικνγξάθνο, ηξνθνδνηηθφ, γελλήηξηα, πνιχκεηξν). 

4ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Δ έλλνηα ηνπ Θνξχβνπ, Βίδε ζνξχβνπ, Παξάκεηξνη 

Πεξηγξαθήο ηνπ Θνξχβνπ, ν Θφξπβνο ζε 
Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα (Βηθφλα Θνξχβνπ, SNR). 

Β:Φίιηξα, ηχπνη θίιηξσλ, βαζηθέο παξάκεηξνη θίιηξσλ. 

5ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Ώλαινγηθά πζηήκαηα Αηακφξθσζεο, Αηακφξθσζε 

Πιάηνπο κε Παξφλ Σν Φεξφλ. 

Β:ΐαζππεξαηφ θίιηξν (εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο). 

6ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Αηακφξθσζε πιάηνπο  κε Καηαπηεζκέλν Φεξφλ, 

Αηακφξθσζε Πιάηνπο κίαο Πιεπξηθήο Γψλεο ( AM 

DSB-SC, SSB).  
Β:Τςηπεξαηφ θίιηξν (εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο). 
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7ε Δβδνκάδα 4 
Θ: Ώζθήζεηο ΏΜ δηακφξθσζεο 

Β: Β:Ώπιέο δίνδνη (πφισζε θαη ιεηηνπξγία, εθαξκνγέο) 

8ε Δδνκάδα 4 
Θ:Ώπνδηακφξθσζε ΏΜ: απνδηακφξθσζε 

πεξηβάιινπζαο, ζχκθσλε απνδηακφξθσζε, νκφδπλε-
εηεξφδπλε ιεηηνπξγία. Παξάδεηγκα ξαδηνθσληθνχ δέθηε 

κεζαίσλ θπκάησλ. 
Β: Β:Βξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε δηφδνπο. 

9ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Αηακφξθσζε πρλφηεηαο – Αηακφξθσζε FM ηελήο 

Γψλεο, Αηακφξθσζε FM Βπξείαο Γψλεο.  
Β: Βηδηθέο δίνδνη (LED, ZENER) ηξφπνη ιεηηνπξγίαο θαη 
εθαξκνγέο. 

10ε Δβδνκάδα 4 
Θ: Ώπνδηακφξθσζε FM, αζθήζεηο FM. 

Β: Eξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε εηδηθέο δηφδνπο. 

11ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Βηζαγσγή ζηελ ςεθηαθή Μεηάδνζε Ώλαινγηθψλ 

εκάησλ, Παικνθσδηθή Αηακφξθσζε. 
Β: Ώπιή αλφξζσζε –εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο. 

12ε Δβδνκάδα 4 
Θ:Φεθηαθά πζηήκαηα Αηακφξθσζεο, Βίδε Παικψλ. 

 Β:Αηπιή αλφξζσζε- εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο. 

13ε Δβδνκάδα 4 
Θ: Κσδηθνπνίεζε ASK, PSK, FSK, OPSK, DPSK, 

MPSK, MFSΚ. 
Β: Σξνθνδνηηθά,βαζκίδεο ηξνθνδνηηθψλ, 
ραξαθηεξηζηηθά ηξνθνδνηηθψλ 

ΤΝΟΛΟ           52 

Βηβιηνγξαθία: 
 Μαζήκαηα Διεθηξνληθήο Σειεπηθνηλσληψλ (ΒΚΑΟΔ Β), 

Βξγαζηεξηαθέο Ώζθήζεηο ζηα Διεθηξνληθά (ΒΚΑΟΔ Β), 
εκεηψζεηο Αηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΒΝΕΚA ΏΓΓΛΕΚΏ 
ΐ2 

 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

Μέιε ΑΒΠ. ΒΒΑΕΠ θαη ΒΒ (Βηδηθνί Βπηζηεκνλεο) 

ΓΛΧΑ 
 

ΏΓΓΛΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γηδάζθνληεο: Σζαθίξνγινπ Βιέλε 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

επηπέδνπ ΐ1 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ: 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο ΕΕεο 

Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 
Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ (Common European 
Framework) γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ΐ2 . 
 
ΜΏΘΔΕΏΚΟΕ ΣΟΥΟΕ: 

 Βθκάζεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ 
θαη ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο Ώγγιηθήο 

Γιψζζαο πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε 
κεζαίν γλψζεο (intermediate level) κε 
απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο αλά 
εμάκελν 

 Ώλάπηπμε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη 
αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ 

 πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ( 
θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ΐ2, 
MichiganECCE, CambridgeFCE, 

TOEICθαη άιια) γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
επηπέδνπ ΐ2. 

 Δ απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ ΐ2 παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηφρνπο ηνπ λα 
ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ζηε γιψζζα κε 
επφκελν ζηφρν ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
επηπέδνπ C1/C2 
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Μ
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Γλψζεηο 
 

 

Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε θαηαλφεζε απινχ γξαπηνχ 
θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 
Βμνηθείσζε κε αθνπζηηθέο αζθήζεηο θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Ώπφδνζε γξαπηψλ ηδεψλ ζε κνξθή παξαγξάθνπ ή θεηκέλνπ ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

Απλαηφηεηα πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο δηαθφξνπ 

πεξηερνκέλνπ 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 
 Βπαλάιεςε 
 Past papers 

  

2ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 

 Grammar (p 17,18)+ extra practice 
 Past papers 
 Oral practice 

  

3εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Reading Comprehension (p.64-68) 
 Vocabulary exercises (practice) 
  

4εΔβδνκάδα 4  3νεμάκελν 
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 Grammar (p.16) +extra practice 

 Vocabulary(p.53,54) 
 Past papers 
  

5εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Listening (p.169,170) 

 Composition Writing 
  

6εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Grammar (p.25-28) 
 Past paper (p.125-127) 

 Revision exercises 
  

7εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Composition Writing 

 Oral practice 
  

8εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Test 
 Past paper (p.128-130) 

 Revision exercises 
  

9εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Grammar (p.32,33) plus extra 

exercises 

 Past paper (p.131-133) 
 Extra practice on grammar and 

vocabulary 

  

10ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 

 Grammar revision exercises 
 Composition writing 
 Past papers 

  

11ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 

 Reading Comprehension (p.69-72) 
 Listening (p.171-175) 
 Revision exercises 

 Oral practice 
  

12εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Revision exercises 
 Past paper (134-136) 

 Listening (p.176, 177) 
 Extra listening practice 
  

13ε Δβδνκάδα 4 
 3ν εμάκελν 
 Revision on grammar and vocabulary 

  

ΤΝΟΛΟ  52  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. English Language Practice for B2 Learners by E.Hatziolou-

S.Romoudi ( Vari 2011) 
2. Past papers ( photocopiable ) 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚA ΏΓΓΛΕΚΏ 

ΐ2 

 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
Μέιε ΑΒΠ. ΒΒΑΕΠ θαη ΒΒ (Βηδηθνί Βπηζηεκνλεο) 

ΓΛΧΑ 
 

ΏΓΓΛΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γηδάζθνληεο: Σζαθίξνγινπ Βιέλε 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 
επηπέδνπ ΐ1 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ: 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο ΕΕεο 
Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 
Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ (Common European 

Framework) γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ΐ2 . 
 

ΜΏΘΔΕΏΚΟΕ ΣΟΥΟΕ: 

 Βθκάζεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

θαη ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο Ώγγιηθήο 
Γιψζζαο πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε 
κεζαίν γλψζεο (intermediate level) κε 

απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο αλά 
εμάκελν 

 Ώλάπηπμε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη 
αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ 

 πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο 

εμεηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ( 
θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ΐ2, 

MichiganECCE, CambridgeFCE, 
TOEICθαη άιια) γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
επηπέδνπ ΐ2. 

 Δ απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ ΐ2 παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηφρνπο ηνπ λα 
ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ζηε γιψζζα κε 

επφκελν ζηφρν ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
επηπέδνπ C1/C2 
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Γλψζεηο 

 

 

Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε θαηαλφεζε απινχ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
Βμνηθείσζε κε αθνπζηηθέο αζθήζεηο θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
Ώπφδνζε γξαπηψλ ηδεψλ ζε κνξθή παξαγξάθνπ ή θεηκέλνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

Απλαηφηεηα πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο δηαθφξνπ 
πεξηερνκέλνπ 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 

 Βπαλάιεςε 
 Past papers 
  

2ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 
 Grammar (p 17,18)+ extra practice 

 Past papers 
 Oral practice 
  

3εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Reading Comprehension (p.64-68) 

 Vocabulary exercises (practice) 
  

4εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Grammar (p.16) +extra practice 
 Vocabulary(p.53,54) 

 Past papers 
  

5εΔβδνκάδα 4 
 3νεμάκελν 
 Listening (p.169,170) 

 Composition Writing 



Σξίηε έθδνζε 

145 

  

6εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Grammar (p.25-28) 

 Past paper (p.125-127) 
 Revision exercises 
  

7εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Composition Writing 

 Oral practice 
  

8εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Test 

 Past paper (p.128-130) 
 Revision exercises 
  

9εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Grammar (p.32,33) plus extra 

exercises 
 Past paper (p.131-133) 
 Extra practice on grammar and 

vocabulary 
  

10ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 
 Grammar revision exercises 
 Composition writing 

 Past papers 
  

11ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 
 Reading Comprehension (p.69-72) 
 Listening (p.171-175) 

 Revision exercises 
 Oral practice 
  

12εΔβδνκάδα 4 

 3νεμάκελν 
 Revision exercises 

 Past paper (134-136) 
 Listening (p.176, 177) 
 Extra listening practice 

  

13ε Δβδνκάδα 4 

 3ν εμάκελν 

 Revision on grammar and vocabulary 
  

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

3. English Language Practice for B2 Learners by E.Hatziolou-

S.Romoudi ( Vari 2011) 
4. Past papers ( photocopiable ) 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚΏ 

ΏΓΓΛΕΚΏ/ΒΠΕΠΒΑΟ Γ2 

– ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΟΡΟΛΟΓΕΏ/ΒΠΕΠΒΑΟ 

Γ2 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

    

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

Μέιε ΑΒΠ,ΒΒΑΕΠ, θαη ΒΒ (Βηδηθνη Βπηζηήκνλεο) 

        ΓΛΧΑ 
 

ΏΓΓΛΕΚΏ 

  

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Γεσξγηλήο Βκκαλνπήι, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γηδάζθνληεο: Γεσξγηλήο Βκκαλνπήι, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
Υαηδεφινπ Βιηζάβεη, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Παηξψλα Μαξηάλλα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα 
Μηραειίδνπ Άξηεκηο,  Βπίθνπξε Καζεγήηξηα 
Υξπζνρφνπ Φιψξα, ΒΒΑΕΠ Ώ 

Ρσκνχδε ηαπξνχια, ΒΒΑΕΠ Ώ 
Μαίξε Μάξθνπ ΒΒΑΕΠ Ώ 
Κεξακέα Βπαγγειία ΒΒΑΕΠ ΐ 
Υαιδνχπεο ΐαζίιεηνο,  Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Γηαβξφγινπ Λάνπξα, Βηδηθή Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Πηζηνπνηεηηθφ Ώγγιηθήο Γιψζζαο 

Βπηπέδνπ ΐ2 (Καιή Γλψζε) 

 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο ΕΕεο 
Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 
Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ (Common European 

Framework) γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν Γ2 (Άξηζηε Γλψζε). 
Tαπηφρξνλα, ην κάζεκα εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

Ώγγιηθψλ γηα Βηδηθνχο θνπνχο (ESP), θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηξαηησηηθνχο θνπνχο. 
       Οη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

• Βθκάζεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη 
ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο Ώγγιηθήο Γιψζζαο 
πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε πξνρσξεκέλν 

επίπεδν γλψζεο (Advanced Level) κε 
απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο αλά εμάκελν. 

• Ώλάπηπμε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη 

αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε πξνρσξεκέλν 
επίπεδν. 
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• Βμνηθείσζε ησλ Βπειπίδσλ κε θείκελα 

ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηε 
Αηνίθεζε, ηελ Δγεζία, ηε ηξαηεγηθή, ηελ 
Εζηνξία θαη ηα Οπιηθά πζηήκαηα ηνπ ηξαηνχ 

Ξεξάο απφ δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ φπσο 
ινγνηερληθά, ηζηνξηθά, δνθίκηα, 
δεκνζηνγξαθηθά, θαη αλάπηπμε 

πξνρσξεκέλσλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο 
θεηκέλσλ (Advanced Reading Skills). 

• Βθκάζεζε θαη εμάζθεζε ζηε ρξήζε 

ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο. 
 

Μα
ζε
ζηα

θά 
Απ
νηε

ιέζ
καη
α 

Γλψζεηο 
 

 
 
 

  Γεμηφηεηεο 
 

 
 

  Ηθαλφηεηεο 

 

 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

• Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 4 
• Develop Your Reading Skills: Unit 4 
• Listening Comprehension 

2ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 4 
• Develop Your Reading Skills: Unit 4 

• Listening Comprehension 

3ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 4 

• Develop Your Reading Skills: Unit 4 
• Oral Interview Practice 

4ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 5 
• Develop Your Reading Skills: Unit 4 
• Listening Comprehension 
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5ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 5 

• Develop Your Reading Skills: Unit 5 
• Oral Interview Practice 

6ε Δβδνκάδα 4 • ECPE, Book 4: Test 5 
• Develop your Reading Skills: Unit 5 
• Mid-term Examination 

7ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 6 
• Develop Your Reading Skills: Unit 5 

• Listening Comprehension 

8ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 6 
• Develop Your Reading Skills: Unit 5 
• Listening Comprehension 

9ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 6 
• Develop Your Reading Skills: Unit 6 

• Oral Interview Practice 

10ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 7 

• Develop Your Reading Skills: Unit 6 
• Listening Comprehension 

11ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 7 
• Develop Your Reading Skills: Unit 6 
• Listening Comprehension 

12ε Δβδνκάδα 4 • ECPE Book 4: Test 7 
• Develop Your Reading Skills: Unit 6 

• Oral Interview Practice 

13ε Δβδνκάδα 4      Revision Week 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ • Michigan Proficiency Practice Tests, Book4 (2009) by 
• George Dandoulakis, Β 

• Develop your Reading Skills: a Selection of Military and 
Management Texts (2011) by Marianna Patrona and Artemis 
Michailidou, Β 

• εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Σξίηε έθδνζε 

149 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΏΛΛΕΚΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Δ 
ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΟ ΤΝΒΡΓΏΣΔ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

 
ΓΛΧΑ 

 
ΓΏΛΛΕΚΏ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ              Αξ. ηακαηία νθίνπ ,  Ώλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα  Β  

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ           Αξ. ηακαηία νθίνπ ,  Ώλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα  Β 

                                    Αξ. Βπαγγειία Μαραίξα , Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο  
 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
  

 

 Δκπινπηηζκφο ηνπ γαιιηθνχ εγγξακκαηηζκνχ 

 Δκβάζπλζε ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηεο 
γιψζζαο ηεο εηδηθφηεηαο 

 Μειέηε ηεο ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο  

 Αλάιπζε  θεηκέλσλ  ζηξαηησηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

 Απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ: παξαγσγή 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαηαλφεζε 
γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ 

 Απφθηεζε ησλ λέσλ δηπισκάησλ ζχκθσλα κε 

ην Κνηλφ Βπξσπατθφ Πιαίζην Ώλαθνξάο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο θαη /ή  απφθηεζε 

ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, 
δηπιψκαηα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ 
αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπο θαη 

ζπλεθηηκψληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη εμέιημή 
ηνπο.  

 Γηεχξπλζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Βπειπίδσλ     ζην 
δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαινχληαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 
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 Γισζζνινγηθέο γλψζεηο: 

                                                  Φσλεηηθή 
                                                  Γξακκαηηθή  
                                                  πληαθηηθφ  
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                                                  Λεμηιφγην : -γεληθφ                

                                                   (επηπέδνπ Ώ1) 
                                                                   -εηδηθφ                

                                                    (ζηξαηησηηθή νξνινγία) 

 Πνιηηηζκηθέο γλψζεηο: 
                         Savoir-vivre, savoir-faire ζηε Γαιιία θαη 
                         ζχγθξηζε κε ηελ Βιιάδα. 

                         Κψδηθεο επγέλεηαο, επηθνηλσλίαο 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 Καηαλφεζε θεηκέλσλ: 
                        Γξαπηά : -γεληθά (επηπέδνπ Ώ1) 
                                            -εηδηθά(επηιεγκέλα        

ζηξαηησηηθά/λαηνηθά θείκελα) 
                        Πξνθνξηθά : νη επέιπηδεο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε 
ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ( CD θαη επηιεγκέλσλ πξνβνιψλ, 

παξνπζηάζεσλ) ζηελ πξνθνξηθή θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ 
 Παξαγσγή ιφγνπ: 

                              -Γξαπηνχ :  

    παξνπζίαζε ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο 
                              -Πξνθνξηθνχ :  
    πεξηγξαθή θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ 

 
 

 Μεηάθξαζε: ηξαηησηηθά/Ναηντθά θείκελα 

     

Ηθαλφηεηεο 

 

Με ηε δηεχξπλζε ησλ γισζζνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ 

θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ δεμηνηήησλ , ν 
Βχειπηο θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθφο, ζεκαληηθφο εηαίξνο ζην 
ζχγρξνλν δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

-γξαπηέο εξγαζίεο (devoirs) 
-ζπκκεηνρή ζηε ηάμε  

-γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

- γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Βπηζθφπεζε ησλ ήδε απνθηεζέλησλ 

γλψζεσλ. 
Ώζθήζεηο πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

2ε Δβδνκάδα 4 

Σα ξήκαηα 3εο ζπδπγίαο. 
Δ αφξηζηε αλησλπκία on. 

Οη ηαθηηθνί αξηζκνί. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
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ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ. Ναηντθή νξνινγία  

Ώζθήζεηο. 

3ε Δβδνκάδα 4 

Σα αφξηζηα επίζεηα.  

Σα ξήκαηα 3εο ζπδπγίαο (ζπλέρεηα) 
 Βθθξάζεηο φπσο :il y a, c’est- ce sont. 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ. Ναηντθή νξνινγία. 
Ώζθήζεηο. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Σα δεηθηηθά επίζεηα 
Σα επίζεηα/ επηξξήκαηα πνπ εθθξάδνπλ 
ζαπκαζκφ quel, comme 

Πεξηγξαθή θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία. 
Ώζθήζεηο. 

5ε Δβδνκάδα              4 

Σα ξήκαηα 3εο ζπδπγίαο (ζπλέρεηα). 
Δ  ρξήζε ηεο επθηηθή σο έθθξαζε επγέλεηαο. 

Σα ξνχρα, ηα καγαδηά. 
Πξνθνξηθή θαηαλφεζε.  
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

6ε Δβδνκάδα              4 

1νο ππνζεηηθφο ιφγνο. 

Ο πεξηθξαζηηθφο θαη απιφο κέιινληαο.  
Λεμηιφγην αζιεηηζκνχ. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

7ε Δβδνκάδα              4 
Γξαπηή εμέηαζε. 
Παξνπζίαζε εξγαζηψλ. 

8ε Δβδνκάδα              4 

Etre en train de,  venir de + infinitif 

Ρήκαηα 3εο ζπδπγίαο (ζπλέρεηα) 

Ώλαθνξά ζηνπο ρψξνπο θαη ηξφπνπο 
ςπραγσγίαο. 
Βθθξάζεηο επηζπκίαο. 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε.  
 Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

9ε Δβδνκάδα              4 

           Ο παξαθείκελνο: ζρεκαηηζκφο     
           θαη ρξήζε. 
           Οη λέεο ηερλνινγίεο.     

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 
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 Ώζθήζεηο. 

10ε Δβδνκάδα              4 

Ο παξαθείκελνο: ζρεκαηηζκφο κε ην έσυ 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 

Ώζθήζεηο.  

11ε Δβδνκάδα              4 

          Ο παξαθείκελνο: ζρεκαηηζκφο  
           κε ην είμαι. 

Σα κέζα κεηαθνξάο. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία.  
Ώζθήζεηο. 

12ε Δβδνκάδα              4 

Σα κέζα κεηαθνξάο (ζπλέρεηα) 

Σα ηαμίδηα. 
Aller à, en, au 
Venir de 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

           ηξαηησηηθή νξνινγία.  

Ώζθήζεηο. 

13ε Δβδνκάδα              4  Γεληθέο επαλαιήςεηο 

ΤΝΟΛΟ            52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1) Nouveau  Delf A1, éditions Katranidou 
 

2) « Phonétique, Grammaire, Syntaxe de la Langue Française » 
    de Dr. Stamatia Sofiou, εθδφζεηο Β 
 

3) « Français sur Objectifs Spécifiques, Niveaux A1-A2 » 
     de Dr. Stamatia Sofiou, εθδφζεηο Β 
 

4)  Ώζθήζεηο εκπέδσζεο, γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΔ Χ 
ΞΒΝΔ ΓΛΧΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Βιιελνκάζεηα επηπέδνπ ΐ2 

 
 Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο ΕΕαο 

Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 
Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Ώλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο 
(ΚΒΠΏ) θαη αληηζηνηρεί ζην επίπεδν Γ1 (Εθαλφο 

ρξήζηεο). 
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Ο ρξήζηεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 
θαηαλνεί επξχ θάζκα θεηκέλσλ πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ  θαη λα 
δηαθξίλεη φρη κφλν ηηο άκεζεο, αιιά θαη ηηο έκκεζεο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζ' απηά. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεη 
πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο πεγέο θαη λα 
ηεθκεξηψλεη  κε ζπλνρή επηρεηξήκαηα.  

 

Γεμηφηεηεο 
 

Βπηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα γηα θνηλσληθνχο, 
αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 7 
 Αίλσ εληνιέο γηα ελέξγεηεο πνπ 

θαλεξψλνπλ επαλάιεςε 

 Πεξηγξάθσ παξειζνληηθέο ελέξγεηεο 

2ε Δβδνκάδα 4 
Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 
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3ε Δβδνκάδα 

 
4 

Μάζεκα 7 

 ρεκαηηζκφο επηξξεκάησλ 

 πλερήο Πξνζηαθηηθή θα αξλεηηθέο εληνιέο 

4ε Δβδνκάδα 4 
Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

5ε Δβδνκάδα              4 

Μάζεκα 7 

• Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε αξραία ηζηνξηθά 
κλεκεία θαη ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο 

• Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε ζρέζεηο παηδηψλ - 

γνλέσλ 

6ε Δβδνκάδα 4 
    Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

7ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 8 

 Έθθξαζε ππφζεζεο ηνπ κε πξαγκαηηθνχ 

 Έθθξαζε πηζαλφηεηαο ή ζπκπεξάζκαηνο 

 Ώλαθνξά ζε ιαλζαζκέλε παξειζνληηθή 
ελέξγεηα 

 

8ε Δβδνκάδα 4 
  Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ 

 

9ε Δβδνκάδα 4 
  Πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε 
 

10ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 8 

 Τπνζεηηθφο ιφγνο 

 Απλεηηθή ή Τπνζεηηθή 

11ε Δβδνκάδα 4 
  Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

12ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 9 

 Γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ Σχπν-
Αειηίν Βηδήζεσλ 

 Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε ην πνιίηεπκα 

 χλζεηα ξήκαηα κε κφξηα-εζσηεξηθή 

αχμεζε 

13ε Δβδνκάδα 4 
 
 Βπαλαιεπηηθέο αζθήζεηο  
 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
―Βπηθνηλσλήζηε Βιιεληθά 3‖, Κιεάλζεο Ώξβαληηάθεο-Φξφζσ 
Ώξβαληηάθε, Βθδφζεηο Αέιηνο, εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ 
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2.3.5.4   4ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΚΣΤΟ Δ/Τ 
 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο 
(ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  ΓΛΧΑ: 

 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 

1. Ώγγιηθά: 
Πηζηνπνίεζε 
Ώγγινκάζεηαο 

Ώ1,ΐ1 
2. Πιεξνθνξηθή: 

βαζηθέο έλλνηεο 

ρξήζεο 
αιγνξίζκσλ  

3. ΐαζηθή γλψζε 

καζεκαηηθψλ 
ζηαηηζηηθψλ 
κνληέισλ θαη 

πηζαλνηήησλ 
 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

 Βθκάζεζε: ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ θαη 

ησλ πθηζηάκελσλ αξρηηεθηνληθψλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. 

 Καηαλφεζε: ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ κε 
βάζε ςεθηαθά θπθιψκαηα θαη ινγηζκηθφ. ΐαζηθή δεμηφηεηα 
πνπ ζηνρεχεη ην κάζεκα είλαη λα κάζεη ν θνηηεηήο λα 

ζρεδηάδεη ηνπηθά δίθηπα, λα ρξεζηκνπνηεί δηθηπαθέο 
εθαξκνγέο θαη λα εμνκνηψλεη ηελ πνζνηηθή ιεηηνπξγία 
δηθηχσλ ππνινγηζηψλ 

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ζρεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο (case 
studies) θαζψο θαη εμνκνηψζεηο δηθηχσλ κε αληίζηνηρν 

ινγηζκηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ 
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα εληξπθήζεη ζηελ 

αλάιπζε θαη ζηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ. ηα πιαίζηα απηά πξνζεγγίδνληαη ηα αθφινπζα 
ζέκαηα: ζρεδίαζε δηθηχσλ θαη δηαζηξσκάησζε, αξρηηεθηνληθέο 

OSI θαη TCP/IP, είδε δηθηχσλ (δίθηπα άκεζνπ ζπλδέζκνπ, δίθηπα 

κεηαγσγήο, δηαδίθηπα), θπζηθφ επίπεδν (ζχλδεζκνη θαη κεηάδνζε 
πιεξνθνξίαο, πνιππιεμία, θιπ), δίθηπα άκεζνπ ζπλδέζκνπ( 
πξσηφθνιια πνιιαπιήο πξνζπέιαζεο, ινγηθφο ζχλδεζκνο), 

επίπεδν δηθηχνπ (κεηαγσγή θπθιψκαηνο θαη παθέηνπ, 
δξνκνιφγεζε, δηαδηθηχσζε, δίθηπα IP, θιπ), επηθνηλσλία απφ 
άθξν ζε άθξν (πξσηφθνιια κεηαθνξάο, πξσηφθνιια TCP θαη 

UDP). 

Γεμηφηεηεο: 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο θαηαλνεί ζε βάζνο ηε δηαζηξσκάησζε ησλ 
ζχγρξνλσλ δηθηχσλ (Αηαδίθηπν, θηλεηή ηειεθσλία, WIFI). Βπίζεο 

κπνξεί λα αλαιχζεη θαη λα κειεηήζεη κε δηάθνξα εξγαιεία φπσο 
ην wireshark ηνπηθά δίθηπα θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα θαηαλφεζε 

καζεκάησλ πνπ έπνληαη ζε επφκελα έηε φπσο ν 

θπβεξλνπφιεκνο, ε αζθάιεηα δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

 

Ηθαλφηεηεο: 
 

Οη ηθαλφηεηεο θάζε θνηηεηή ζα αμηνινγεζνχλ δηακέζνπ ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα πξνδηαγξαθνχλ ζην 

κάζεκα. Σειηθά ν θνηηεηήο αλακέλεηαη λα απνθνκίζεη κεγάιε 
εμνηθείσζε κε ζχγρξνλα εξγαιεία αλάιπζεο παθέησλ θαη λα 

θαηαλνεί ζε βάζνο ηε δηαζηξσκάησζε ζηα δίθηπα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεί ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο 
ηνπ. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Βηζαγσγή ζην Internet 

• end systems, access networks, links 
• packet switching, circuit switching, 

network structure 

• delay, loss, throughput in networks 

2ε Δβδνκάδα 4 OSI protocol layers, service models 
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3ε Δβδνκάδα 4 Ώξρέο δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

 Web θαη HTTP 

 FTP  

 Διεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

 SMTP, POP3, IMAP 

 DNS 

 εθαξκνγέο P2P 

4ε Δβδνκάδα 4 Σransport Layer  

 ππεξεζίεο 

 multiplexing θαη demultiplexing 

 UDP 

5ε Δβδνκάδα 4 TCP 

 segment structure 

 reliable data transfer 

 flow control 

 αξρέο congestion control TCP 

6ε Δβδνκάδα 4 Network Layer 

 virtual circuit θαη datagram networks 

 Ώλαηνκία ελφο router 

 IP: Internet Protocol 

 datagram format 

 IPv4 addressing 

 ICMP 

 IPv6 

7ε Δβδνκάδα 4 Network Layer 

 routing algorithms 

 link state 

 routing in the Internet 

 RIP 

 OSPF 

 BGP 

 broadcast and multicast routing 

8ε Δβδνκάδα 4 Link layer 

 error detection, correction 

 multiple access protocols 

 LANs 

 addressing, ARP 

 Ethernet 

 switches 

 VLANS 

 link virtualization: MPLS 

9ε Δβδνκάδα 4 Wireless and Mobile Networks 
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 Wireless links, 

 CDMA 

 6.3 IEEE 802.11 wireless LANs (―Wi-Fi‖) 

 Cellular Internet Access architecture 
standards (e.g., GSM) 

10ε Δβδνκάδα 4 Multimedia networking 

 applications, 

 streaming stored video, 

 voice-over-IP 

 protocols for real-time conversational 
applications,  

 network support for multimedia 

11ε Δβδνκάδα 4 Network security 

 αξρέο θξππηνγξάθεζεο, 

 Message integrity, 

 authentication 

 Securing e-mail,  

 Securing TCP, 

 connections: SSL, 

 Network layer security: Ipsec,  

 Securing wireless LANs,  

 Operational security: firewalls θαη IDS 

12ε Δβδνκάδα 4 Network Management 

 Internet-standard management framework 

 Structure of Management Information: 

SMI 

 Management Information Base: MIB 

 SNMP Protocol Operations and Transport 
Mappings 

 Security and Administration 

 ASN.1 

13ε Δβδνκάδα 4 Ώλαθεθαιαίσζε θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα – wireshark 

ΤΝΟΛΟ           52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο 7 

 Ώχμεζε θαηαλφεζεο ησλ αιγνξίζκσλ 

θάζε επηπέδνπ OSI 
 Βπεμήγεζε βαζηθήο νξνινγίαο  θαη 

εξγαιεηνζήθεο ησλ δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ 

Απηνεθπαίδεπζε 12 
 Μειέηε ζχδεπμεο ππνδνκψλ ζχγρξνλσλ 

δηθηχσλ 
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 ρεδηαζκφο θαη ηνπνινγία ηεηρψλ 

αλαρσκάησλ (Firewalls) 
 Βπίδεημε θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ 

wireshark ζην εξγαζηήξην     

 

ΤΝΟΛΟ 19  
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ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΟΠΟΓΡΏΦΕΏ-
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο 
(ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 
4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 

αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα ή 

Ώμησκαηηθνί αλάινγσλ πξνζφλησλ ΓΛΧΑ: 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

— 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ εηζαγσγή ηνπ ζπνπδαζηή ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο 
Σειεπηζθφπηζεο (παξαηήξεζεο ηεο Γεο απφ ην Αηάζηεκα) 

θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο 
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Γλψζεηο:  

Γεμηφηεηεο: — 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη,  
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Δηζαγσγή ζηελ Αλάγλσζε Σνπνγξαθηθνχ Υάξηε - 
Οξζνθσηνράξηε: Ώπεηθφληζε αληηθεηκέλσλ θαη 
κνξθνινγίαο εδάθνπο ζε ραξηνγξαθηθφ πεξηβάιινλ, 

βαζηθνί ππνινγηζκνί κε ρξήζε κεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε, ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο θαη αζθαιείαο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

ηνπνγξαθηθνχ ράξηε, ηερληθά ζηνηρεία πεξηζσξίνπ ηνπ 
ζηξαηησηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε. 

2ε Δβδνκάδα 4 Σνπνγξαθηθφο Υάξηεο - Οξζνθσηνράξηεο:  Σν 

ζρήκα ηεο γεο, ην ζχζηεκα ησλ γεσγξαθηθψλ 
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ζπληεηαγκέλσλ, ραξηνγξαθηθέο πξνβνιέο, ε εγθάξζηα 

κεξθαηνξηθή πξνβνιή (UTM), ηεηξαγσληζκφο 

ζηξαηησηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε, νξζνγψληεο 

ζπληεηαγκέλεο ζηξαηησηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε, 

βαζηθέο δηεπζχλζεηο ζηξαηησηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ 

ράξηε, απνθιίζεηο βαζηθψλ δηεπζχλζεσλ ζηξαηησηηθνχ 

ηνπνγξαθηθνχ ράξηε, αδηκνχζηα - κεηαηξνπέο 

αδηκνπζίσλ. 

3ε Δβδνκάδα 4 Δηζαγσγή θαη Ηζηνξία ηεο Σειεπηζθφπεζεο: 

ΐαζηθνί νξηζκνί, ζπκβνιή ΑΣ, ηζηνξηθά ζηνηρεία πεξί 

LR/HR/VHR/SAR δνξπθνξηθνχο αληρλεπηέο. 

4ε Δβδνκάδα 4 Γνξπθφξνη – Αηζζεηήξεο - Δίδε Δηθφλσλ: 
Καηεγνξίεο δεθηψλ Δ/Μ αθηηλνβνιίαο, πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δνξπθνξηθψλ αληρλεπηψλ, πεξί 
ηξνρηαθψλ κνληέισλ ησλ δνξπθφξσλ, 
αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ζηξαηησηηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ δνξπθνξηθψλ αληρλεπηψλ 

5ε Δβδνκάδα 4 Φεθηαθή Δηθφλα - Βαζηθέο Αξρέο Απεηθφληζεο:  

Φπζηνινγία αλζξψπηλεο φξαζεο, ςεθηαθή εηθφλα θαη 
pixel, είδε εηθφλαο ζε πεξηβάιινλ Δ/Τ, ζπζρέηηζε 
ρξψκαηνο  κε bits, αλάιπζε εηθφλαο (resolution), 

κέγεζνο αξρείνπ ςεθηαθήο εηθφλαο, ρξσκαηηθά 
κνληέια - ρξσκαηηθνί ρψξνη, δηαρείξηζε ρξψκαηνο θαη 
ρξσκαηηθά πξνθίι 

6ε Δβδνκάδα 4 Δπεμεξγαζία Σειεπηζθνπηθήο Δηθφλαο:  
Ώπνθαηάζηαζε θαη αλαγσγή ηειεπηζθνπηθήο εηθφλαο 

(αθνξά γεσκεηξηθέο δηνξζψζεηο [γεσαλαθνξά θαη 
επαλαδεηγκαηνιεςία ησλ pixel] θαη ξαδηνκεηξηθέο 
δηνξζψζεηο [αηκνζθαηξηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο 

δηνξζψζεηο], ελίζρπζε/βειηίσζε ηειεπηζθνπηθήο 
εηθφλαο (αθνξά βειηίσζε δηαβάζκηζεο θσηεηλφηεηαο 
[θπξίσο έιθπζε ηζηνγξάκκαηνο, δεκηνπξγία 

ςεπδνέγρξσκσλ εηθφλσλ κε θαηάηκεζε 
ηζηνγξάκκαηνο] θαη εθαξκνγή θίιηξσλ επεμεξγαζίαο 
[ρσξηθά θίιηξα θαη θίιηξα ζπρλνηήησλ]) 

7ε Δβδνκάδα 4 Οπηηθή (ή Φσηνεξκελεπηηθή) Αλάιπζε Δηθφλαο θαη 
Δμαγσγή Πιεξνθνξίαο: Οξηζκφο θαη ζπνπδαηφηεηα 

νπηηθήο αλάιπζεο, ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο 
εθαξκνγέο, επεμήγεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
νπηηθήο αλάιπζεο, δπζρέξεηεο - νθζαικαπάηεο, πεξί 

ζηεξενζθνπηθήο παξαηήξεζεο, θσηνεξκελεπηηθά 
θιεηδηά, κεζνδνινγία ηεο νπηηθήο αλάιπζεο 

8ε Δβδνκάδα 4 Δπεμεξγαζία Δηθφλαο Οπηηθψλ Αηζζεηήξσλ 
(Δξγαζηήξην 1): Βπεμεξγαζία ηειεπηζθνπηθήο εηθφλαο 
ζε ζχλνιν ηειεπηζθνπηθψλ δεδνκέλσλ 

(παγρξσκαηηθψλ θαη πνιπθαζκαηηθψλ, HR θαη VHR, 
γεσαλαθεξκέλσλ θαη κε) κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνχ. 
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9ε Δβδνκάδα 4 Φεθηαθέο Σερληθέο Αλάιπζεο Δηθφλαο θαη Δμαγσγή 

Πιεξνθνξίαο: Πνζνηηθή αλάιπζε, πνηνηηθή αλάιπζε, 
δεκηνπξγία ζχλζεησλ θαλαιηψλ, ιφγνη εηθφλσλ, 
αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (PCA), ηαμηλφκεζε 

εηθφλσλ (επηβιεπφκελε θαη κε επηβιεπφκελε). 

10ε Δβδνκάδα 4 Φεθηαθέο Σερληθέο Αλάιπζεο Δηθφλαο θαη Δμαγσγή 

Πιεξνθνξίαο (Δξγαζηήξην 2): Αεκηνπξγία 
έγρξσκσλ ζχλζεηψλ ζε ζχλνιν ηειεπηζθνπηθψλ 
δεδνκέλσλ (παγρξσκαηηθψλ θαη πνιπθαζκαηηθψλ, HR 

θαη VHR, γεσαλαθεξκέλσλ θαη κε) γηα ηελ αμηνιφγεζε 
θαηαιιειφηεηαο εδαθηθψλ πεξηνρψλ (βαηφηεηα, 
κνξθνινγία εδάθνπο, θαηαιιειφηεηα αθηψλ γηα 

απνβαηηθέο επηρεηξήζεηο) κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 
ινγηζκηθνχ. Βπεμεξγαζία δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ ζε 
πεξηβάιινλ GIS (παξακεηξνπνίεζε ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ εηζφδνπ, δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ επηπέδσλ, 
δεκηνπξγία δηαλπζκαηηθψλ επηπέδσλ, 
δηαλπζκαηνπνίεζε δνξπθνξηθήο εηθφλαο κε 

παξακεηξνπνίεζε ησλ ζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ 
δηαλπζκαηηθψλ επηπέδσλ, αλαδήηεζε ρσξηθψλ 
νληνηήησλ κε ρξήζε SQL) κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνχ. 

11ε Δβδνκάδα 4 Φεθηαθή Υαξηνγξαθία θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξίσλ (GIS): Οξηζκνί, ηζηνξηθφ, παξνχζα 
θαηάζηαζε, αξρηηεθηνληθή θαη βαζηθά κέξε ησλ 
ζπζηεκάησλ, ζχγρξνλεο ηάζεηο, πεξηγξαθή ησλ GIS, 

αλάιπζε δηαδηθαζίσλ GIS, ζπκπεξάζκαηα 

12ε Δβδνκάδα 4 Μεηεσξνινγία, Χθεαλνγξαθία, Τδξνγξαθία: 

Οξηζκνί, ρξήζε δνξπθνξηθψλ θαη ινηπψλ γεσρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ γηα Μεηεσξνινγία Χθεαλνγξαθία θαη 
Τδξνγξαθία, ρξήζε DEM/DTM γηα απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο εμαγσγήο πιεξνθνξίαο, πνιχγσλα 
Thiessen - ηξηγσληζκνί Delaunay - δηαγξάκκαηα 
Voronoi, ρξήζε ηνπνινγηθψλ θαλφλσλ επί θαηάιιεισλ 

ζεκαηηθψλ επηπέδσλ γηα ηελ απηφκαηε εμαγσγή 
πδξνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ζε πεξηβάιινλ GIS. 

13ε Δβδνκάδα 4 ηξαηησηηθέο Δθαξκνγέο Γεσπιεξνθνξηθήο: 
Βηζαγσγηθά ζέκαηα ςεθηαθνχ ππνβάζξνπ 
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο, 

βαζηθέο εθαξκνγέο (άκεζα κεηξεηηθά ζηνηρεία, 
δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ πξντφλησλ 
βαηφηεηαο εδάθνπο κε ρξήζε DEM, νπηηθή αλάιπζε), 

ζχλζεηεο εθαξκνγέο (δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ραξηψλ 
βαηφηεηαο πξνζαλαηνιηζκνχ θιίζεσο, δεκηνπξγία 
ςεθηαθψλ ραξηψλ ζθηαζκέλνπ αλαγιχθνπ, 

ζρεδηαζκφο θαηαηνκψλ, πξνζδηνξηζκφο γξακκψλ 
νξαηφηεηαο απφ ζεκείν - πνιιαπιά ζεκεία, αλάιπζε 
νξαηφηεηαο γηα δξνκνιφγην ή πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, 

πξνζδηνξηζκφο θαηλφκελεο δψλεο, δεκηνπξγία 
ηξηζδηάζηαησλ πξνβνιψλ, εηθνληθή πινήγεζε ζε 3D 
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πεξηβάιινλ, απηφκαηε αλαγλψξηζε δηαρξνληθψλ 

κεηαβνιψλ) γεσπιεξνθνξηθή θαη ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο (εξγαιείν C2, αλάιπζε απεηιψλ, 
ζρεδίαζε ηαθηηθψλ ή εηδηθψλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ). 

ΤΝΟΛΟ                52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ-
ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΏΝΏΛΤΔ 

ΒΑΏΦΕΚΧΝ 
ΑΕΏΜΒΡΕΜΏΣΧΝ ΕΕ 

Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο 
(ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα ή 

Ώμησκαηηθνί αλάινγσλ πξνζφλησλ 
ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 

— 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

ε δηδαζθαιία ηεο Γεσζηξαηεγηθήο αμίαο ηεο Βιιάδαο θαη ε 
αλάιπζε ησλ επηκέξνπο εδαθηθψλ δηακεξηζκάησλ απηήο θαη 
ησλ αληηζηνίρσλ εδαθηθψλ δηακεξηζκάησλ ησλ γεηηνληθψλ 

Υσξψλ. 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα ζρεδηάδεη πνξείεο κέζα ζε δεδνκέλν γεσγξαθηθφ 
πεξηβάιινλ θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

Γεμηφηεηεο: — 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο,  

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 2 Τςίπεδν Κνζζπθνπεδίνπ & Τςίπεδν φθηαο 
ακάθνβν 

2ε Δβδνκάδα 2 Τςίπεδν Εσαλλίλσλ & Λεθαλνπέδην Ληκλψλ Ώρξίδαο 

θαη Πξεζπψλ 

3ε Δβδνκάδα 2 Κνηιάδα Ώψνπ Πνηακνχ θαη Κνηιάδα Ώιηάθκνλα 

Πνηακνχ 
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4ε Δβδνκάδα 2 Τςίπεδν Πειαγνλίαο θαη Κνδάλεο & Κνηιάδα Ώμηνχ 
Πνηακνχ 

5ε Δβδνκάδα 2 Κνηιάδα ηξπκφλα Πνηακνχ & Κνηιάδα Νέζηνπ 
Πνηακνχ 

6ε Δβδνκάδα 2 Κνηιάδα Έβξνπ Πνηακνχ & Ώλαηνιηθή Θξάθε 

7ε Δβδνκάδα 2 ηελά ΐνζπφξνπ Βιιεζπφληνπ & Νεζηά ηνπ Ώηγαίνπ 

8ε Δβδνκάδα 2 Νήζνο Λήκλνο & Νήζνο Λέζβνο 

9ε Δβδνκάδα 2 Νήζνο Υίνο & Νήζνο άκνο 

10ε Δβδνκάδα 2 Νήζνο Κσο & Νήζνο Ρφδνο 

11ε Δβδνκάδα 2 Νήζνο Κξήηε & Αηακέξηζκα Κεληξηθήο Βιιάδαο 

12ε Δβδνκάδα 2 Άμνλεο Βηζβνιήο ζηνλ Βιιαδηθφ Υψξν & Σνπνζεζίεο 
Άκπλαο 

13ε Δβδνκάδα 2 Πξφρεηξν Αηαγψληζκα – Βπαλαιήςεηο 

ΤΝΟΛΟ            26 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 Νηθ. πηιηψηε: «ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ» 

 Υάξηεο θαη ρεδηαγξάκκαηα ησλ Ώληίζηνηρσλ Γεσγξαθηθψλ 
Αηακεξηζκάησλ 
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ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΟ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  
ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 
παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ «Γεληθά 

Μαζεκαηηθά» θαη 
«Αλψηεξα 

Μαζεκαηηθά» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ παξνπζίαζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ Βπηρεηξεζηαθήο 
Έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ 
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο.  

Μ
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ζε ηερληθέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνβιεκάησλ Πνιπθξηηεξηαθνχ Γξακκηθνχ 
Πξνγξακκαηηζκνχ, ηερληθέο Αηθηπσηήο Ώλάιπζεο γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν πινπνίεζεο έξγσλ, 

πνιπζηαδηαθά πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη κε ηερληθέο 
Απλακηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θαη αθφκα ε Θεσξία 
Γξάθσλ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ιήςε απνθάζεσλ ζε 
Πξνβιήκαηα Αηαδξνκήο, ζε Πξνβιήκαηα Παξνρήο 

(Θεψξεκα Βιάρηζηεο Ώπνθνπήο, Πξφβιεκα Μεηαθνξάο 
Πξφβιεκα Ώλάζεζεο). Βπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ν θνηηεηήο απνθηά επρέξεηα αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πνζνηηθά 
κνληέια ηεο Θεσξίαο Οπξψλ Ώλακνλήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

ζπζηεκάησλ εμππεξέηεζεο, νη ηερληθέο επίιπζεο 
πξνβιεκάησλ Με Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ(αξρηθέο 
θαη δπτθέο κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο), θαζψο θαη νη λέεο 

κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο (Γελεηηθνί Ώιγφξηζκνη θαη 
Βμειηθηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο). 
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Γεμηφηεηεο: — 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε -3ε 
Δβδνκάδα 

9 Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο: Παξαδείγκαηα 

Πξνβιεκάησλ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Γξαθηθή 

Λχζε Πξνβιεκάησλ Γξακκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Ώιγφξηζκνο Simplex, Πξαθηηθή Ώπφδνζε ηεο Βμέιημεο 

ηνπ Ώιγνξίζκνπ Simplex: TableauSimplex , Απτθφο 

Ώιγφξηζκνο Simplex 

4ε – 5ε 
Δβδνκάδα 

6 Πνιπθξηηεξηαθφο Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο: Λήςε 

Ώπνθάζεσλ κε Πνιιαπιά Κξηηήξηα, ΐαζηθνί Οξηζκνί, 

Υαξαθηεξηζκφο Ώπνηειεζκαηηθψλ Λχζεσλ, ΐαζηθέο 

Μέζνδνη Πνιπθξηηεξηαθνχ Γξακκηθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πξνγξακκαηηζκφο πκβηβαζκνχ, 

Μέζνδνο ησλ Φξαγκάησλ, πλάξηεζε Υξεζηκφηεηαο 

(Ώζξνηζηηθφο Σχπνο πλάξηεζεο Υξεζηκφηεηαο, 

Γξακκηθή πλάξηεζε Υξεζηκφηεηαο), Μέζνδνο 

ηαζκηζκέλνπ Μέζνπ, Λεμηθνγξαθηθή Μέζνδνο 

6ε Δβδνκάδα 3 Θεσξία Γξάθσλ: Θεκειηψδεηο Έλλνηεο, πλδεζηκφηεηα 

θαη Πξνζβαζηκφηεηα,  Αέληξα θαη ΑεληξνθπΎεο, 

Ώλαπαξάζηαζε Γξάθσλ, Κχθινη, Ρνέο θαη Σάζεηο, 

Κχθινη Euler, Κχθινη Hamilton, Γξάθνη Αηπιήο 

Βηζφδνπ, πλαξκνιφγεζε θαη Βπηθάιπςε, Βπίπεδνη 

Γξάθνη, Σέινηνη Γξάθνη, Σν Πξφβιεκα ηεο Κάιπςεο 

πλφινπ 

7ε Δβδνκάδα 3 Πξνβιήκαηα Αηαδξνκήο. Ώιγφξηζκνη ηνπ πην χληνκνπ 

Αξφκνπ. Εεξάξρεζε: Ώιγφξηζκνη Βχξεζεο ηνπ πην 

χληνκνπ Αξφκνπ (Ώιγφξηζκνο Bellman, Ώιγφξηζκνο 

Dijkstra, Ώιγφξηζκνο Dantzing), Εεξάξρεζε (Μέζνδνη 

PERT θαη CPM), Εεξάξρεζε Βξγαζηψλ 
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8ε Δβδνκάδα 3 Παξνρή Βιάρηζηνπ Κφζηνπο. Ώξρηθν-Απτθφο 

Ώιγφξηζκνο. Σν Πξφβιεκα ηεο Μεηαθνξάο (νξηζκφο 

θαη Βθαξκνγέο ηνπ Πξνβιήκαηνο Μεηαθνξάο, 

Βπίιπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο, ην Πξφβιεκα 

Πξνζαξκνγήο). Σν Πξφβιεκα ηεο Ώλάζεζεο 

9ε Δβδνκάδα 3 Ώθέξαηνο Πξνγξακκαηηζκφο: Βηζαγσγή, Ώθέξαηα 

Πξνγξάκκαηα θαη πληνκφηεξεο Αηαδξνκέο, 

Πξνβιήκαηα κε κνλαδηθφ κέγηζην 

10ε Δβδνκάδα 3 Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο Έξγσλ: Αηθηπαθή 

Ώπεηθφληζε Έξγνπ, Ώλάιπζε PERT/CPM(Νσξίηεξνο 

θαη Ώξγφηεξνο Υξφλνο Αξαζηεξηνηήησλ θαη 

Γεγνλφησλ, Κξίζηκε Αηαδξνκή, Υξνληθά Πεξηζψξηα 

Αξαζηεξηνηήησλ), Υξνληθή Παξαθνινχζεζε ηνπ 

Έξγνπ θαηΑηαρείξηζε Πφξσλ θαη πληφκεπζε 

11ε Δβδνκάδα 3 Θεσξία Οπξψλ Ώλακνλήο: ΐαζηθά πζηήκαηα 

Βμππεξέηεζεο (χζηεκα Βμππεξέηεζεο κε κία Οπξά 

Ώλακνλήο θαη κία Θέζε Βμππεξέηεζεο, χζηεκα 

Βμππεξέηεζεο κε κία Οπξά Ώλακνλήο θαη Παξάιιειεο 

Θέζεηο Βμππεξέηεζεο), Απλακηθφηεηα πζηεκάησλ 

Βμππεξέηεζεο θαη Αηακφξθσζε ρέζεο Κφζηνπο 

Λεηηνπξγίαο, ΐειηηζηνπνίεζε Απλακηθφηεηαο, 

πζηήκαηα Βμππεξέηεζεο κε Αηαδηθαζία Βηζφδνπ 

Poisson θαη Υξφλν Βμππεξέηεζεο πνπ δίλεηαη απφ 

νηαδήπνηε Καηαλνκή, Άιια Μνληέια Οπξψλ Ώλακνλήο 

12ε -13ε 
Δβδνκάδα 

6 Με Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο: Ώλαγθαίεο πλζήθεο 

ΐειηηζηφηεηαο Karush-Kuhn-Tucker, Εθαλέο πλζήθεο 

ΐειηηζηφηεηαο, ΐειηηζηνπνίεζε κε Βπίιπζε ησλ 

πλζεθψλ Karush-Kuhn-Tucker (Μέζνδνο Newton, 

Βπέθηαζε ηεο Μεζφδνπ Newton: Μέζνδνο Wilson), 

Απτθέο Μέζνδνη ΐειηηζηνπνίεζεο (Μέζνδνη Πνηλήο, 

ΑπτθφηεηαLagrange, Ώιγφξηζκνο Uzawa-Arrow-

Hurwicz, Ώιγφξηζκνο Dantzing), Μέζνδνο Ώιιαγήο 

Μεηαβιεηψλ, Μέζνδνο ησλ πδπγψλ (ή 

Πξαγκαηνπνηήζηκσλ) Αηεπζχλζεσλ, Ώξρηθέο Μέζνδνη 

ΐειηηζηνπνίεζεο (Μέζνδνο Πξνβνιήο ηνπ Gradient, 

Μέζνδνο Πεξηνξηζκνχ ηνπ Gradient, Μέζνδνη 

Γξακκηθνπνίεζεο: Μέζνδνο ησλ Frank-Wolfe, 

Μέζνδνο ησλ Σεκλνκέλσλ Βπηπέδσλ ηνπ Kelley, 

Ώιγφξηζκνο Αεκηνπξγίαο ηειψλ ηνπ Dantzing) 
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ΤΝΟΛΟ              39 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  Ν. Εσ. Αάξα: «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ:ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ 
ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ. ΣΔΤΥΟ 1: ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ¨», 

Βζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Σκήκα 
Πιεξνθνξηθήο, Ώζήλα 1995 

 Γ. κπξιή-Γ. Κατκαθάκε-Μ.Πάληα: «ΜΔΘΟΓΟΗ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ», απηνέθδνζε, 2010 

 Γ. Οηθνλφκνπ θαη Ώ. Γεσξγίνπ: «ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΛΖΦΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ», ηφκνη Ώ‘ θαη ΐ‘, Βθδφζεηο Μπέλνπ, 
Ώζήλα 1999 

 Μ. ακνπειίδε, Κ. ΐιάρνπ θαη Γ. Φαξξά: «ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΑΠΟΦΑΔΧΝ», Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Σκήκα 
Διεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, Ώζήλα 1987 

 Π. Τςειάληε: «ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ: ΛΖΦΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ», Βθδφζεηο ΒΛΛΔΝ, Ώζήλα 

2000 

 F.S. HillierandG.J. Lieberman: «INTRODUCTION TO OPERATIONS 

RESEARCH », 6th Edition, International Editions, McGraw-Hill, 1995 

 W.R. Switalski: «GAMING SIMULATION: SOME GENERAL 

REMARKS», University of Warsaw, 1983 

 C. T. Kelley: «ITERATIVE METHODS FOR OPTIMIZATION», Frontiers 
in Applied Mathematics, SIAM, 1999 

 M.Minoux: «PROGRAMMATION MATHEMATIQUE. THEORIE ET 
ALGORITHMS», tomes 1 et 2, publié sous l‘ égide du C.N.E.T. et de 

l‘ E.N.S.T., Dunod, Paris, 1983 

 I. Σζνχινπ: «ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΑΛΓΟΡΗΘΜΟΗ», 

http://users.cs.uoi.gr/~itsoulos/genetic.php 

 D.E. Goldberg:«GENETIC ALGORITHMS IN SEARCH, 
OPTIMIZATION AND MACHINE LEARNING», Addison-Wesley, 

1989 

 L. Davis:«THE HANDBOOK OF GENETIC ALGORITHMS», Van 

Nostrand& Reinhold, 1991 

 C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz: ―COMBINATORIAL OPTIMIZATION: 

ALGORITHMSANDCOMPLEXITY‖. Dover Pubs, New York, 1982 

 N. Christofides: ―GRAPH THEORY: AN ALGORITHMIC APROACH‖. 

AcademicsPress, London, 1975 

 L. A. Wolsey, G. L. Nemhauser: ―INTEGER AND COMBINATORIAL 
OPTIMIZATION‖. Wiley, N.Y. 1999 

 A. Schrijver: ―THEORY OF LINEAR AND INTEGER 
PROGRAMMING‖. John Willey & Sons, N.Y. 1986 
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ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΜΔΥΏΝΕΚΔ 

 

Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  
ΓΛΧΑ: 

 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 
Βπηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκάησλ «Γεληθά 
Μαζεκαηηθά» θαη 

«Αλψηεξα 
Μαζεκαηηθά»  

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 
Δ δηδαζθαιία φισλ ησλ ζχγρξνλσλ βαζηθψλ κεζφδσλ πνπ 
πνζνηηθνπνηνχλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε  δηαθξηηά πξνβιήκαηα αληηπαξάζεζεο δχν 
δπλάκεσλ.  
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ζε ηερληθέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ engineering mechanics, 

ζηαηηθήο απνιχησο ζηεξεψλ, δηθηπσκάησλ  
θαη αληνρήο ησλ πιηθψλ. 

Γεμηφηεηεο: 

Ο θνηηεηήο εμνηθεηψλεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

engineering mechanics, ζηαηηθήο απνιχησο ζηεξεψλ, 

δηθηπσκάησλ θαη αληνρήο ησλ πιηθψλ. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 3 Δ Βπηζηεκνληθή Μέζνδνο: Παξαηήξεζε, Πείξακα, 

Τπφζεζε, Μαζεκαηηθή Αηαηχπσζε, Έιεγρνο, Φπζηθνί 

Νφκνη. ΐαζηθέο Ώξρέο Μεραληθήο, Θεκειηψδε θαη 

Παξάγσγα Φπζηθά Μεγέζε, Υψξνο, Αχλακε, Μάδα, 

Υξφλνο, Οδεγίεο Πεηξακάησλ 

2ε Δβδνκάδα 3 Οξηζκφο δπλάκεσλ-ξνπψλ/Μεηαθνξά δπλάκεσλ 
ξνπψλ 

3ε Δβδνκάδα 3 Εζνδχλακν ζχζηεκα δχλακεο-ξνπήο 

4ε Δβδνκάδα 3 Εζνδχλακν ζχζηεκα κίαο κφλν δχλακεο  

5ε Δβδνκάδα 3 Βμηζψζεηο ηζνξξνπίαο θνξέα 

6ε Δβδνκάδα 3 Βπίιπζε εμηζψζεσλ ηζνξξνπίαο 

7ε Δβδνκάδα 3 Αηθηπψκαηα-Μέζνδνο θφκβσλ 

8ε Δβδνκάδα 3 Αηθηπψκαηα- Μέζνδνο ηνκψλ 

9ε Δβδνκάδα 3 Θεσξία εθειθπζκνχ / Πείξακα εθειθπζκνχ 

10ε Δβδνκάδα 3 Αηαγξάκκαηα Ν,Q,M-Βχξεζε αληηδξάζεσλ θνξέα 

11ε Δβδνκάδα 3 Βχξεζε ζπλαξηήζεσλ N,Q,M 

12ε Δβδνκάδα 3 Βχξεζε δηαγξακκάησλ N,Q,M. 

13ε Δβδνκάδα 3 Βπαλάιεςε, Ώλαθεθαιαίσζε 

ΤΝΟΛΟ            39 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  Γ. ΐ. Παιαζζφπνπινπ: «ΣΑΣΗΚΖ ΑΠΟΛΤΣΧ ΣΔΡΔΧΝ», ΐηβιίν 

1ν, Β, 2007 
 Γ. ΐ. Παιαζζφπνπινπ: «ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», ΐηβιίν 3ν, Β, 

2007 

 A. Bedford and W. Fowler: ―ENGINEERING MECHANICS‖, 
Prentice Hall, 2008 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΤΓΥΡΟΝΔ ΦΤΕΚΔ 

(ΏΣΟΜΕΚΔ-

ΠΤΡΔΝΕΚΔ)(ΘΒΧΡΕΏ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Αηβάξε Παξαζθεπή, Λέθηνξαο ..Β. 
Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β. 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
Πξναπαηηνχκελν είλαη ην 
Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΓΔΝΗΚΑ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ» θαη «ΓΔΝΗΚΖ 
ΦΤΗΚΖ» πνπ δηδάζθνληαη ζην 
1ν Βμάκελν πνπδψλ 

Δ γλψζε ησλ αξρψλ ηεο χγρξνλεο Φπζηθήο 
πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο, ζηνλ 
έιεγρν θαη ηελ αζθάιεηα ζχγρξνλσλ νπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ  αλίρλεπζεο. Οη 

γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο Βπέιπηδεο 
απνηεινχλ ην ππφβαζξν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζε κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. 

. Σν Μάζεκα απηφ είλαη βαζηθφ πξναπαηηνχκελν 

γηα ηελ θαηαλφεζε  
ηνπ Τπνρξεσηηθνχ Μαζήκαηνο «Λέεδεξ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 7ν Βμάκελν πνπδψλ. 
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 Γλψζεηο 

 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

        

 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
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Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Κβαληηθή ζεσξία ηεο αθηηλνβνιίαο,  θσηφληα.   

2ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Φσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν θαη Φαηλφκελν 
Compton.   

3ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Ώμίσκα  De Broglie. σκάηηα θαη Κχκαηα. 

4ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Ώξρή ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ Heisenberg. 

5ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Βμίζσζε ηνπ Schroedinger θαη Βθαξκνγέο. 

6ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Ραδηελεξγφο δηάζπαζε-Ραδηελεξγέο εηξέο. 

7ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Ώπνδηέγεξζε α 

8ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Ώπνδηέγεξζε β 

9ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Ώπνδηέγεξζε γ 

10ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Ανζηκεηξία.  Βπηπηψζεηο ηεο ξαδηελέξγεηαο 
ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. 

11ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Ππξεληθέο Απλάκεηο θαη Βλέξγεηα χλδεζεο. 
Ππξήλα. 

12ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Ππξεληθέο Ώληηδξάζεηο. 

13ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β  ράζε- χληεμε θαη Βθαξκνγέο. 

ΤΝΟΛΟ  26Θ+26Β  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή,  Ώξηζηνηέιε Υαξηά,  

Έθδνζε ..Β.  

  R. Serway, C. Moses, C. Moyer, χγρξνλε Φπζηθή, 

Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο,  2004-3  
           ISBN : 960-524-059-9 

 Σξαραλάο, Κβαληνκεραληθή Η, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο 

Κξήηεο, έθδνζε 2005. 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΦΤΕΚΔ  

ΏΣΟΜΕΚΔ-
ΠΤΡΔΝΕΚΔ 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ  
ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

• Πξναπαηηνχκελα είλαη ηα 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 
«ΓΒΝΕΚΏ ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ» θαη 

«ΓΒΝΕΚΔ ΦΤΕΚΔ» πνπ 
δηδάζθνληαη ζην 1ν Βμάκελν 
πνπδψλ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο ηεο χγρξνλεο Φπζηθήο – 
Βξγαζηήξηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ Ώηνκηθή θαη 
Ππξεληθή Φπζηθή, είλαη ε 

κειέηε θαη εκβάζπλζε ησλ ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ 
ηνπ κηθξφθνζκνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηε 
ζχγρξνλε ηερλνινγία. 

Δ γλψζε ησλ αξρψλ ηεο χγρξνλεο Φπζηθήο 
πξνζθέξεη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηελ παξαθνινχζεζε 
ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο 

ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο θαη ζπκβάιεη ζηε 
βειηηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα θιεζνχλ λα 
θέξνπλ ζε πέξαο νη κειινληηθνί Ώμησκαηηθνί. Δ 

γλψζε ηδηαίηεξα ηεο Ώηνκηθήο θαη Ππξεληθήο Φπζηθήο  
ζε επίπεδν πξαγκαηνπνίεζεο κεηξήζεσλ θξίλεηαη 
απνιχησο απαξαίηεηε.   

Μαζε
ζηαθά 

Απνη
ειέζ
καηα 

Γλψζεηο 

 

Σα ζέκαηα θαη ηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 
εξγαζηήξην ηεο 

χγρξνλεο Φπζηθήο (Ώηνκηθή – Ππξεληθή Φπζηθή) ( π. ρ.  
Μεηξήζεηο ξαδηελέξγεηαο,  Ώθηίλεο –  Υ,  Φαζκαηνζθνπηθέο 
Μεηξήζεηο)  είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλα κε ηε ζχγρξνλε ζηξαηησηηθή ηερλνινγία.   
 Δ δε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ Ώηνκηθήο θαη 
Ππξεληθήο Φπζηθήο θαη ε ζηήξημε 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ απφ 
ζηξαηησηηθά θνλδχιηα απνηειεί έκπξαθηε απφδεημε ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ. 

 Καηά ζπλέπεηα ην κάζεκα απηφ απνηειεί ην αλαγθαίν ππφβαζξν 
γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο.  
Ώλάινγν κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζε αληίζηνηρεο ηξαηησηηθέο 

ρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ: Royal Military College of Canada (Modern 
Physics), 
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West Point Academics (Modern Physics), Ecole St Cyr (Physique 

Nucléaire), University of South Wales  ‐ Australia 
(Thermodynamics and 

Nuclear Physics), Ecole Royale Militaire  ‐ Belgium (Physique 

Atomique  ‐ Nucléaire). 
 

Γεμηφηεηεο 
 

Δ εμνηθείσζε κε ηνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο κεηξήζεσλ θαζψο 
θαη ηηο ηερληθέο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ,  ηε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία 
γξαθεκάησλ θαη ηε εχξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πξνρσξεκέλα 
πεηξάκαηα Φπζηθήο ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζχγρξνλεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο ( λέα νπιηθά ζπζηήκαηα,  
ακπληηθέο εθαξκνγέο,  ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο θιπ.) 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
χλδεζε κε ην ππφινηπν πξφγξακκα ηεο Β: 

  Πξναπαηηνχκελν γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ 

κεηαγελέζηεξσλ εμακήλσλ ( Ώθηηλνβνιία Laser  θαη 
ηξαηησηηθέο 

Βθαξκνγέο)  θαη εηδηθά ησλ καζεκάησλ ησλ ξνψλ Φπζηθήο θαζψο 

θαη ησλ πξνηεηλφκελσλ καζεκάησλ εμεηδίθεπζεο. 

 Παξνρή απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζηνπο Βπέιπηδεο έηζη ψζηε 

λα απνθηήζνπλ ην ππφβαζξν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε 

ηαρχξπζκσλ ζρνιείσλ ζε ζέκαηα ΠΐΥ ( π. ρ.  Καιιίληθνο,  

ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο Έιιελεο Ώμησκαηηθνχο),  θαζψο θαη 
γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζε πηζαλά κεηαπηπρηαθά. 

  Τπφβαζξν ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο εξεπλεηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο ησλ ζχγρξνλσλ Έλνπισλ Απλάκεσλ.  
Βλδεηθηηθά  αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα 

1)  Ππξεληθέο κέζνδνη αλίρλεπζεο λαξθψλ 
2)  Βχξεζε ελεξγψλ δηαηνκψλ αληηδξάζεσλ δηάθνξσλ ηζνηφπσλ 
κε λεηξφληα 

3)  Μειέηε ηεο επίδξαζεο αθηηλνβνιηψλ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην 
πεξηβάιινλ 
4)  Μέζνδνη ελεξγεηαθήο απηνδπλακίαο ηεο ζχγρξνλεο 

ζηξαηησηηθήο κεραλήο 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
Βαζκφο Δξγαζηεξίνπ 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή  θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν.  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Λεπηνκέξεηεο 
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Γηδαζθαιίαο 

 1ε Δβδνκάδα  
 Β. (Βξγαζηήξην): Βηζαγσγή ζηε ρξήζε 
ινγηζκηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηελ αλάιπζε 

πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

2ε Δβδνκάδα  

 Β. (Βξγαζηήξην): Βηζαγσγή ζηε ρξήζε 

ινγηζκηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηελ αλάιπζε 
πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. 

3ε Δβδνκάδα  
 Β: Μεηξήζεηο ξαδηελέξγεηαο. Μειέηε 
απνξξφθεζεο αθηηλνβνιίαο – γ απφ ηελ χιε. 

4ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 

Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 
ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 
ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 
e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 

ειεθηξνλίνπ. 

5ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 
Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 

ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 
ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 

Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 
e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ειεθηξνλίνπ. 

6ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 

Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 
ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 
ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 
e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 

ειεθηξνλίνπ. 

7ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 
Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 

ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 
ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
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Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 

e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ειεθηξνλίνπ. 

8ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 

Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 
ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 
ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 

ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 
e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 

ειεθηξνλίνπ. 

9ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 
Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 
ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 

ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 

e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ειεθηξνλίνπ. 

10ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 

Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 
ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 
ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 
e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 

ειεθηξνλίνπ. 

11ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 
Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 
ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 

ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 

e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ειεθηξνλίνπ. 

12ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 
Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 
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Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 

ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 
ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 

Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 
e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ειεθηξνλίνπ. 

13ε Δβδνκάδα  

 Β.( Κπθιηθή θαηαλνκή αζθήζεσλ): Μειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αληρλεπηή Geiger‐Muller, 

Ραδηελεξγφο κεηαηξνπή. 
Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ εκηδσήο ξαδηελεξγψλ 
ππξήλσλ.Μειέηε αθηηλνβνιίαο Υ.Μέηξεζε 

ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Φαηλφκελν 

Compton. Πείξακα Frank‐hertz. Πξνζνκνίσζε 
ζεξκνππξεληθνχ αληηδξαζηήξα. 
Φαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο. Βχξεζε ηνπ ιφγνπ 

e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ. Βχξεζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ειεθηξνλίνπ. 

ΤΝΟΛΟ    

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Ώ. Γ. Υαξηά: «ΠΤΡΔΝΕΚΔ ΦΤΕΚΔ», Β. 

 Ώ.Γ. Υαξηά & Γ.Β. Κπξηαθάθε: «ΒΡΓΏΣΔΡΕΏ ΦΤΕΚΔ», 

Έθδνζε ..Β. 

 Β.Μ.Π. Σνκέαο Φπζηθήο: «ΒΡΓΏΣΔΡΕΏΚΒ ΏΚΔΒΕ – 
ΣΟΜΟΕ 1 & 2», 

 R. Serway, C. Moses, C. Moyer: «ΤΓΥΡΟΝΔ ΦΤΕΚΔ», 

Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο, 2004‐3 ISBN : 

960‐524‐059‐9 

 . Σξαραλά: «ΚΐΏΝΣΟΜΔΥΏΝΕΚΔ Ε» , Παλεπηζηεκηαθέο 
Βθδφζεηο Κξήηεο,έθδνζε 2005. 

 R. Serway: «PHYSICS FOR SCIENTISTS AND 

ENGINEERS», Σφκνο 4, χγρξνλε Φπζηθή», Μεηάθξαζε: 
Καζ. Λ. Ρεζβάλεο 

   

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο    

Ώπηνεθπαίδεπζε    

ΤΝΟΛΟ   
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΟΕΚΔΔ 

ΏΝΘΡΧΠΕΝΧΝ 
ΠΟΡΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Πάξε Ώλαζηαζία,  Λέθηνξαο  Β 

Γηδάζθνληεο: Πάξε Ώλαζηαζία,  Λέθηνξαο  Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
 

Αθνινπζείηαη ην Αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα 
δηδαζθαιίαο. ε θάζε ζπλάληεζε 
αλαιχνληαη Cases θαη ζηα πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα γίλεηαη πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ 
DVD. 
Δ Αηεχζπλζε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ελφο 
νξγαληζκνχ. Δ Αηεχζπλζε Ώλζξσπίλνπ 
Απλακηθνχ ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ 

επηβιέπεη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 
κηζζψλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ, ηελ πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ 
ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη πνιηηηθέο 
θαη δηαδηθαζίεο ζε φ, ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο ζπληνλίδνληαη απφ ηελ 
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είλαη 
ζπλεπείο κε ηνπο γεληθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ.  
Ο φξνο «Αηνίθεζε Ώλζξσπίλνπ Απλακηθνχ» 
έρεη γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ εγεζία ηνπ 

ηξαηνχ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρεη 
ελζσκαησζεί ζηελ πνιηηηθή θαη ην δφγκα πνπ 
πξψηα ρξεζηκνπνηείην γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο "δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ" 
θαη "δηνίθεζε πξνζσπηθνχ." 
θνπφο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη 

ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ δηνίθεζε 
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 
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ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) Δ θαηαλφεζε 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηελ αλάπηπμε θαη 
ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ. β) Δ θαηαλφεζε 

ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ 
δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. 
γ) Δ θαηαλφεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
αλζξσπίλσλ πφξσλ φπσο πξνζιήςεσλ, 
ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ θαη κέηξεζεο απφδνζεο.  

δ) Δ ζχγρξνλε δηνίθεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζε έλα νξγαληζκφ ζε 
αλαιπηηθφ θαη εμεηδηθεπκέλν επίπεδν 

Μάλαηδκελη. ε) Αηεζλήο Αηνίθεζε Ώλζξσπίλνπ 
Απλακηθνχ. 

Μ
α
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π

ν
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ι
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κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 
 

 
 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Ώξρέο ζηε Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ 

2ε Δβδνκάδα 2 

Σν Οξγαλσηηθφ Μνληέιν θαη Αηαδηθαζίεο 

Αηαρείξηζεο ηεο Λεηηνπξγίαο Αηνίθεζεο 

Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ηεο επηρείξεζεο 

3ε Δβδνκάδα 2 ηξαηεγηθέο Αηνίθεζεο Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ 

4ε Δβδνκάδα 2 Θέζεηο Βξγαζίαο  

5ε Δβδνκάδα 2 Πξνζιήςεηο - Βπηινγή 

6ε Δβδνκάδα 2 
Βπηθνηλσλία 

Πξφρεηξν Αηαγψληζκα 

7ε Δβδνκάδα 2 Βθπαίδεπζε – Ώλάπηπμε 

8ε Δβδνκάδα 2 πζηήκαηα Μέηξεζεο Ώπφδνζεο  

9ε Δβδνκάδα 2 πζηήκαηα Ώκνηβψλ θαη Κηλήηξσλ 
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10ε Δβδνκάδα 2 
Βπηρεηξεζηαθή Κνπιηνχξα θαη Δγεζία: 

Αηνίθεζε Ώιιαγψλ 

11ε Δβδνκάδα 2 
Μεραλνγξαθηθά πζηήκαηα Αηνίθεζεο 

Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ 

12ε Δβδνκάδα 2 Αηαρείξηζε Γλψζεο 

13ε Δβδνκάδα 2 
Αηεζλήο Αηνίθεζε Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ 

θαη ε Αηεζλήο Οηθνλνκία. Kaizen. 

ΤΝΟΛΟ           26 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. MANAGEMENT ΏΝΘΡΧΠΕΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΘΒΧΡΕΏ ΚΏΕ 
ΠΡΏΞΔ, ΐαμεβαλίδνπ Μαξία, Βθδφζεηο  ΠΡΟΠΟΜΠΟ 

2008. 
2. Harvard Business Review ΓΕΏ ΣΔ ΑΕΟΕΚΔΔ 

ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ ΑΤΝΏΜΕΚΟΤ, νθνδήκνο Ώλδξέαο, 

Βθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο 2002. 
3. Αηνίθεζε Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ Υπηήξεο, Λ. INTERBOOKS 

2001. 

4. Πνιιά μέλα ζπγγξάκκαηα θαη ην δηαδίθηπν. 
5. Βπηπιένλ δίλσ ζεκεηψζεηο δηθέο κνπ ζηνπο Βπέιπηδεο 

ρξεζηκνπνηψληαο Βιιεληθά θαη μέλα ζπγγξάκκαηα. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.books.gr/ViewAuthor.aspx?AuthorId=2538129
http://www.books.gr/SearchTableLookup.aspx?TableId=57&val=11197
http://www.books.gr/ViewAuthor.aspx?AuthorId=1782713
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΒΝΕΚA ΏΓΓΛΕΚΏ 

ΐ2 
 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

4ν  ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

Μέιε ΑΒΠ. ΒΒΑΕΠ θαη ΒΒ (Βηδηθνί Βπηζηεκνλεο) 

ΓΛΧΔ 

 
ΏΓΓΛΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γηδάζθνληεο: Σζαθίξνγινπ Βιέλε 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 
επηπέδνπ ΐ1 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ: 
Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο ΕΕεο 
Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 

Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ (Common European 
Framework) γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ΐ2 . 

 
ΜΏΘΔΕΏΚΟΕ ΣΟΥΟΕ: 

 Βθκάζεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

θαη ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο Ώγγιηθήο 
Γιψζζαο πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε 

κεζαίν γλψζεο (intermediate level) κε 
απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο αλά 
εμάκελν 

 Ώλάπηπμε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη 
αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ 

 πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηηο αληίζηνηρεο 
εμεηάζεηο αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ ( 

θξαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο ΐ2, 
MichiganECCE, CambridgeFCE, 
TOEICθαη άιια) γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
επηπέδνπ ΐ2. 

 Δ απφθηεζε πηπρίνπ επηπέδνπ ΐ2 παξέρεη 
ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηφρνπο ηνπ λα 

ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ζηε γιψζζα κε 
επφκελν ζηφρν ηελ απφθηεζε πηπρίνπ 
επηπέδνπ C1/C2 
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Μ
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Γλψζεηο 

 

 

Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε θαηαλφεζε απινχ γξαπηνχ 

θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
Βμνηθείσζε κε αθνπζηηθέο αζθήζεηο θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
Ώπφδνζε γξαπηψλ ηδεψλ ζε κνξθή παξαγξάθνπ ή θεηκέλνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

Απλαηφηεηα πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο δηαθφξνπ 
πεξηερνκέλνπ 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 

 Revision exercises 
 Grammar (p.32,33) plus extra practice 

2ε Δβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Vocabulary (p.54-57) 
 Reading Comprehension (p. 79-81)) 

 Listening ( p. 178-182 ) 
 

3εΔβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Vocabulary ( p. 57-58) plus extra 

vocabulary exercises 

 Composition Writing 
 Past paper ( p.137-139) 
 Listening ( 183-184) 

4εΔβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Grammar (p.39,40) + extra grammar 

exercises 
 Reading Comprehension (p.82-84) 
 Past paper (p140-142) 

 Revision exercises 

5εΔβδνκάδα 4  4ν εμάκελν 
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 Grammar (p. 40,41) plus extra 

grammar practice 
 Reading Comprehension (p.94-96) 
 Oral practice 

 Revision exercises 

6εΔβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 

 Test 
 Past papers 

7εΔβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Grammar ( p. 32,36) 
 Past paper (p. 128-133) 

 Oral practice 

8εΔβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Grammar revision  
 Past paper 

 Listening ( p. 185-189) 

9εΔβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 

 Past paper 
 Listening ( p.190,191,192) 
 Composition writing 

10ε Δβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Grammar (p.41) + extra grammar 

practice 
 Listening (p.192-199) 

11ε Δβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Past paper ( p. 131-139) 
 Revision exercises 

 Composition writing 

12εΔβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 

 Past paper (p.140-148) 
 Examination English (p.103-106) 

13ε Δβδνκάδα 4 

 4ν εμάκελν 
 Final revision on grammar and 

vocabulary 

 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
5. English Language Practice for B2 Learners by E.Hatziolou-

S.Romoudi ( Vari 2011) 

6. Past papers ( photocopiable ) 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

 

 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΓΒΝΕΚΏ ΏΓΓΛΕΚΏ-

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΟΡΟΛΟΓΕΏ 
/ΒΠΕΠΒΑΟ Γ2 

 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ, 
ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Γηδάζθνληεο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Βιηζάβεη Υαηδεφινπ, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Μαξηάλλα Παηξψλα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Άξηεκηο Μηρατιίδνπ,  Βπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Βπαγγειία Κεξακέα, ΒΒΑΕΠ ΐ 

ηαπξνχια Ρσκνχδε, ΒΒΑΕΠ Ώ 

Φιψξα Υξπζνρφνπ, ΒΒΑΕΠ Ώ 

Γηαβξφγινπ Λάνπξα, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Υαιδνχπεο ΐαζίιεηνο,  Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
Πηζηνπνηεηηθφ  Ώγγινκάζεηαο 

Βπηπέδνπ ΐ2 (Καιή Γλψζε) 

 
ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ: 

Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο 

ΕΕεο Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ 

Κνηλνχ Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ (Common 

European Framework) γηα ηε δηδαζθαιία μέλσλ 

γισζζψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν Γ2 

(Άξηζηε Γλψζε). Tαπηφρξνλα, ην κάζεκα 

εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Ώγγιηθψλ γηα 

Βηδηθνχο θνπνχο (ESP), θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηξαηησηηθνχο θνπνχο. 

 

ΜΏΘΔΕΏΚΟΕ ΣΟΥΟΕ: 

 Βθκάζεζε θαη εκπέδσζε ηνπ ιεμηινγίνπ 
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θαη ησλ γισζζηθψλ δνκψλ ηεο Ώγγιηθήο 

Γιψζζαο πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ ζε 
πξνρσξεκέλν επίπεδν γλψζεο 
(advanced level) κε απμαλφκελν βαζκφ 
δπζθνιίαο αλά εμάκελν 

 Ώλάπηπμε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ θαη 
αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ ζε 
πξνρσξεκέλν επίπεδν 

 Βμνηθείσζε ησλ Βπειπίδσλ κε θείκελα 

ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε 
ηε Αηνίθεζε, ηελ Δγεζία, ηε ηξαηεγηθή, 
ηελ Εζηνξία θαη ηα Οπιηθά πζηήκαηα 

ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο απφ δηαθνξεηηθά 
θεηκεληθά είδε (ινγνηερληθά, ηζηνξηθά, 
δνθίκηα, δεκνζηνγξαθηθά), θαη αλάπηπμε 

πξνρσξεκέλσλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο 
θεηκέλσλ (advanced reading skills) 

 Βθκάζεζε θαη εμάζθεζε ζηε ρξήζε 
ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 
 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 

Learners Part B  ( test I) 
 Develop your Reading Skills: Unit 7 

2ε Δβδνκάδα 4 
 English Language Practice for C2 

Learners Part B (test I) 

 Develop your Reading Skills: Unit 7 

3ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 

Learners Part B  
(test I & Listening 
ComprehensionExercise I) 
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 Develop your Reading Skills: Unit 7 

 Oral Interview Practice 

4ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 

Learners Part B (Test II) 
 Develop your Reading Skills: Unit 7  

5ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 
Learners Part B (Test II) 

 Develop your Reading Skills: Unit 8 

 Oral Interview Practice 

6ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 
Learners Part B  
(Test II & Listening Comprehension 

Exercise II) 
 Develop your Reading Skills: Unit 8 

 Mid-term Examination 

7ε Δβδνκάδα 4 
 English Language Practice for C2 

Learners Part B (Test III) 

 Develop your Reading Skills: Unit 8 

8ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 

Learners Part B (Test III) 
 Develop your Reading Skills: Unit 8 

9ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 
Learners Part B  
(Test III & Listening Comprehension 

Exercise III) 
 Develop your Reading Skills: Unit 9 
 Oral Interview Practice 

10ε Δβδνκάδα 4 
 English Language Practice for C2 

Learners Part B (Test IV) 

 Develop your Reading Skills: Unit 9 

11ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 

Learners Part B (Test IV) 
 Develop your Reading Skills: Unit 9 

 

12ε Δβδνκάδα 4 

 English Language Practice for C2 
Learners Part B 

(Test IV & Listening Comprehension 
Exercise IV) 

 Develop your Reading Skills: Unit 9  

13ε Δβδνκάδα 4 
 
Revision Week 

ΤΝΟΛΟ           52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. English Language Practice for C2 Learners, Part B (Dr. 
Elizabeth Hatziolou - Lily Keramea – Vas. Chaldoupis , 

Β) 
2. Develop your Reading Skills: a Selection of Military and 

Management Texts (2011)(Dr Marianna Patrona & Dr 

Artemis Michailidou, Β) 
3. εκεηψζεηοησλ Αηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΏΛΛΕΚΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Δ 
ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΟ ΤΝΒΡΓΏΣΔ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

 
ΓΛΧΑ 

 
ΓΏΛΛΕΚΏ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ              Αξ. ηακαηία νθίνπ ,  Ώλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα  Β  

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ           Αξ. ηακαηία νθίνπ ,  Ώλαπιεξψηξηα  Καζεγήηξηα  Β 

                                    Αξ. Βπαγγειία Μαραίξα , Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο  
 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
  

 

 Δμνηθείσζε  κε ην γαιιηθφ εγγξακκαηηζκφ 

 Πξννδεπηηθή ηειεηνπνίεζε  ηεο μέλεο 
γιψζζαο θαη ηεο γιψζζαο ηεο εηδηθφηεηαο 

 Μειέηε ηεο ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο  

 Αλάιπζε  θεηκέλσλ  ζηξαηησηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

 Απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ: παξαγσγή 

γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαηαλφεζε 
γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ θεηκέλνπ 

 Απφθηεζε ησλ λέσλ δηπισκάησλ ζχκθσλα 

κε ην Κνηλφ Βπξσπατθφ Πιαίζην Ώλαθνξάο 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπξψπεο θαη /ή  

απφθηεζε ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 
Γισζζνκάζεηαο, δηπιψκαηα θαη πηζηνπνηεηηθά 
πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπο 

θαη ζπλεθηηκψληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη 
εμέιημή ηνπο.  

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

Βπειπίδσλ ζην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ 
ζην νπνίν θαινχληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. 

  

Μ
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Γλψζεηο 
 

 

 
 Γισζζνινγηθέο γλψζεηο: 

                                                  Φσλεηηθή 

                                                  Γξακκαηηθή  
                                                  πληαθηηθφ  
                                                  Λεμηιφγην : -γεληθφ                
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                                                   (επηπέδνπ Ώ2) 

                                                                   -εηδηθφ                
                                                    (ζηξαηησηηθή νξνινγία) 

 Πνιηηηζκηθέο γλψζεηο: 

                         Savoir-vivre, savoir-faire ζηε Γαιιία θαη 
                         ζχγθξηζε κε ηελ Βιιάδα. 
                         Κψδηθεο επγέλεηαο, επηθνηλσλίαο 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 Καηαλφεζε θεηκέλσλ: 

                        Γξαπηά : -γεληθά (επηπέδνπ Ώ2) 
                                            -εηδηθά(επηιεγκέλα        
ζηξαηησηηθά/λαηνηθά θείκελα) 

                        Πξνθνξηθά : νη επέιπηδεο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξήζε 
ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ( CD θαη επηιεγκέλσλ πξνβνιψλ, 
παξνπζηάζεσλ) ζηελ πξνθνξηθή θαηαλφεζε ησλ θεηκέλσλ 

 
 Παξαγσγή ιφγνπ: 

                              -Γξαπηνχ :  

πξνζσπηθή παξνπζίαζε θαη ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο 
 ζχληαμε βηνγξαθηθνχ  
 ζπγγξαθή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο,  θ.α   

                             -Πξνθνξηθνχ :  
πεξηγξαθή θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ 
δηακεζνιάβεζε,  θ.α    

 
 Μεηάθξαζε: 

                      ηξαηησηηθά/Ναηντθά θείκελα 

 
 Λνγνηερλία : Ο Μεγάινο Πφιεκνο θαη νη Γάιινη  

ινγνηέρλεο ( αλάιπζε επηιεγκέλσλ  πξνζηηψλ θεηκέλσλ ) 

  

Ηθαλφηεηεο 

 

Με ηε βειηίσζε ησλ γισζζνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ 

θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνθηεζέλησλ δεμηνηήησλ , ν 
Βχειπηο θαζίζηαηαη αληαγσληζηηθφο, ζεκαληηθφο εηαίξνο ζην ζχγρξνλν 
δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
-γξαπηέο εξγαζίεο (devoirs) 

-ζπκκεηνρή ζηε ηάμε  
-γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

- γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 
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 1ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε θαη θαηαλφεζε ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ. 
Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Σα θηεηηθά επίζεηα θαη νη θηεηηθέο 

αλησλπκίεο. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ. Ναηντθή νξνινγία  

Ώζθήζεηο.  

2ε Δβδνκάδα 4 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 

Ώλάιπζε θαη θαηαλφεζε ελφο θαλνληζκνχ. 
Δ έλλνηα ηνπ ηφπνπ. 
Πεξηγξαθή ελφο ηφπνπ.  

Ρήκαηα 2εο θαη 3εο ζπδπγίαο. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ. Ναηντθή νξνινγία  

Ώζθήζεηο. 

3ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε θαη θαηαλφεζε  επίζεκεο 

αιιεινγξαθίαο.  
Ο παξαθείκελνο θαη ν παξαηαηηθφο ησλ 
ξεκάησλ ηεο 1εο θαη 2εο ζπδπγίαο. 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ. Ναηντθή νξνινγία. 

Ώζθήζεηο. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 

Ώλάιπζε θαη θαηαλφεζε ινγνηερληθψλ 
θεηκέλσλ. 
Ο παξαθείκελνο θαη ν παξαηαηηθφο ησλ 

ξεκάησλ ηεο 3εο ζπδπγίαο. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

ηξαηησηηθή νξνινγία. 
Ώζθήζεηο. 

5ε Δβδνκάδα              4 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Οη ζχλδεζκνη: ρξνληθνί, αηηηνινγηθνί. 
Βξσηεκαηηθή πξφηαζε. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 

Ώζθήζεηο. 

6ε Δβδνκάδα              4 

           Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Οη ζχλδεζκνη: αληηζεηηθνί 
Ο παξαθείκελνο θαη ν παξαηαηηθφο ησλ 

ξεκάησλ ηεο 3εο ζπδπγίαο(ζπλέρεηα). 
  
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

7ε Δβδνκάδα              4 Γξαπηή εμέηαζε. 



Σξίηε έθδνζε 

191 

Παξνπζίαζε εξγαζηψλ. 

8ε Δβδνκάδα              4 

Υξνληθέο εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ: παξειζφλ, παξφλ, 

κέιινλ. 
Ώλάιπζε θαη θαηαλφεζε ινγνηερληθψλ 
θεηκέλσλ. 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

9ε Δβδνκάδα              4 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ο απιφο κέιινληαο ησλ ξεκάησλ ηεο 1εο 
θαη 2εο ζπδπγίαο. 

Ώλαθνξηθέο αλησλπκίεο. 
Σα επαγγέικαηα. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 

ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  
ηξαηησηηθή νξνινγία 
 Ώζθήζεηο. 

10ε Δβδνκάδα              4 

Ο απιφο κέιινληαο ησλ ξεκάησλ ηεο 3εο  
ζπδπγίαο. 

Δ επθηηθή. 
Ρήκαηα πνπ εθθξάδνπλ επηζπκία θαη 
ππφζεζε. 

Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 
Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

ηξαηησηηθή νξνινγία 
Ώζθήζεηο.  

11ε Δβδνκάδα              4 

Ρήκαηα πνπ εθθξάδνπλ ππνρξέσζε, 
θαζήθνλ. 

Ο ζπγθξηηηθφο θαη ππεξζεηηθφο βαζκφο ησλ 
επηζέησλ θαη επηξξεκάησλ. 
Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο άκεζνπ 
αληηθεηκέλνπ. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.   
ηξαηησηηθή νξνινγία.  

Ώζθήζεηο. 

12ε Δβδνκάδα              4 

Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο έκκεζνπ 
αληηθεηκέλνπ. 
Πξνθνξηθή θαηαλφεζε. 

Ώλάιπζε, θαηαλφεζε θαη κεηάθξαζε 
ζηξαηησηηθψλ θεηκέλσλ.  

           ηξαηησηηθή νξνινγία.  

Ώζθήζεηο. 

13ε Δβδνκάδα              4  Γεληθέο επαλαιήςεηο 

ΤΝΟΛΟ            52  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1)  Nouveau  Delf A2, éditions Katranidou 
 
2) « Phonétique, Grammaire, Syntaxe de la Langue Française » 

    de Dr. Stamatia Sofiou, εθδφζεηο Β 
 
3) « Français sur Objectifs Spécifiques, Niveaux A1-A2 » 

     de Dr. Stamatia Sofiou, εθδφζεηο Β 
 
4) « La Grande Guerre et les Ecrivains Français » 

     de Dr. Stamatia Sofiou, εθδφζεηο Β 
  
 

5)  Ώζθήζεηο εκπέδσζεο, γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΔ Χ 
ΞΒΝΔ ΓΛΧΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΔ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Βιιελνκάζεηα επηπέδνπ ΐ2 

 
 Σν κάζεκα απεπζχλεηαη ζηνπο Βπέιπηδεο ηεο ΕΕαο 

Σάμεο θαη αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ Κνηλνχ 
Βπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Ώλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο 
(ΚΒΠΏ) θαη αληηζηνηρεί ζην επίπεδν Γ1 (Εθαλφο 

ρξήζηεο). 

 

Γλψζεηο 

 

 

Ο ρξήζηεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 
θαηαλνεί επξχ θάζκα θεηκέλσλ πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ ιφγνπ  θαη λα 
δηαθξίλεη φρη κφλν ηηο άκεζεο, αιιά θαη ηηο έκκεζεο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζ' απηά. Πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπαξάγεη 
πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο πεγέο θαη λα 
ηεθκεξηψλεη  κε ζπλνρή επηρεηξήκαηα.  

 

Γεμηφηεηεο 
 

Βπηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο θαηαλφεζεο θαη 

παξαγσγήο γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα γηα θνηλσληθνχο, 
αθαδεκατθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 10 

 Γξαπηφο ιφγνο: Παξαγσγή θαη παξάζεζε 
πιεξνθνξηψλ 

 Έθθξαζε δηαθσλίαο 

2ε Δβδνκάδα 4 
Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ 
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3ε Δβδνκάδα 

 
4 

Μάζεκα 10 

 Εδηφθιηηα νπδέηεξα νπζηαζηηθά 
 Ώπηνπαζείο αλησλπκηθέο εθθξάζεηο 

4ε Δβδνκάδα 4 
Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
 

5ε Δβδνκάδα              4 

Μάζεκα 11 

 Λεμηιφγην ζρεηηθφ κε δηαηξνθή 

 χγθξηζε 

6ε Δβδνκάδα 4 
    Παξαγσγή πξνθνξηθνχ ιφγνπ 
 

7ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 11 
• Ώιιεινπαζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο παζεηηθήο 

θσλήο 

• Ρήκαηα κε ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ηε θσλή 
 
 

8ε Δβδνκάδα 4 
  Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ 

 

9ε Δβδνκάδα 4 
  Πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε 
 

10ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 11 

 Λεμηιφγην απφ δηάθνξα ινγνηερληθά θείκελα 
ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ 

 Ώπνθζέγκαηα ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ 

11ε Δβδνκάδα 4 
  Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

 

12ε Δβδνκάδα 4 

Μάζεκα 12 

Γξαπηφο ιφγνο: Πεξηγξαθή θαη παξάζεζε 
πιεξνθνξηψλ 

13ε Δβδνκάδα 4 
 
 Βπαλαιεπηηθέο αζθήζεηο  
 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
―Βπηθνηλσλήζηε Βιιεληθά 3‖, Κιεάλζεο Ώξβαληηάθεο-Φξφζσ 
Ώξβαληηάθε, Βθδφζεηο Αέιηνο, εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ 
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2.3.5.5   5ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΔΓΒΕΏ & 
ΑΕΟΕΚΔΔ Ε 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ 

ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ 
ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Τπεχζπλνο: Ώληγνο ε.α. Αεκεηξνχιεο Αεκήηξηνο θαη Τπηγνο ε.α. 

Μαλέηηαο ηέθαλνο 

Γηδάζθνληεο: Ώληγνο ε.α. Αεκεηξνχιεο Αεκήηξηνο θαη Τπηγνο ε.α. 

Μαλέηηαο ηέθαλνο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ζπκκεηνρή -
παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

Δ εηζαγσγή ησλ επειπίδσλ ζηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο θαη ε 
δηάθξηζε απηήο απφ ηελ δηνίθεζε θαη δηεχζπλζε, θαζψο 

επίζεο ε ελεκέξσζή ηνπο γηα αξηζκφ εζηθψλ ελλνηψλ, 
φπσο είλαη νη: αξεηέο-αξρέο- αμίεο (ζηξαηησηηθέο αμίεο), 
ήζνο (θαη ζηξαηησηηθφ ήζνο θαη πσο αλαπηχζζεηαη απηφ). 

Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ραξαθηήξαο θαη πνηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηνηθεηή γηα λα αλαδεηρζεί ζε εγέηε. 
Πνηεο είλαη νη κνξθέο εμνπζίαο (δχλακεο). Πνηεο είλαη νη 

ζεσξίεο θαη ηα κνληέια ηεο εγεζία. 

Μ
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Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Γηδάζθνληεο Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

               Λεπηνκέξεηεο 

 1ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Βηζαγσγή - Γεληθέο Έλλνηεο ('Δζνο, 

Σηκή, Βπαγγεικαηηζκφο, Ώξεηέο, 

Ώξρέο, Ώμίεο θαη Κψδηθεο 

Αενληνινγίαο). Δ ηξαηησηηθή Αχλακε 

θαη ν Ρφινο ηνπ ηξαηνχ. 

2ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Παξάγνληεο Δγεζίαο - Οξηζκνί 

(Αηνίθεζε, Αηεχζπλζε, Δγεζία, 

Αηνηθεηήο, Δγέηεο, ηξαηησηηθφο 

Δγέηεο, ηξαηησηηθή Δγεζία, Αηαθνξέο 

Δγέηε θαη Πξντζηακέλνπ/Μάλαηδεξ) 

3ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

Ώλάπηπμε ηνπ ηξαηησηηθνχ Ήζνπο 

ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο ησλ 
χγρξνλσλ Υσξψλ - Μέζνδνο 
Βπίιπζεο Δζηθνχ Πξνβιήκαηνο.  

ηξαηησηηθφ Πλεχκα θαη Πλεχκα 
Μνλάδνο-Αηακφξθσζε Πλεχκαηνο  
Μνλάδνο 

4ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Βπζχλεο ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο 

Πλεπκαηηθήο Δγεζίαο - Πνιηηηζκφο θαη 

Δγεζία. Βπίπεδα Δγεζίαο γηα ηνπο 

ηξαηησηηθνχο Οξγαληζκνχο. 

5ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Σν πξνλφκην ηεο Δγεζίαο θαη ε Θεσξία 

ησλ Κηλήηξσλ ηνπ Abraham Maslow, 

ηάδηα Ώλάπηπμεο Ώκνηβαίαο 

Βκπηζηνζχλεο (Μεηαμχ Δγέηε - 

Τθηζηακέλσλ). Θεσξίεο θαη Μνληέια 

Δγεζίαο. 

6ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

Δ Δζηθή Φηινζνθία θαη ε Δγεζία 

(Δζηθέο Θεσξίεο). Αχλακε θαη Βμνπζία 

– Σν Μνληέιν ησλ Φξελο θαη Ρέτβελ 

(French & Raven) 

7ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

Μνληέιν Ώλάπηπμεο  (Δγεζίαο) 

Δγεηηθψλ Εθαλνηήησλ-πλδπαζηηθφ 

Μνληέιν Δγεζίαο- Σν ΐξεηαληθφ 

Μνληέιν ηνπ Αηπινχ Έιηθα (The 

Double helix Model)-Σν Ώκεξηθαληθφ 

Μνληέιν ησλ Ώπαηηήζεσλ ηεο 
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ηξαηησηηθήο Δγεζίαο (Σσλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη Εθαλνηήησλ). Ο 

εγέηεο πνπ Ώιιάδεη ηνλ Ρνπλ ηεο 

Εζηνξίαο. 

8ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δγέηε θαη ηεο 

Δγεζίαο - Ο Υαξαθηήξαο ηνπ Δγέηε. 

Τπφζεζε Βξγαζίαο (Case Studies). 

9ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

πγθξφηεζε ηνπ Δγέηε ( ηξαηησηηθφ 

Ήζνο & ηξαηησηηθέο Ώμίεο : Τπαθνή, 

Καζήθνλ, εβαζκφο, Ώληδηνηέιεηα, 

Σηκηφηεηα, Ώθεξαηφηεηα, Βπςπρία). 

 1ε Τπφζεζε Βξγαζίαο (Case Studies)                                                                                                                                   

10ε  

Δβδνκάδα 

 

3 

Δ Μαθηαβειηθή Κνηλσλία θαη ε 

Παγθφζκηα Δζηθή.  

11ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Φπζηθέο Εθαλφηεηεο, Ώπηνθπξηαξρία θαη 
Ώπηνπεπνίζεζε 
 

12ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Πλεπκαηηθέο Εθαλφηεηεο : [Βπζηξνθία, 

Βπζπθξηζία, Καηλνηνκία, 

Αηαθξηηηθφηεηα θαη Βππξέπεηα, 

Εθαλφηεηα Βπηθνηλσλίαο Καηαλφεζε 

(Σαχηηζε), Βπαγγεικαηηθή Γλψζε]      

13ε 

Δβδνκάδα 

 
3 

3ε Τπφζεζε Βξγαζίαο 

ΤΝΟΛΟ          39 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΑΕΒΘΝΔ ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ 
& ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΔ ΣΔ 

ΤΓΥΡΟΝΔ 
ΟΠΛΕΚΔ ΕΥΤΟ 

(ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ Ε) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο: Αξ. Κσλζηαληίλνο Γξίβαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
 

Δηζαγσγή-ηφρνη. 

ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο ζα 

κειεηεζνχλ ζχγρξνλεο νπιηθέο ηερλνινγίεο πνπ 
αλαπηχζζνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε, 
ελ παξαιιήισ κε θαηλνηφκα δφγκαηα θαη 

κεζνδνινγίεο πνιεκηθήο δξάζεο. Οη ηερλνινγίεο 
θαη νη κεζνδνινγίεο απηέο ζα  εμεηαζηνχλ ππφ ην 
θσο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ηεο πζηεκηθήο 

Γεσπνιηηηθήο Ώλάιπζεο, ε νπνία δίλεη έκθαζε 
ζηε δηαδξαζηηθή ζρέζε ηερλνινγίαο – 
γεσγξαθίαο – πνιηηηζκνχ – νηθνλνκίαο. Θα δνζεί 

κεγάιε έκθαζε ζηελ ζρεηηθφηεηα ηεο ηζρχνο 
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ αλάινγα 
κε ην γεσγξαθηθφ θαη ην επξχηεξν γεσπνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν απηά ζα θιεζνχλ λα 
δξάζνπλ θαη ηε ζπλεπαθφινπζε αλάγθε 
πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπο.   

Οη αιιαγέο θαη εμειίμεηο ζηελ ηέρλε θαη ηελ 
επηζηήκε ηνπ πνιέκνπ δελ κπνξνχλ λα 
εμεηαζηνχλ κε επηζηεκνληθή πιεξφηεηα θαη 

πηζηφηεηα εθηφο ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθν-
γεσγξαθηθνχ θαη γεσπνιηηηθνχ πιαηζίνπ εληφο 
ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππφζηαζε θαη κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί σο πνιππαξαγνληηθφ επηζηεκνληθφ 
κέγεζνο ε ακπληηθή ηζρχο.  
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Γεμηφηεηεο 
 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΣΖΜΗΚΖ ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ 
ΑΝΑΛΤΖ  
(Δ πζηεκηθή Γεσπνιηηηθή Ώλάιπζε σο 

επηζηεκνληθή κέζνδνο κειέηεο δηεζλψλ 
θαηλνκέλσλ. Δ εθαξκνγή ηεο ζηα δεηήκαηα ηεο 
ζηξαηησηηθήο ηζρχνο). 

2ε Δβδνκάδα 4 

ΥΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΗΥΤΟ.  

(Δ ζρεηηθή ηζρχο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
πνιεκηθψλ κεζνδνινγηψλ αλάινγα κε ην 
γεσγξαθηθφ – πνιηηηθφ θ.ιπ. πεξηβάιινλ πνπ 

ζα θιεζνχλ λα δξάζνπλ θαη ε αλάγθε γηα 
πξνζαξκνγή ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο) 

3ε Δβδνκάδα 4 

ΗΣΟΡΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΟΤ 
ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΟΤΝ ΣΖΝ ΥΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΓΚΖ 
ΓΗΑ ΤΝΔΥΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗ 
ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΚΑΘΔ ΠΟΛΔΜΗΚΖ 
ΑΝΑΜΔΣΡΖΖ.  

(Π.ρ. Ρσζνθηλιαλδηθφο Πφιεκνο, 
Ώξαβντζξαειηλνί πφιεκνη, «Πφιεκνη ηνπ 
Μπαθαιηάξνπ» κεηαμχ Εζιαλδίαο θαη Μεγάιεο 

ΐξεηαλίαο, «Toyota Wars» κεηαμχ Ληβχεο θαη 
Σζαλη).  

4ε Δβδνκάδα 4 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ 
ΜΑΥΖ ΠΟΤ ΓΗΝΟΤΝ ΔΜΦΑΖ ΣΖΝ 

ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ.  
(Π.ρ. Auftragstaktik, Mission Command, Deep 
Battle, Swarming).  

5ε Δβδνκάδα 4 
ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΧΝ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΜΑΥΖ  

6ε Δβδνκάδα 4 ΑΥΗΛΛΔΗΔ ΠΣΔΡΝΔ ΤΓΥΡΟΝΧΝ 
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ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΝ ΠΟΛΔΜΧ ΠΟΤ ΒΑΗΕΟΝΣΑΗ Δ ΤΦΖΛΖ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ C4ISR..  

7ε Δβδνκάδα 4 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΟΣΟΤ.  
Π.ρ. απηνζρέδηα mini θαη micro UAV 

θαηαζθεπαζκέλα απφ  πιηθά δηαζέζηκα ζην 
εκπφξην (COTS).  

8ε Δβδνκάδα 4 

ΟΠΛΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΡΟΤΖ ΥΑΜΖΛΟΤ 
ΚΟΣΟΤ  
(Π.ρ. κηθξνζθνπηθά ππξνκαρηθά πξνζβνιήο 

αθξηβείαο (miniature PGMs) θαη πηζαλή 
δηαζχλδεζή ηνπο κε κηθξέο ξνκπνηηθέο 
πιαηθφξκεο).  

 

9ε Δβδνκάδα 4 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΟΠΛΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 
ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΟΤΝ 
ΒΔΛΣΗΣΖ ΠΡΟΑΡΜΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΑ ΚΑΗ 
ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΑΜΤΝΑ..   

10ε Δβδνκάδα 4 

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΗΔΘΝΖ ΜΟΝΣΔΛΑ ΜΑΥΖ ΚΑΗ 
ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΠΟΤ ΑΠΟΚΟΠΟΤΝ ΣΖΝ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΟΛΤ 

ΗΥΤΡΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΗΠΑΛΧΝ.     
(Π.ρ. ―Assasin‘s Mace‖, ―Mosaic Warfare‖). 

11ε Δβδνκάδα 4 

ΟΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΥΑΜΖΛΟΤ 

ΚΟΣΟΤ ΟΠΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ 
ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΔ.  

12ε Δβδνκάδα 4 
Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΠΛΟΣΑΗΧΝ 
ΓΔΗΣΟΝΗΚΧΝ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΡΑΣΧΝ.    

13ε Δβδνκάδα 4 
ΝΔΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ 
ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΖ 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΔΜΟΕΟ 

ΑΕΒΘΝΒ ΑΕΚΏΕΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ- ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ 
ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή - παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 πληαγκαηηθφ Αίθαην έηζη ψζηε λα 

ππάξρνπλ νη βαζηθέο γλψζεηο 
δηθαίνπ.  

 

 Βθκάζεζε: ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη 

λα εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζηηο βαζηθέο 
αξρέο ηνπ Αεκνζίνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ 
θαη ζηηο αξρέο θαη αμίεο ηεο δηεζλνχο 

έλλνκεο ηάμεο 

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο 
ηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο, 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 
θαη ηελ ζέζε ηεο Βιιάδνο ζε απηνχο 
θαζψο θαη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ. 

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies) 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 
 

 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη βαζηθέο αξρέο Αεκνζίνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ, 
ζχλαςε ησλ δηαθξαηηθψλ ζπλζεθψλ, πεγέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, 
ιεηηνπξγία δηεζλψλ νξγαληζκψλ, βαζηθέο έλλνηεο δηθαίνπ 

ζάιαζζαο θαη ελαεξίνπ ρψξνπ, βαζηθά ζηνηρεία αλζξσπηζηηθνχ 
δηθαίνπ. 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο ζα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηεζλνχο 
λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, λα επεμεγεί 
ην πεξηερφκελν ηεο απαγφξεπζεο αλάκημεο ελφο θξάηνπο ζηηο 

εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ελφο άιινπ θξάηνπο, λα θαηαλνεί ηηο 
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΒ θαη άιισλ δηεζλψλ 
νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ε Βιιάδα. 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

 Να αλαπηχμνπλ ηα κειινληηθά ζηειέρε ησλ ΒΑ  φιεο ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγνχλ 

απνηειεζκαηηθά ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν θαη λα 

κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπο, ηδίσο 

φηαλ ζπκκεηέρνπλ ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο ζηα δηεζλή fora. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 
Βηζαγσγή αλάπηπμε θαη εμέιημε 

Αεκνζίνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ 

2ε Δβδνκάδα 2 
Απλαηφηεηα επηβνιήο Αηεζλνχο 

Αηθαίνπ 

3ε Δβδνκάδα 2 

Τπνθείκελν θαη πεγέο  Αηεζλνχο 

Αηθαίνπ(πρ έζηκα, απνθάζεηο 
πκβνπιίνπ Ώζθαιείαο ΟΔΒ) 

4ε Δβδνκάδα 2 Αίθαην Αηεζλψλ πλζεθψλ 

5ε Δβδνκάδα 2 
Θεζκηθφ πιαίζην πληάγκαηνο θαη 
ζρέζε ηνπ κε ην Αηεζλέο Αίθαην 

6ε Δβδνκάδα 2 Θεσξία ηεο δηεζλνχο θπξηαξρίαο 

7ε Δβδνκάδα 2 Βλδηάκεζε εμέηαζε- πξφνδνο 

8ε Δβδνκάδα 2 
Ώλαγλψξηζε Κξάηνπο-γέλεζε 
Κξάηνπο 

9ε Δβδνκάδα 2 
Βδαθηθή θπξηαξρία- αηγηαιίηηδα δψλε- 
πθαινθξεπίδα-ΏΟΓ 

10ε Δβδνκάδα 2 Ώπαγφξεπζε ρξήζεο έλνπιεο βίαο 

11ε Δβδνκάδα 2 
Βηεξνδηθία θξαηψλ-δηπισκαηηθέο 
ζρέζεηο 

12ε Δβδνκάδα 2 Jus in bello -jus ad bellum 

13ε Δβδνκάδα 2  Αηεζλείο νξγαληζκνί(ΟΔΒ θ.α.) 

ΤΝΟΛΟ  26  
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Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζία   

Ώπηνεθπαίδεπζε 5  Μειέηε case studies 

ΤΝΟΛΟ   
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ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ 
ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 
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Καλειιφπνπινο Νηθφιανο (Βπηζκελαγφο) Βηδηθφο 
Βπηζηήκνλαο (2014-2015) 

Σφκπξνο Νηθφιανο, Λέθηνξαο Εζηνξίαο  
Μαιέζεο Αεκήηξηνο Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο (2014-2015) 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή 

-παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 Εζηνξία ηεο Βιιάδαο  

 ηνηρεία ηεο Πνιεκηθήο Σέρλεο 

 ηνηρεία Ώλάιπζεο ηξαηησηηθψλ 

Βπηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ηξαηησηηθήο 
Εζηνξίαο. 

Σν κάζεκα ηεο ηξαηησηηθήο 
Εζηνξίαο - Ώλάιπζε ηξαηησηηθψλ 

Βπηρεηξήζεσλ (ζπλνπηηθά ηξαηησηηθή 
Εζηνξία) απνηειεί ζεκειηαθφ ππιψλα ηεο 
ζηξαηησηηθήο επηζηήκεο, βαζηθφ 

παξάγνληα αλάπηπμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ 
αξεηψλ θαη ηεο ζηξαηησηηθήο αγσγήο θαη 
θχξην ζπζηαηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο 

ζηξαηησηηθήο ζπλείδεζεο ησλ 
αμησκαηηθψλ. Δ κεκνλσκέλε εθκάζεζε 
ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο 

πνιεκηθήο ηέρλεο ρσξίο ηε γλψζε ηεο 
ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο είλαη άθαξπε, 
θαζφζνλ ε ηξαηησηηθή απνηειεί ην 

«εξγαζηήξην» (ηελ εθαξκνζκέλε 
πνιεκηθή ηέρλε θαη ζηξαηησηηθή 
ζηξαηεγηθή) απηψλ ησλ καζεκάησλ. Δ 

δηδαζθαιία ηεο επηζεκαίλεη ηα νξζά θαη ηα 
ζθάικαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 
ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηαθηηθήο 

ζε παξειζφληεο πνιέκνπο. Δ ηξαηησηηθή 
Εζηνξία απνηειεί θιάδν ηεο Εζηνξίαο, κε 
απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 
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επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, αιιά λα 

απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ 
παξέρνληαη ζε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ησλ 
ΒΑ (πρ πνιεκηθήο ηέρλεο, ζηξαηησηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θ.ιπ.).     
πγθεθξηκέλα νη αληηθεηκεληθνί 

ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο απηνχ:  

 α. βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 
ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 
Βπειπίδσλ - αμησκαηηθψλ θαη κέζσ απηνχ 

δηακνξθψλεη ηε ζηξαηησηηθή ζπλείδεζε 
ησλ ζηειερψλ ηνπ Βιιεληθνχ ηξαηνχ.  
 β. αλαπηχζζεη ην θξηηηθφ πλεχκα 

ησλ θνηηνχλησλ, ψζηε αξγφηεξα λα 
κπνξνχλ κε επρέξεηα λα ιακβάλνπλ 
απνθάζεηο σο εγήηνξεο ηνπ Βιιεληθνχ 

ηξαηνχ θαη λα εγεζνχλ ηνπ 
ζηξαηεχκαηνο θάησ απφ ηηο δχζθνιεο 
ζπλζήθεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο, ηεο 

κάρεο θαη ηνπ πνιέκνπ. Οη δηδαζθφκελνη 
αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδένπλ 
ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα. 

 γ. αζθεί θξηηηθή θαη εξκελεχεη 
δηάθνξεο απνθάζεηο εγεηφξσλ ζε 
πνιεκηθέο πεξηφδνπο θαη βνεζά ηνπο 

Βπέιπηδεο θαη ηνπο αμησκαηηθνχο λα 
αληηιεθζνχλ ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία 
ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ππφ ηελ πίεζε ηεο 

κάρεο      
 δ. βνεζά ζηελ εμχςσζε ηνπ 
εζηθνχ θαη δηακνξθψλεη ηηο ζηξαηησηηθέο 

αξεηέο ησλ δηδαζθνκέλσλ. 
 ε. αλαπηχζζεη ηελ ηαθηηθή θαη 
ζηξαηεγηθή ζθέςε ησλ δηδαζθνκέλσλ.  

 ζη. δξα σο «εξγαζηήξην» ηεο 
πνιεκηθήο ηέρλεο πξνο φθεινο ησλ 
Βπειπίδσλ θαη ησλ αμησκαηηθψλ φισλ 

ησλ βαζκψλ. Ώληρλεχεη θαη εξκελεχεη 
δηάθνξεο ηαθηηθέο ή ζηξαηεγηθέο 
(ζηξαηησηηθέο ηδέεο-δφγκαηα) επηινγέο 

δηαθφξσλ εγεηφξσλ ζην παξειζφλ θαη 
αλαιχεη ηελ επίδξαζε πνπ είραλ ζηε 
κάρε. 

 δ. αζθεί θξηηηθή θαη εξκελεχεη ηηο 
αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ζηξαηησηηθή 
ηερλνινγία ζηελ πνιεκηθή ηέρλε θαη ζηε 

ζηξαηεγηθή, κε ζπλέπεηα νη Βπέιπηδεο θαη 
νη αμησκαηηθνί λα θαηαλννχλ ηελ 
επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε εηζαγσγή 

κηα λέαο ηερλνινγίαο.  
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 ε. εξκελεχεη ηε νξγαλσηηθή δνκή 

(γηα παξάδεηγκα ηε δηαθιαδηθή δνκή) 
ελφο ζηξαηεχκαηνο θαη ηη απνηειέζκαηα 
πξνθάιεζε απηή ζε κάρε, ψζηε νη 

Βπέιπηδεο θαη νη αμησκαηηθνί λα κπνξνχλ 
λα αληρλεχνπλ ηηο επηδξάζεηο πνπ 
κπνξνχλ λα ππάξμνπλ απφ κεηαβνιέο 

ηεο νξγάλσζεο ελφο ζηξαηνχ.  
             ζ. αληρλεχεη θαη εξκελεχεη φιεο ηηο 
ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίεο (γηα 

παξάδεηγκα ε κεηαηξνπή ησλ 
ηεζσξαθηζκέλσλ απφ φπιν ππνζηήξημεο 
ζε φπιν θξνχζεο) πνπ νδεγνχλ ζηε λίθε. 

Δ αλαδήηεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 
νδήγεζαλ δηάθνξνπο εγήηνξεο ζην 
παξειζφλ λα εθαξκφζνπλ ηαθηηθέο ή 

ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ κηα ζηξαηησηηθή 
ζηξαηεγηθή ζθέςε ζηνπο Βπέιπηδεο θαη 

ηνπο αμησκαηηθνχο. 
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 Γλψζεηο 

 

 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Ώ/Ώ 
ΑΕΑΏΚΣΒΟ 

ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ 

ΤΓΓΡΏΜΜΏ-

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 
ΒΛΕΑΒ-

ΠΏΡΏΓΡΏΦΟΕ 

ΧΡΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ 

ΣΟΥΟ 

ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟΤ 

1. 

Βηζαγσγή ζηελ 
ηξαηησηηθή Εζηνξία 

– θνπφο 
καζήκαηνο 
Φάιαγγα Οπιηηψλ, 

Οπιηζκφο-Σαθηηθή 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία 

Σαμίαξρνπ 
Ώλδξέα Καζηάλε 

Κεθάιαην 2 

5 

 

Γέλλεζε ηεο 
ηξαηεγηθήο – 

Σαθηηθήο. 
ηξαηησηηθή 
Σερλνινγία. 

Σαθηηθή ηεο 
θάιαγγαο 
νπιηηψλ. 
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ηξαηνινγία 

νπιηηψλ. Αηνίθεζε 
ζηε κάρε 

2 

Μάρε Μαξαζψλα ηξαηησηηθή 
Εζηνξία 
Σαμίαξρνπ 

Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 2.1 5 

Γέλλεζε ηνπ 
ειηγκνχ. Βιηγκφο 
Ώζελαίσλ. 

Αηνίθεζε θαηά ηε 
κάρε. Σερλνινγηθή 
ππεξνρή ησλ 

Ώζελαίσλ. 
ηνηρεία 
αηθληδηαζκνχ. 

3. 

Δ εμέιημε ηνπ 
πνιέκνπ θαη ηεο 

ηαθηηθήο κεηά ηνπο 
Μεδηθνχο 
Πνιέκνπο κέρξη ηελ 

εκθάληζε ηνπ 
Φηιίππνπ. Ο ξφινο 
ησλ ςηιψλ – 

Πειηαζηψλ – 
Εππηθνχ 
 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία 

Σαμίαξρνπ 
Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 3 

5 

Βμέιημε ηεο 
πνιεκηθήο ηέρλεο 

θαη ηεο 
ηερλνινγία. 
Βκθάληζε λέσλ 

ηχπσλ 
πνιεκηζηψλ. 
Καηλνηνκίεο ηνπ 

Εθηθξάηε θαη ηνπ 
Βπακεηλψλδα. 

4. 

Μάρε Λεχθηξσλ ηξαηησηηθή 
Εζηνξία 

Σαμίαξρνπ 
Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 3.1 5 

Βκθάληζε λένπ 
είδνπο ειηγκνχ θαη 

δηάηαμεο (ινμή 
θάιαγγα). Αξάζε 
ηεο ηαθηηθήο 

θαηλνηνκίαο σο 
πνιιαπιαζηαζηήο 
ηζρχνο 

5. 

Μαθεδνληθφο 

ηξαηφο-ηξαηεγηθή 
θαη Σαθηηθή  
 

ηξαηησηηθή 

Εζηνξία 
Σαμίαξρνπ 
Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 4 

 

5 

Καηλνηνκίεο 

ηερλνινγηθέο θαη 
ηαθηηθήο ηνπ 
καθεδνληθνχ 
ζηξαηνχ. Βίδε 

πνιεκηζηψλ. 

6. 

Μάρε Γαπγακήισλ ηξαηησηηθή 
Εζηνξία 
Σαμίαξρνπ 

Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 4.3 

5 

Υξεζηκνπνίεζε 
ηνπ ειηγκνχ ηεο 
ινμήο θάιαγγαο 

κε αηρκή ην 
ηππηθφ. Λάζε 
Πεξζψλ 

7. Βμέιημε πνιεκηθήο 
ηέρλεο ηνλ 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία 

5 Βμέιημε ηεο 
Πνιεκηθήο ηέρλεο 
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κεζαίσλα - 

Ώλαγέλλεζε  

Σαμίαξρνπ 

Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 8 

θαη εκθάληζε 

ππξνβφισλ θαη 
ππξίηηδαο.  

8 

Οξγάλσζε 
Βπηηειείσλ 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία 
Σαμίαξρνπ 

Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 9 θαη  

ηξαηησηηθή 

Εζηνξία: Πηπρέο 
ηνπ Β. Βμειίμεηο 
ηνπ 19νπ αηψλα 

πνπ επεξέαζαλ 
ηηο ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο, ηνπ 

Ώλ Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 3.3 

 

5 

Βμέιημε ηνπ 
ηξφπνπ δηνίθεζεο 
– ειέγρνπ.   

9. 

Βμέιημε ηεο 

πνιεκηθήο 
ηερλνινγίαο- 
Βμέιημε ηεο 

πνιεκηθήο ηέρλεο  

ηξαηησηηθή 

Εζηνξία: Πηπρέο 
ηνπ Β. Βμειίμεηο 
ηνπ 19νπ αηψλα 

πνπ επεξέαζαλ 
ηηο ζηξαηησηηθέο 
επηρεηξήζεηο, ηνπ 

Ώλ Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλε 
Κεθάιαην 3 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία: Δ ηζηνξία 
ηνπ Βιιεληθνχ 

Ππξνβνιηθνχ ηνπ 
Ώλ. Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλε 

ζ 28-53  

Δ δηδαζθαιία ηεο 
παξαζηαηηθήο 

γεσκεηξίαο ζηηο 
ζηξαηησηηθέο 
ζρνιέο 

(αδεκνζίεπηε 
κνλνγξαθία) ηνπ 
Ώλ. Καζεγεηή 

Ώλδξέα Καζηάλε 

5 

Μεραλνπνίεζε 

ηνπ πνιέκνπ. 
Βμειίμεηο ζηνλ 
θνξεηφ νπιηζκφ 

θαη ζηα 
ππξνβφια. 
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10 

Πνιηηηθνζηξαηησηηθή 

θαηάζηαζε πξηλ 
απφ ηνπο 
ΐαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο 

ηξαηησηηθή 

Εζηνξία: Ώλάιπζε 
ησλ ζηξαηησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ Ώ΄ 
ΐαιθαληθφ 
Πφιεκν ζηε 

Μαθεδνλία ηνπ Ώλ 
Καζεγεηή Ώλδξέα 
Καζηάλε 

5 

 

11 
Αηάζεζε 
Καζεγεηνχ-

Αηαγψληζκα 

 
2 

 

12 χλνιν σξψλ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. ηξαηησηηθήο Εζηνξίαο ηνπ Σαμίαξρνπ Ώλδξέα Καζηάλε  

2. ηξαηησηηθή Εζηνξία: Πηπρέο ηνπ Β. Βμειίμεηο ηνπ 19νπ 

αηψλα πνπ επεξέαζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 
Ώλ. Καζεγεηή Ώλδξέα Καζηάλε 

3. ηξαηησηηθή Εζηνξία: Δ ηζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ 

Ππξνβνιηθνχ ηνπ Ώλ. Καζεγεηή Ώλδξέα Καζηάλε 

4. ηξαηησηηθή Εζηνξία: Δ δηδαζθαιία ηεο παξαζηαηηθήο 

Γεσκεηξίαο ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο. 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΟΠΛΧΝ 
 

ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΟΟΣΕΚΒ ΜΒΘΟΑΟΕ 
ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ, 
ΘΒΧΡΕΏ ΠΏΕΓΝΕΧΝ & 

ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΒΕ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 
5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο ή  
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  

ΓΛΧΑ: 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ «Γεληθά 

Μαζεκαηηθά», 

«Αλψηεξα 
Μαζεκαηηθά» θαη 

«ηαηηζηηθέο 

Μέζνδνη θαη 
ηνραζηηθέο 

Γηαδηθαζίεο».   

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ δηδαζθαιία φισλ ησλ ζχγρξνλσλ βαζηθψλ κεζφδσλ πνπ 

πνζνηηθνπνηνχλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε δηαθξηηά πξνβιήκαηα αληηπαξάζεζεο δχν 

δπλάκεσλ 

Μ
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Γλψζεηο: 
Δ γλψζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ βαζηθψλ κεζφδσλ πνπ 

πνζνηηθνπνηνχλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε 
απνθάζεσλ ζε δηαθξηηά πξνβιήκαηα αληηπαξάζεζεο δχν 

δπλάκεσλ 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
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 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 3 Δηζαγσγή: Σν Ώληηθείκελν ηεο Θεσξίαο Παηγλίσλ, 

Παξαδείγκαηα, Υαξαθηεξηζηηθά θαη Σαμηλφκεζε Παηγλίσλ, 

Βθηεηακέλε Μνξθή Παηγλίνπ, ηξαηεγηθή κνξθή, Παίγληα 

Μεδεληθνχ Ώζξνίζκαηνο 

2ε Δβδνκάδα 3 ηαηηθά Παίγληα Πιήξνπο Πιεξνθφξεζεο: Κπξίαξρεο 

θαη Κπξηαξρνχκελεο ηξαηεγηθέο, Εζρπξή θαη Ώζζελήο 

Κπξηαξρία. Βπαλαιεπηηθή Κπξηαξρία, Εζνξξνπία Nash, 

Μνληέια Cournot θαη Bertrand, Μαθξννηθνλνκηθή 

Πνιηηηθή, Μηθηέο ηξαηεγηθέο (mixedstrategies) 

3ε Δβδνκάδα 3 Παίγληα ζε Δθηεηακέλε Μνξθή: Ώλαπαξάζηαζε κέζσ 

Αέλδξνπ, έλλνηα ηξαηεγηθήο θαη εκείνπ ηξαηεγηθήο 

Εζνξξνπίαο, Θεψξεκα Zermelo-Kuhn, Λχζεηο παηγλίσλ 

δηα ηεο κεζφδνπ ηεο πξνο ηα πίζσ επαγσγήο 

4ε – 5ε 
Δβδνκάδα 

6 Αμηφπηζηε Απεηιή θαη Γέζκεπζε. Δπαλαιακβαλφκελα 

Παίγληα. Trigger Strategies θαη Βθαξκνγέο 

6ε – 7ε 
Δβδνκάδα 

6 Παίγληα Διιηπνχο Πιεξνθφξεζεο. Παξαδείγκαηα 

Βπίιπζεο Αηαθξηηψλ Παηγλίσλ: Μεηαζρεκαηηζκφο 

Παηγλίσλ Βιιηπνχο Πιεξνθφξεζεο ζε Παίγληα Ώηεινχο 

Πιεξνθφξεζεο. Εζνξξνπία Bayes-Nash, ην Παίγλην ηνπ 

πληαγκαηάξρε Blotto, ην Παίγλην Βμαθξίβσζεο ηεο 

Σαπηφηεηαο Βρζξηθνχ ή Φίιηνπ Βηζβνιέα 

8ε Δβδνκάδα 3 Δηζαγσγή ζηα Γηαπξαγκαηεπηηθά Παίγληα: 

Αηαπξαγκαηεχζεηο, Αηαδηθαζία Αηαπξαγκάηεπζεο, νη 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο Καηαζηάζεηο Αηαπξαγκαηεχζεσλ, 

νη δχν βαζηθέο Καηεγνξίεο Αηαπξαγκαηεχζεσλ θαη νη 

Σερληθέο ηνπο (Αηαλεκεηηθέο θαη Βλνπνηεηηθέο 

Αηαπξαγκαηεχζεηο, Πψο δηεθδηθνχκε Ώμία απφ ηελ άιιε 

Πιεπξά (Claiming Value), Πψο παξάγνπκε Ώμία καδί κε 

ηελ άιιε Πιεπξά (Creating Value)), Ώλαδήηεζε Ώκνηβαία 

Βπσθειψλ Λχζεσλ, Ώληηθεηκεληθά Κξηηήξηα (Αίθαηνη 

Καλφλεο (fair standards), Αίθαηεο Αηαδηθαζίεο (fair 

procedures)), ΐαζηθνί ξνη Αηαπξαγκαηεχζεσλ (Καιχηεξε 

Βλαιιαθηηθή Λχζε, Σηκή Βπηθχιαμεο, Γψλε Πηζαλήο 
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πκθσλίαο, Ώχμεζε Ώμίαο Μέζσ Ώληαιιαγψλ) 

9ε Δβδνκάδα 3 Γηαπξαγκαηεπηηθά Παίγληα: ην Γεληθφ Αηαπξαγκαηεπηηθφ 

Πξφβιεκα, ε Λχζε Nash, Ώμησκαηηθή Λχζε Nash, ε Λχζε 

Nash σο ηζνξξνπία ηνπ θφβνπ, ε Λχζε Rubinstein ηνπ 

Αηαπξαγκαηεπηηθνχ Πξνβιήκαηνο 

10ε -11ε 
Δβδνκάδα 

6 Γηαθνξίζηκα Παίγληα. Δηζαγσγή: Οξηζκνί, Μεηαβιεηέο 

Καηάζηαζεο θαη Βιέγρνπ, Παξαδείγκαηα: Παίγληα Μάρεο, 

Παίγληα Καηαδίσμεο (ην Παίγλην ηνπ Φνληθνχ Οδεγνχ, 

Παίγληα Βίδνπο θαη ΐαζκσηά Παίγληα), Ώεξνκαρίεο, 

Παίγληα Ππξνδφηεζεο θαηά Κηλνχκελνπ ηφρνπ 

12ε Δβδνκάδα 3 Βαζηθά Παξαδείγκαηα Γηαθνξηζίκσλ Παηγλίσλ: 

Μνληέιν Μάρεο κε Ώκπληηθνχο θαη Βπηζεηηθνχο θνπνχο 

(1ν Μέξνο), the IsotropicRocket PursuitGame 

13ε Δβδνκάδα 3 ηξαηησηηθέο Δθαξκνγέο Γηαθνξηζίκσλ Παηγλίσλ: 

Θεσξία Παηγλίσλ θαη Πφιεκνο, Αηαζέζηκεο Σερληθέο, 

Σχπνη Βθαξκνγψλ, ην Μνληέιν ηεο Μάρεο BunkerHill, ην 

Μνληέιν ηεο Μάρεο κε Ώκπληηθνχο θαη Βπηζεηηθνχο 

θνπνχο (2ν Μέξνο) 

ΤΝΟΛΟ 39  

Βηβιηνγξαθία:  Β. Πεηξάθε: «ΖΜΔΗΧΔΗ ΘΔΧΡΗΑ ΠΑΗΓΝΗΧΝ», 

http://www.soc.uoc.gr/petrakis/docs/8ewria/GT_simiwseis.pdf, 
 Κ. Κνηηαξίδε, Γ. ηνπξνχλε: «ΘΔΧΡΗΑ ΠΑΗΓΝΗΧΝ», Βθδφζεηο 

Βπξαζία, 

 Γ. ΐαξνπθάθε: «ΘΔΧΡΗΑ ΠΑΗΓΝΗΧΝ», Βθδφζεηο Gutenberg, 2007 
 R. Gibbons, H. Whearheaf: «A PRIMER IN GAME THEORY», 

1992 

 R. Isaacs: ―DIFFERENTIAL GAMES: A MATHEMATICAL 
THEOTY WITH APPLICATIONS TO WARFARE AND PURSUIT, 
CONTROL AND OPTIMIZATION‖, Dover Publications, INC, 1999 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.soc.uoc.gr/petrakis/docs/8ewria/GT_simiwseis.pdf
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Laurence+A.+Wolsey
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΑΔΜΟΕΏ 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ώζαλαζνχιε Κπξηαθή, Λέθηνξαο Β 

Γηδάζθνληεο: Ώζαλαζνχιε Κπξηαθή, Λέθηνξαο Β 

Κφθθηλνπ Ώηθαηεξίλε, Βηδηθή Βπηζηήκνλαο-Λέθηνξαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 
θνπφο ηνπ  καζήκαηνο είλαη ε εμέηαζε ηνπ 
ξφινπ ηνπ Κξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Γηαηί ην Κξάηνο παίδεη έλα ηφζν 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο; 
Ώξρηθά αλαιχνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, ελψ 
ζπγρξφλσο ηνλίδεηαη θαη ε επηθαηξφηεηά ηνπο:  

 Κιαζηθή-λενθιαζηθή πξνζέγγηζε θαη 

Κξάηνο 

 Κευλζηαλή-λενθευλζηαλή πξνζέγγηζε θαη 

Κξάηνο  
 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη βαζηθνί ιφγνη 

παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο, φπσο: 

 Αεκφζην Ώγαζφ θαη «εμσηεξηθφηεηεο» 

 Αηθαηφηεξε αλαδηαλνκή Βζληθνχ 
Βηζνδήκαηνο θαη θνηλσληθή επεκεξία 

 Πνιηηηθή απαζρφιεζεο θαη 
θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο 

 Πνιηηηθή ηηκψλ θαη αληαγσληζηηθφηεηα 

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο 
 
Σέινο, πεξηγξάθνληαη νη ηξφπνη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Κξάηνπο (θφξνη, δεκφζηνο 
δαλεηζκφο) θαζψο θαη ηα κέζα δξάζεο ηνπ 
Κξάηνπο κέζσ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ.  
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Γλψζεηο 

 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 
Βηζαγσγή: νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη 
κεραληζκφο ηηκψλ. Αηαρσξηζκφο κεηαμχ 

κηθξν- θαη καθξννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

2ε Δβδνκάδα 3 
Οξηζκφο θαη θαηεγνξίεο νξηζκψλ ηνπ 
Κξάηνπο. ΐαζηθέο έλλνηεο. 
 

3ε Δβδνκάδα 3 

Εζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ξφινο ηνπ 

Κξάηνπο.  Κιαζηθή θαη λέν-θιαζηθή 
πξνζέγγηζε θαη Κξάηνο. Με ηελ ζεσξεηηθή 
επηζθφπεζε ηνλίδεηαη ε επηθαηξφηεηα ησλ 

πξνζεγγίζεσλ.   

4ε Δβδνκάδα 3 

Εζηνξηθή επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ξφινο ηνπ 
Κξάηνπο.  Κευλζηαλή θαη λέν-θευλζηαλή 
πξνζέγγηζε θαη Κξάηνο. Με ηελ ζεσξεηηθή 

επηζθφπεζε ηνλίδεηαη ε επηθαηξφηεηα ησλ 
πξνζεγγίζεσλ.   

5ε Δβδνκάδα 3 

Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ιήςε 
απνθάζεσλ. Μεραληζκφο ησλ ηηκψλ θαη 
‗πνιηηηθφο κεραληζκφο‘. Κξαηηθή παξέκβαζε 

κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο 
θνηλσληθήο επεκεξίαο.   

6ε Δβδνκάδα 3 

ΐαζηθνί ιφγνη παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο. 
Αηνξζσηηθνί ιφγνη παξέκβαζεο ηνπ 

Κξάηνπο. Ώηέιεηεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 
αγνξάο. Πεξίπησζε ησλ κνλνπσιηαθψλ 
παξεθθιίζεσλ. Αεκφζηα αγαζά θαη 
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ζπκπεξηθνξά ηνπ ‗free rider‘. 

7ε Δβδνκάδα 3 

ΐαζηθνί ιφγνη παξέκβαζεο ηνπ Κξάηνπο. 
Αηνξζσηηθνί ιφγνη παξέκβαζεο ηνπ 

Κξάηνπο. Ώηέιεηεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 
αγνξάο. Βμσηεξηθέο νηθνλνκίεο: αλάιπζε 
ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ‗εμσηεξηθνηήησλ‘. 

8ε Δβδνκάδα 3 

ΐαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Κξάηνπο. 
Ώπαζρφιεζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο. 
Άξηζηε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ 
πφξσλ.  

9ε Δβδνκάδα 3 

 ΐαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Κξάηνπο. 

 Αηνξζσηηθή παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο.  
Εθαλνπνηεηηθφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο. Αίθαηε αλαδηαλνκή ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο. 
 

10ε Δβδνκάδα 3 
Αεκφζηνο ηνκέαο θαη θξαηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο. Καηεγνξηνπνίεζε εμφδσλ 
θαη εζφδσλ. 

11ε Δβδνκάδα 3 

Αεκφζηνο ηνκέαο θαη θξαηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο.  Καηεγνξηνπνίεζε 

εμφδσλ θαη εζφδσλ. Πιενλεθηήκαηα θαη 
κεηνλεθηήκαηα άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ.  

12ε Δβδνκάδα 3 
Ννκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά κέζα ειέγρνπ 
ηνπ Κξάηνπο.  

13ε Δβδνκάδα 3 
 
Βπαλάιεςε – Πξφρεηξν Αηαγψληζκα 

ΤΝΟΛΟ  39  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
Αεκεηξίνπ Ώ., 1998, Πεξί ηνπ Οηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο, 

εθδ. Β. 
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ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΐΛΔΣΕΚΔ ΣΧΝ 

ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΟΠΛΕΚΧΝ 

ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν 
ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  
ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 
παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ «Γεληθά 

Μαζεκαηηθά», 
«Αλψηεξα 

Μαζεκαηηθά» θαη 

«ηαηηζηηθέο 
Μέζνδνη θαη 
ηνραζηηθέο 

Γηαδηθαζίεο» θαη 
«Μεραληθή»   

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ σο πξνο ηηο αξρέο θαη 

κεζφδνπο ηεο ΐιεηηθήο Κιαζζηθψλ θαη Καηεπζπλφκελσλ 

ηξαηησηηθψλ Οπιηθψλ πζηεκάησλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ 

εθαξκνγψλ ηνπο 
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο απνθηά θαηάιιειεο γλψζεηο ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηηο δηαιέμεηο 

ησλ καζεκάησλ ηεο Ρνήο Μαζεκάησλ Βπηινγήο κε ηίηιν 
«ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΐΛΔΣΕΚΔ ΚΏΕ ΤΓΥΡΟΝΏ ΟΠΛΕΚΏ 

ΤΣΔΜΏΣΏ» 
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Γεμηφηεηεο: 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη 

ηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπ δνζνχλ επηιχεη 
πξνβιήκαηα ππνινγηζκνχ ησλ ηξνρηψλ πηήζεο 

βιεκάησλ ζηελ αηκφζθαηξα κε έκθαζε ζηηο ζηξαηησηηθέο 
εθαξκνγέο   

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ηφζν ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη φζν 
θαη απφ ηελ εθπφλεζε εμακεληαίαο εξγαζίαο, θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Βηζαγσγή. Βζσηεξηθή ΐιεηηθή: Βηζαγσγή ζηα Οπιηθά 

πζηήκαηα-ΐιεηηθή, Κίλεζε ΐιήκαηνο κέζα ζην σιήλα, 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ΐιεηηθφ Πξφβιεκα 

2ε Δβδνκάδα 4 Βζσηεξηθή ΐιεηηθή: Βπίδξαζε ησλ πλζεθψλ Γεκίζεσο, 

Πεηξακαηηθή Βζσηεξηθή ΐιεηηθή 

3ε Δβδνκάδα 4 Κιαζηθή Βμσηεξηθή ΐιεηηθή: Γεληθφ ΐιεηηθφ Μνληέιν 

Σξνρηάο ΐιήκαηνο, ηνηρεία Σξνρηάο, Σξνρηέο ΐιεκάησλ 

ζην Κελφ 

4ε Δβδνκάδα 4 Κιαζηθή Βμσηεξηθή ΐιεηηθή: Ώεξνδπλακηθέο Απλάκεηο θαη 

Ρνπέο πνπ επελεξγνχλ ζε ΐιήκα, Ανκή Ώηκφζθαηξαο, 

Σππνπνηεκέλεο Ώηκφζθαηξεο 

5ε Δβδνκάδα 4 Κιαζηθή Βμσηεξηθή ΐιεηηθή: Σξνρηέο ΐιεκάησλ ζηελ 

Πξαγκαηηθή Ώηκφζθαηξα, Βπίδξαζε Ώλέκνπ, ηαηηθή θαη 

Απλακηθή Βπζηάζεηα, Τπνινγηζκφο Πιεπξηθψλ 

Ώπνθιίζεσλ απφ ην ηφρν, πγθξηηηθά ηνηρεία ΐιήκαηνο 

ζην Κελφ – Ώηκφζθαηξα 

6ε Δβδνκάδα 4 Κιαζηθή Βμσηεξηθή ΐιεηηθή: Μεζνδνινγίεο Βπίιπζεο 

Βμηζψζεσλ Κίλεζεο Βμσηεξηθήο ΐιεηηθήο, Κιεηζηέο 

Ώλαιπηηθέο Λχζεηο, Ώξηζκεηηθή Οινθιήξσζε Αηαθνξηθψλ 

Βμηζψζεσλ Κίλεζεο 

7ε Δβδνκάδα 4 Κιαζηθή Βμσηεξηθή ΐιεηηθή: Ώζθήζεηο – Βθαξκνγέο ζε 

ΐιήκαηα Ππξνβνιηθνχ θαη Ώεξνπνξίαο ηξαηνχ 

8ε Δβδνκάδα 4 Καηεπζπλφκελε ΐιεηηθή: πζηήκαηα Βθηφμεπζεο Κ/ΐ, 

πζηήκαηα Πξνψζεζεο Κ/ΐ 
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9ε Δβδνκάδα 4 Καηεπζπλφκελε ΐιεηηθή: ΐαζηθέο Ώξρέο Ώεξνδπλακηθήο 

Κ/ΐ, Ώεξνδπλακηθέο Μέζνδνη Βιέγρνπ, Ώεξνδπλακηθή 

Τπεξζέξκαλζε 

10ε Δβδνκάδα 4 Καηεπζπλφκελε ΐιεηηθή: ηαηηθή θαη Απλακηθή Βπζηάζεηα 

Κ/ΐ, πζηήκαηα Καηεχζπλζεο-Βιέγρνπ Κ/ΐ 

11ε Δβδνκάδα 4 ΐιεηηθή χγρξνλσλ Οπιηθψλ πζηεκάησλ: Βθαξκνγέο ζε 

ηξαηησηηθέο Βπηρεηξήζεηο 

12ε Δβδνκάδα 4 ΐιεηηθή Οπιηθψλ πζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηνλ Βιιεληθφ ηξαηφ: Βθαξκνγέο ζε ηξαηησηηθέο 

Βπηρεηξήζεηο 

13ε Δβδνκάδα 4 Σεξκαηηθή ΐιεηηθή: Αηακφξθσζε ΐιεκάησλ γηα Αηείζδπζε 

ζε Θσξαθηζκέλεο Βπηθάλεηεο, Σξφπνη Αηείζδπζεο, 

Ώπνηειέζκαηα Βθξεθηηθψλ Γνκψζεσλ επί ηφρσλ 

ΤΝΟΛΟ           52 

Βηβιηνγξαθία:  Α. Ν. Γθξηηδάπεο θαη Δ. E. Παλαγησηφπνπινο: «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΒΛΖΣΗΚΖ: ΘΔΧΡΗΑ, ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ θαη 
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΔΦΑΜΟΓΔ» 

 E. D. Lowry: «INTERIOR BALLISTICS» 
 R. A. Rinker: «UNDERSTANDING BALLISTICS» 

 R. L. McCoy: «MODERN EXTERIOR BALLISTICS» 

 D. E. Carlucci, S. S. Jacobson: «BALLISTICS: THEOTY AND 

DESIGN OF GUNS AND AMMUNITION» 

 G. M. Moss, D. W. Leeming, C. L. Farrar: «MILITARY 

BALLISTICS» 

 Γ. Α. Αεκεηξαθφπνπινπ: «ΒΛΖΣΗΚΖ ΚΛΑΗΚΧΝ ΟΠΛΧΝ» 

 Γ. Α. Αεκεηξαθφπνπινπ: «ΒΛΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΧΝ 

ΒΛΖΜΑΣΧΝ» 

 Γ. . Καξαγθηφδνγινπ: «ΒΛΖΣΗΚΖ»Γ. Α. Αεκεηξαθφπνπινπ: 

«ΒΛΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΧΝ ΒΛΖΜΑΣΧΝ» 

 Γ. . Καξαγθηφδνγινπ: «ΒΛΖΣΗΚΖ» 

 Α. Ν. Γθξηηδάπεο θαη Δ. E.Παλαγησηφπνπινο: «ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΒΛΖΣΗΚΖ: ΘΔΧΡΗΑ, ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ θαη 
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΔΦΑΜΟΓΔ» 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΧΜΑΣΧΝ 
 

ΥΧΡΑ: 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΐΏΒΕ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ & 
ΒΞΟΡΤΞΔ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ ΓΕΏ 

ΤΣΔΜΏΣΏ 
ΒΦΟΑΕΏΣΕΚΔ 

ΑΕΟΕΚΔΔ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο ή  
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  

ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 
παξαθνινχζεζε ησλ 

καζεκάησλ 

«Δπηζηήκε Ζ/Τ θαη 
Πιεξνθνξηθήο ζηηο 

Έλνπιεο 

Γπλάκεηο», 
«Αιγφξηζκνη & 

Βαζηθέο Έλλνηεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ» 
θαη «Θεσξία 

Γηθηχσλ» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

 ε ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηελ ηερλνινγία ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηα πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ηελ ζρεδίαζε απνηειεζκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο ηα νπνία λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε ηνπο 

 ε ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ρεηξηζηνχλ επηηπρψο 
κεγάινπο φγθνπο πιεξνθνξηψλ. 
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη  

 ηηο απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο θαη πξαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ φηη ε πιεξνθνξία ζα είλαη δηαζέζηκε, νξζή θαη 
αθέξαηα, δηαρεηξίζηκε, αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθά 

αξρεηνζεηεκέλε 

 ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη ην θάζε επίπεδν δηνίθεζεο ψζηε λα 
ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα θαη ελ ιεηηνπξγία ηα θαηάιιεια 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ απξφζθνπηε ξνή ηεο 
πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ζηα ζέκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 ηελ ηερλνινγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ,  

 ηα πξνβιήκαηα νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο  

 ηελ ζρεδίαζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο 

πιεξνθνξίαο ηα νπνία λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αληίιεςε ηνπ 
ρξήζηε ηνπο 

 ηηο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην ρεηξηζκφ 
κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 
Βηζαγσγή ζηηο ΐάζεηο Αεδνκέλσλ, ην Πεξηβάιινλ ηεο 

ΐάζεο Αεδνκέλσλ 

2ε Δβδνκάδα 4 
Σν ρεζηαθφ Μνληέιν, Μνληεινπνίεζε Οληνηήησλ-

πζρεηίζεσλ 

3ε Δβδνκάδα 4 
Βλλνηνινγηθφο ρεδηαζκφο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, Λνγηθφο 

ρεδηαζκφο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, Φπζηθφο ρεδηαζκφο 

ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ 

4ε Δβδνκάδα 4 
Καλνληθνπνίεζε 

5ε Δβδνκάδα 4 
Βηζαγσγή ζην Query By Example (QBE) κε ρξήζε ηνπ 

Microsoft ACCESS (Βγθαηεζηεκέλε ζηα Βξγαζηήξηα) 

6ε Δβδνκάδα 4 
Ώζθήζεηο/Παξαδείγκαηα κε MS ACCESS (Πίλαθεο, 

Πξσηεχνληα Κιεηδηά, ρέζεηο, Ώθεξαηφηεηεο Ώλαθνξψλ) 

7ε Δβδνκάδα 4 
Βξσηήκαηα (Ώπιά, χλζεηα, Παξακεηξηθνπνηεκέλα, 

πγθεληξσηηθά, θ.η.ι.), Φφξκεο, Ώλαθνξέο, Βμαγσγή 

ηνηρείσλ 

8ε Δβδνκάδα 4 
Βηζαγσγή ζηελ Structured Query Language (SQL) - Ώπιά 

Βξσηήκαηα 
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9ε Δβδνκάδα 4 
SQL (χλζεηα Βξσηήκαηα απφ πνιινχο Πίλαθεο, 

Βθθσιηαζκέλα Βξσηήκαηα, πγθεληξσηηθά Βξσηήκαηα) 

10ε Δβδνκάδα 4 
Μεγάιεο Ώπνζήθεο Αεδνκέλσλ (Data Warehousing) 

11ε Δβδνκάδα 4 
Ρνέο Πιεξνθνξηψλ, Βξγαιεία, Σερλνινγίεο θαη Αηαρείξηζε 

Ώπνζήθεο Αεδνκέλσλ 

12ε Δβδνκάδα 4 
Βμφξπμε Αεδνκέλσλ (Data Mining) - Βηζαγσγή, Σερληθέο, 

Βξγαιεία, θ.ά. 

13ε Δβδνκάδα 4 
Βμφξπμε Αεδνκέλσλ θαη Ώλαιπηηθή Βπεμεξγαζία Άκεζεο 

χλδεζεο (OLAP) 

ΤΝΟΛΟ          52 

Βηβιηνγξαθία:  εκεηψζεηο ησλ Γηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

LOGISTICS- 

ΒΠΕΜΒΛΔΣΒΕΏ 1 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 Δ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη 
ιεηηνπξγηψλ Logistics 

Μ
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 Γλψζεηο 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 

Δ έλλνηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Οη 
ζεκαληηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ξφινο 
ησλ logistics ζηε εζληθή νηθνλνκία Δ 

ζεκαζία ησλ 
 logistics ζηελ επηρείξεζε. Δ έλλνηα ηεο 
εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δ νξγάλσζε ηεο 
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εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Βμππεξέηεζε πξηλ-  

θαηά  ηελ δηάξθεηα- κεηά ηελ πψιεζε 

2ε Δβδνκάδα 2 

Δ έλλνηα ησλ απνζεκάησλ - ΐαζηθέο αξρέο 

- Σχπνη απνζεκάησλ - Αηαρείξηζε 
απνζεκάησλ - Βπίιπζε πξνβιεκάησλ 
δηαρείξηζεο 

3ε Δβδνκάδα 2 

Ώπνζήθεπζε θαη Ώπνζήθε.  
Λεηηνπξγία ηεο απνζήθεο. Βπηινγή 

ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο 
πζθεπαζία 

4ε Δβδνκάδα 2 
Πξφβιεςε αλαγθψλ - Σχπνη  
πξφβιεςεο – Βπίιπζε  

πξνβιεκάησλ 

5ε Δβδνκάδα 2 

Παξαγγειίεο - Κφζηνο παξαγγειηψλ  

- Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 
 παξαγγειίεο – Βπίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

6ε Δβδνκάδα 2 

Γεληθά γηα ηηο κεηαθνξέο - Ο ξφινο ηνπ 
κεηαθνξέα  - Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κεηαθνξέα - Βπηινγή ηνπ κεηαθνξέα - 
Μεηαθνξέο - Αξνκνιφγηα  - Βπίιπζε 
πξνβιεκάησλ 

7ε Δβδνκάδα 2 

Αηαρείξηζε πιηθψλ - Παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε 

πιηθψλ. Ώξρείν πιηθψλ -  
Έιεγρνο πιηθψλ.  

8ε Δβδνκάδα 2 

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εθνδηαζηηθή 
αιπζίδα -  Λεηηνπξγίεο Logistics Information 
Systems (LIS) - 

Αηαρείξηζε  παξαγγειηψλ - Αηαρείξηζε 
απνζεθψλ -  Βζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

9ε Δβδνκάδα 2 

Ώλάζηξνθε εθνδηαζηηθή Ώλάθηεζε θαη 
νξζνινγηθή  δηαρείξηζε «ηειεησκέλσλ»  
πξντφλησλ - 

Βπηδξάζεηο ζην θφζηνο - Βπηδξάζεηο ζην 
πεξηβάιινλ 

10ε Δβδνκάδα 2 

Ώλάζηξνθε εθνδηαζηηθή Ώλάθηεζε θαη 
νξζνινγηθή  δηαρείξηζε «ηειεησκέλσλ»  
πξντφλησλ  

Βπηδξάζεηο ζην θφζηνο - Βπηδξάζεηο ζην 
πεξηβάιινλ 

11ε Δβδνκάδα 2 
ηξαηησηηθέο εθαξκνγέο 
(ηξαηησηηθή Βπηκειεηεία) 

12ε Δβδνκάδα 2 
ηξαηησηηθέο εθαξκνγέο  
(ηξαηησηηθή Βπηκειεηεία)  

13ε Δβδνκάδα 2 
ηξαηησηηθέο εθαξκνγέο  (ηξαηησηηθή 
Βπηκειεηεία) 

ΤΝΟΛΟ  26  
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΣΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Γηδάζθνληεο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
ΐαζηθέο αξρέο Οηθνλνκηθήο 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε 
θαηαλφεζε  ηεο ζεκαζίαο ηνπ ρψξνπ, σο 

θξίζηκεο κεηαβιεηήο ζην πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ είλαη ε εκπέδσζε 

θαη ε εμνηθείσζε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ, 

εθαξκνγψλ, εξγαιείσλ θαη  ηερληθψλ ηεο 
νηθνλνκηθήο ηνπ ρψξνπ. Πεξαηηέξσ, ζθνπφο ηνπ 
καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηνπ ρψξνπ ζε νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθνχο θξίθνπο ηεο 
νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο   ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ησλ κεηαθνξψλ, ησλ 

βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ, ηεο 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ησλ 
παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο, γηα  βαζηθέο 
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ζε 

καθξννηθνλνκηθφ φζν θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 

Σα θξίζηκα πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ.  
Δ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ. Δ επίδξαζε ηνπ  
Υψξνπ ζηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά.  

Δ παξακέιεζε ηεο κεηαβιεηήο 
ηνπ Υψξνπ. Δ  κειέηε ηεο δηάζηαζεο ηνπ  
ρψξνπ. Δ νηθνλνκηθή ηνπ ρψξνπ 

2ε Δβδνκάδα 3 Θεσξίεο επηινγήο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο  

3ε Δβδνκάδα 3 Θεσξίεο επηινγήο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο  

4ε Δβδνκάδα 3 
Θεσξίεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

5ε Δβδνκάδα 3 
Θεσξίεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

6ε Δβδνκάδα 3 

Δ έλλνηα ησλ ππνδνκψλ. Δ ζεκαζία ησλ 

ππνδνκψλ Αηάθξηζε ησλ ππνδνκψλ 
Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο 

7ε Δβδνκάδα 3 
Αηάθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνδνκψλ Δ  
ζεκαζία ησλ πεξηθεξεηαθψλ  ππνδνκψλ. 
 Οη βηνκεραληθέο ππνδνκέο. 

8ε Δβδνκάδα 3 

Δ κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία. Οη ππνδνκέο  
κεηαθνξψλ. Έλλνηα θαη Υαξαθηεξηζηηθά  

Καηεγνξίεο ππνδνκψλ κεηαθνξάο 
Οη λένη παξάγνληεο ρσξνζέηεζεο ησλ  
δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζεκαζία  ησλ 

ππνδνκψλ κεηαθνξάο   

9ε Δβδνκάδα 3 

Σν ζχζηεκα κεηαθνξψλ ζηελ Βιιάδα. 

Οδηθέο κεηαθνξέο.  
ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο. 
Θαιάζζηεο κεηαθνξέο Ώεξνπνξηθέο  

Μεηαθνξέο  Βκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. 
πγθξηηηθή απνδνηηθφηεηα θαη 
Βιθπζηηθφηεηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο 

ζηελ παξνρή ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ   

10ε Δβδνκάδα 3 
Δ πνιηηηθή κεηαθνξψλ ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο 
Δ πνιηηηθή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο  γηα ηηο 
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ππνδνκέο κεηαθνξψλ ζηελ Βιιάδα 

11ε Δβδνκάδα 3 
Φπζηθνί πφξνη. Αηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ 
θαη πεξηβάιινλ.  

12ε Δβδνκάδα 3 
Αηεζλείο πεξηβαιινληηθνί ζεζκνί 
ΐαζηθέο αξρέο θαη κέηξα πεξηβαιινληηθήο 

ππνδνκήο 

13ε Δβδνκάδα 3 Βζληθφο  Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο 
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2.3.5.6   6ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΔΓΒΕΏ & 

ΑΕΟΕΚΔΔ ΕΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ 
ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ 
ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Τπεχζπλνο: Ώληγνο ε.α. Αεκεηξνχιεο Αεκήηξηνο θαη Τπηγνο ε.α. 
Μαλέηηαο ηέθαλνο 

Γηδάζθνληεο: Ώληγνο ε.α. Αεκεηξνχιεο Αεκήηξηνο θαη Τπηγνο ε.α. 
Μαλέηηαο ηέθαλνο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 
γηα ζπκκεηνρή -
παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

Πσο αλαδεηθλχεηαη ή αλαπηχζζεηαη έλαο εγέηεο. Ση είλαη 

ηνμηθή εγεζία, θ.ιπ. Δ ελζηάιαμε ζηνπο επέιπηδεο ηεο 
έλλνηαο ηεο εζηθήο εγεζίαο, σο απαξαίηεηεο 
πξνυπφζεζεο επηηπρίαο ζην έξγν πνπ ζα αλαιάβνπλ, 

αξρηθά, σο κηθξνί εγήηνξεο (Άκεζε Δγεζία) θαη ζηε 
ζπλέρεηα σο εγήηνξεο αλψηεξσλ επηπέδσλ.   
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Γηδάζθνληεο Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

               Λεπηνκέξεηεο 

 1ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Δ Καηαζηαζηαθή Δγεζία ησλ Υάξζευ 

θαη Μπιάληζαξλη.  

2ε Τπφζεζε Βξγαζίαο.                                                                         

2ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

Ώξρέο ηξαηησηηθήο Δγεζίαο.  Άζθεζε 

Δγεζίαο (Σν Φάζκα ησλ Βπηινγψλ ηνπ 

Δγέηε).                                

3ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Έξγν ηνπ ηξαηησηηθνχ Δγέηε (Γεληθά, 
Βπηξξνή, Λεηηνπξγία-Λεηηνπξγηθφηεηα, 
ΐειηίσζε) . 

Δ Ώμία ηεο Βπηδνθηκαζίαο, ηεο 
Ώπνδνθηκαζίαο θαη ηεο πγλψκεο ηνπ 
ελφο Λεπηνχ. 

4ε 
Δβδνκάδα 

 

3 
 

Δ Μνλαμηά ηεο Βμνπζίαο - Υαξηζκαηηθή 

θαη Μεηαζρεκαηηζηηθή Δγεζία - 
πλαιιαθηηθή Δγεζία 
 

 

5ε 
Δβδνκάδα 

 

 

 

3 

Δ Βπίδξαζε ηεο πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλεο ζηελ Άζθεζε ηεο Δγεζίαο 
 

 

 
6ε 

Δβδνκάδα 

 
 

 

3 

Οδεγίεο πκβνπιεπηηθήο γηα Μηθξνχο 

Δγήηνξεο-Σν Άγρνο  θαη ε 
Ώληηκεηψπηζή ηνπ 
 

       7ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

ηξαηησηηθή Βμνπζία (Φχζε, Πεγή, 

Ννκηθή ζεκειίσζε), Ώπνηειέζκαηα-

Ώπνηίκεζε ηξαηησηηθήο Δγεζίαο.   

Γεληθά πεξί ηεο Ώλζξψπηλεο Φχζεο, 

Αηνιίζζεζε θαη Βθηξνπή ηνπ Δγέηε                     
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8ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Μεζνδνινγία ιήςεσο απνθάζεσλ. 

 Ώιαδνλεία – Ώπηαξέζθεηα 
(Ναξθηζζηζκφο) – Φεπδνκεηα-
ζρεκαηηζηηθή Δγεζία (Τπνθξηζία θαη 

Παξαπιάλεζε) - Καηαρξεζηηθή Δγεζία 
- Ώλαπνηειεζκαηηθή Δγεζία.  

9ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

Λεηηνπξγίεο Αηνηθεηηθήο θαη 

Βπηθνηλσλία ζηε Αηνίθεζε 
 

10ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Σνμηθή Δγεζία (Σχπνη ‗Σνμηθψλ 

Δγεηψλ‘) -  Ώληηκεηψπηζε ησλ ‗Σνμηθψλ 
Δγεηψλ‘ - Βπηινγή θαη Ώμηνιφγεζε 
Δγεηψλ ζηνλ Εδησηηθφ Σνκέα.        
 

11ε 
Δβδνκάδα 

 
3 

Δ Αηνίθεζε ζηνλ Πφιεκν .   

12ε 

Δβδνκάδα 

 

3 

Δ Αηνίθεζε κε βάζε ηελ Ώπνζηνιή 

 Πεξηγξαθή θαη Ώλάιπζε ησλ Καλφλσλ 

θαη Αηαδηθαζηψλ πκκεηνρήο ζε 

Αηαγσληζκφ Βπίιπζεο Βλφο εζηθνχ 

Αηιήκκαηνο 

13ε 
Δβδνκάδα 

 

3 

Βηήζηα Αηεμαγσγή Αηαγσληζκνχ 
Βπίιπζεο Δζηθνχ Αηιήκκαηνο (Annual 

Ethics Bowl) 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑIOIKHTIKO ΑIKAIO 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 ΐαζηθέο γλψζεηο δηθαίνπ θαη 
ηδίσο πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ 

 

 Βθκάζεζε: ΐαζηθέο έλλνηεο δηνηθεηηθνχ 
δηθαίνπ, νξγάλσζε δηνηθήζεσο, δηνηθεηηθή 

πξάμε, δηνηθεηηθά φξγαλα, αξρέο πνπ 
δηέπνπλ ηελ δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 
αζηηθή επζχλε ηνπ Κξάηνπο, δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο, νξγάλσζε Κξάηνπο.   

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηελ 

έλλνηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ ζέζε ησλ 
ΒΑ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειιεληθήο 
θξαηηθήο δηνηθήζεσο, ηνλ ηξφπν  δξάζεο ησλ 

κνλνπξφζσπσλ θαη ζπιινγηθψλ δηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ, ηελ έλλνηα ησλ δηνηθεηηθψλ 
πξάμεσλ, ηελ επζχλε ηνπ Αεκνζίνπ γηα 

απνδεκίσζε γηα παξάλνκεο θαη δεκηνγφλεο 
πξάμεηο ησλ νξγάλσλ, δεκφζηεο ζπκβάζεηο, 
ηα φξγαλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (πρ 

Πξφεδξνο Αεκνθξαηίαο, Τπνπξγφο, 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ΚΤΒΏ θα.) 

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies) 
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Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Αεκφζηαο 
Αηνίθεζεο, ζπζηήκαηα νξγάλσζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ έλλνηα 
ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ησλ αξρψλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο(πρ αξρή 
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λνκηκφηεηαο), αζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο, δεκφζηεο ζπκβάζεηο, 

βαζηθά φξγαλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Γεμηφηεηεο 
 

 Οη θνηηεηέο  κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηηο 

κειέηεο πεξίπησζεο κπνξνχλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε λνκηθή 

ζθέςε, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα εξκελεχνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ νξζά ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο ζηνηρείν ην νπνίν ζα 

ηνπο θαλεί απαξαίηεην θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο σο ζηειερψλ ησλ ΒΑ ζηελ δηνηθεηηθή θαζεκεξηλφηεηα 

ζην κέιινλ  

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 Να αλαπηχμνπλ έλα ζσζηφ θαη κεζνδηθφ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ησλ δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Αηθαίνπ ζηε 

βάζε ηνπ ηξίπηπρνπ: εληνπηζκφο-αλάιπζε-εθαξκνγή ηνπ 

Αηθαίνπ. 

 Να εθθξάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ λνκηθά επηρεηξήκαηα 

κέζα ζε έλα θιίκα αθαδεκατθνχ δηαιφγνπ, παξαπέκπνληαο  

ζε λνκνινγία / λνκνζεζία. 

     Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ πεγψλ 
πιεξνθφξεζεο θαη λα θαηαζηνχλ κειεηεηέο ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο 

ηνπ Αηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 
 
     Σν δηνηθεηηθφ δίθαην παξνπζηάδεη άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο ζην πιαίζν άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπο. 
  

     Πεξαηηέξσ, ε γλψζε ηεο Αηνίθεζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιχηεξε 
θαηαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. .  
    Σν Αηνηθεηηθφ Αίθαην πξνθαιεί αθφκε ην ελδηαθέξνλ εθείλσλ πνπ 

ιακβάλνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη αλαδεηνχλ ηξφπνπο 
βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ νπνίσλ-πξνΎζηαληαη.  
-   Σέινο, ην Αηνηθεηηθφ Αίθαην  σο ηδηαίηεξνο επηζηεκνληθφο θιάδνο 

κπνξεί λα εληνπίδεη παζνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην δηνηθεηηθφ 
πεδίν θαη θαιείηαη λα αλαδεηήζεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 
Ηθαλφηεηεο 

 

  Να αλαπηχμνπλ φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη κε ζθνπφ λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, σο 

ζηειέρε ησλ ΒΑ 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Λεπηνκέξεηεο 
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Γηδαζθαιίαο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Βηζαγσγή έλλνηα δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

2ε Δβδνκάδα 2 
Έλλνηα δεκφζηαο δηνίθεζεο-ηξφπνη 
νξγάλσζεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

3ε Δβδνκάδα 2 
ΐαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ 
νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

4ε Δβδνκάδα 2 
Έλλνηα δηνηθεηηθήο πξάμεσο- είδε 
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

5ε Δβδνκάδα            2 
Έλλνηα δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ- ηαμηλφκεζε 
δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

6ε Δβδνκάδα 2 Αηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

7ε Δβδνκάδα 2 
Αηνηθεηηθή δηαδηθαζία: 
Γλσκνδνηήζεηο/αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ 
πξάμεσλ 

8ε Δβδνκάδα 2 Βλδηάκεζε εμέηαζε 

9ε Δβδνκάδα 2 Αηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο 

10ε Δβδνκάδα 2 Ώζηηθή Βπζχλε ηνπ Κξάηνπο 

11ε Δβδνκάδα 2 Αεκφζηεο πκβάζεηο 

12ε Δβδνκάδα 2 Κεληξηθά δηνηθεηηθά φξγαλα 

13ε Δβδνκάδα 2  Έιεγρνο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

ΤΝΟΛΟ  26  
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2.Πξφδξνκνο Ααγηφγινπ: Γεληθφ Αηνηθεηηθφ Αίθαην, 6ε εθδ., 
άθθνπιαο Θεζ., 2012 
3. Ώλαζηάζηνο Σάρνο: Βιιεληθφ Αηνηθεηηθφ Αίθαην, εθδ. άθθνπιαο 

Θεζ/θε, 2008 
4.Υαξ. Υξπζαλζάθεο-Π. Παληαδφπνπινο: Βηζεγήζεηο Αηνηθεηηθνχ 
Αηθαίνπ, εθδ. Ννκηθήο βηβιηνζήθεο, Ώζήλα,2006 

7.Ώπ. Γέξνληαο, . Λχηξαο,Πξ. Παπιφπνπινο, Γι. ηνχηε, π. 
Φινγατηεο: Αηνηθεηηθφ δίθαην, γ εθδ.  2015 
8. Ώπ. Γέξνληα: Βπηηνκή Γεληθνχ Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ, εθδ. 
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Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο   

Ώπηνεθπαίδεπζε 5 
 Case studies-ζέκαηα απφ ηελ δηνηθεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα 

ΤΝΟΛΟ   
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 
ΑΕΒΘΝΔ ΓΒΧΓΡΏΦΕΏ & 

ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΔ ΣΔ 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΟΠΛΕΚΔ 
ΕΥΤΟ 

(ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΕΕ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο: Αξ. Κσλζηαληίλνο Γξίβαο 

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -

παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

ΓΗΔΘΝΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΟΠΛΗΚΖ 

ΗΥΤΟ 

ΓΗΔΘΝΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΔ 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

 

Δηζαγσγή-ηφρνη. 

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ θαη 

πνιηηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηέο ππάγνληαη, 
ιεηηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνληαη, έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά 
ηε κνξθή, ηε θηινζνθία θαη ηε γεσπνιηηηθή αλάιπζε ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Ρηδηθέο αιιαγέο έρνπλ 
επέιζεη ζηε κεζνδνινγία ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, νη 
νπνίεο έρνπλ επξχηεξεο δηεζλνπνιηηηθέο επηδξάζεηο.  

Οη αιιαγέο θαη εμειίμεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα 
εμεηαζηνχλ κε επηζηεκνληθή πιεξφηεηα θαη πηζηφηεηα εθηφο 
ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνγεσγξαθηθνχ θαη γεσπνιηηηθνχ 
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πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ππφζηαζε θαη κπνξεί 

λα αμηνινγεζεί σο πνιππαξαγνληηθφ επηζηεκνληθφ κέγεζνο 
ε ακπληηθή ηζρχο.      

ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ ζπνπδαζηψλ λα κπνξνχλ λα 
ζρεδηάδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκεο νπιηθέο ιχζεηο 
πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν 

ζηηο γεσπνιηηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ 
ζπζηήκαηνο θαη ζα πξνζθέξνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 
έλαληη θάζε δπλεηηθνχ αληηπάινπ. Βπηπξνζζέησο, ζα 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα 
εληζρχνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελφπισλ 
δπλάκεσλ σο παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο Βιιάδαο, φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, κε ηελ είζνδν θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. 
 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 
 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ  

(Γλσξηκία κε ηε ζθέςε θαη ηηο ζεσξίεο ησλ 
θιαζηθψλ γεσπνιηηηθψλ ζηνραζηξψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ηεο 

γεσπνιηηηθήο σο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ αλάιπζεο 
θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο (paradigm) 
βάζεη ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί. Μειέηε ηεο 

δηαδξαζηηθήο ζρέζεο ηεο γεσπνιηηηθήο θαη ησλ 
εμειίμεσλ ζηελ ζηξαηησηηθή ηέρλε θαη επηζηήκε).  

2ε Δβδνκάδα 4 

Ζ ΤΓΚΤΡΗΑ ΣΖ ‗ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΗ 
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ‘ (RMA) ΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΣΑΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΔΧ-
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΓΔΧΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ   
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(Σερλνινγίεο θαη Βζληθν-θξαηηθνί Υψξνη: Ώλάιπζε 

Γεσγξαθηθψλ πκπινθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην 
θαηλφκελν ηεο R.M.A.).  

3ε Δβδνκάδα 4 

2) ΟΗ ΡΗΕΔ, ΟΗ ΑΗΣΗΔ ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΟΗ 
ΔΠΗΡΡΟΔ ΣΖ RMA ΣΟ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ-
ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΟ ΥΧΡΟ 

(Σν δήηεκα ζηνπο Πφινπο Εζρχνο ησλ:  i) Β.Β. ii) ηηο 
Δ.ΠΏ, iii) ηε Ρσζία, iv) ηελ Κίλα, v) ηελ Ελδία, θαη 
ζηα Γεσπνιηηηθά Τπνζπζηήκαηα ηνπο).  

4ε Δβδνκάδα 4 

3) «ΜΔΣΑ ΣΖΝ RMA» (PostRMA geopolitics).  
(Βμειίμεηο θαη Μεηαβνιέο ζην δηεζλέο εζληθν-

θξαηηθφ χζηεκα. Πεξηπησζηνινγηθέο Μειέηεο 
Γεσγξαθηθψλ ζπκπινθψλ θαη ζπλαθψλ νπιηθψλ 
Σερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

παξαγσγήο). 

5ε Δβδνκάδα 4 

ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 
ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΧΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ Ζ 
ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ Δ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΗΥΤΟ 

(Δ ζχλζεζε ηδηαίηεξσλ γεσγξαθηθψλ, πνιηηηζκηθψλ 
θαη άιισλ παξακέηξσλ ηνπ ειιεληθνχ 
γεσζπζηήκαηνο θαη ε δηαδξαζηηθή ηνπο ζρέζε κε 

ζηξαηησηηθέο ηερλνινγίεο, κεζνδνινγίεο, 
θηινζνθίεο θαη δφγκαηα πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο δπλεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ώλάπηπμε ελφο κνληέινπ 
εθαξκνγήο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο πξνζαξκνζκέλν 
πάλσ ζηα ηδηαίηεξα απηά δεδνκέλα). 

6ε Δβδνκάδα 4 

ΟΠΛΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ (DEW) & ΡΟΜΠΟΣΗΚΑ ΟΠΛΗΚΑ 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ Ζ ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

(Ανκή, Λεηηνπξγία θαη γεσγξαθηθέο αλαιχζεηο ησλ 
απαηηήζεσλ ησλ φπισλ θαηεπζπλφκελεο ελέξγεηαο 
θαη ησλ ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζην ζχγρξνλν 
Θέαηξν ηνπ Πνιέκνπ θαη ε επξχηεξε γεσπνιηηηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία. 

7ε Δβδνκάδα 4 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΟΚΔΝΣΡΗΚΟ – 
ΓΗΚΣΤΟΚΔΝΣΡΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ  
(Ώλάιπζε ελλνηψλ, Γεσγξαθηθέο αλαγθαηφηεηεο, 

Μεζνδνινγία ρεδηαζκνχ Θεάηξνπ Μάρεο. Οη 
πνιηηηζκηθέο θαη νη επξχηεξεο γεσπνιηηηθέο ξίδεο 
ηεο αληίιεςεο ηνπ δηθηπνθεληξηθνχ πνιέκνπ θαη ην 

επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα πνπ ηνλ δεκηνχξγεζε). 

8ε Δβδνκάδα 4 

Ο ΒΛΖΜΑΣΟΚΔΝΣΡΗΚΟ (PROJECTILE – 

CENTRIC WARFARE) Χ ΜΔΣΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ.  ΠΟΛΔΜΗΚΑ 
ΜΟΝΣΔΛΑ ΜΖΝΧΖ (SWARMING) ΚΑΗ ΟΗ 

ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΥΑΟΤ ΚΑΗ ΣΖ 
ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 
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ΚΔΦΖ   

(Ώλάιπζε ελλνηψλ, Γεσγξαθηθέο αλαγθαηφηεηεο. 
πζρεηηζκφο ηνπ κνληέινπ ηνπ βιεκαηνθεληξηθνχ 
πνιέκνπ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

γεσζπζηήκαηνο. Ώλάιπζε ηνπ δηεζλνπνιηηηθνχ 
ξφινπ ηνπ κνληέινπ. Σν επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα 
ηνπ Υάνπο θαη ηεο Πνιππινθφηεηαο θαη ε ζρέζε 

ηνπ κε ηε ζχγρξνλε γεσζηξαηεγηθή. Πνιεκηθά 
κνληέια ζκήλσζεο θαη ε κειέηε ηνπο ζην πιαίζην 
ηεο επξχηεξεο γεσπνιηηηθήο ζθέςεο. 

9ε Δβδνκάδα 4 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΟΠΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΝΔΧΝ ΓΟΓΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΧΝ 
ΠΟΛΔΜΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ.  
(Ώλάιπζε ησλ θξίζηκσλ θαηεγνξηψλ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηα νπνία αλακέλεηαη λα επηδξάζνπλ 
δξαζηηθά ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε ηνπ πνιέκνπ 
ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα, 

ηερλνινγίεο ζκίθξπλζεο θαη ππεξζκίθξπλζεο 
(minimization θαη miniaturization technologies), 
ελεξγεηαθά φπια, πξνεγκέλνη αηζζεηήξεο, 

ειεθηξνκαγλεηηθά ππξνβφια, ζπζηήκαηα 
ππεξαθξηβνχο πξνζβνιήο, ηερλνινγίεο δηθηχσζεο, 
δνκέο κάρεο κε θηινζνθία «ζκήλσζεο» 

(swarming), ππνθαηάζηαηα ζπζηήκαηα δνξπθφξσλ 
θιπ).   

10ε Δβδνκάδα 4 

ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 
ΚΡΟΤΖ  
(χγρξνλεο αληηιήςεηο πεξί ρξήζεο ππξεληθψλ 

φπισλ. Ώληηβαιιηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ν 
γεσζηξαηεγηθφο ηνπο ξφινο. Ππξεληθά φπια 
βαζηάο δηείζδπζεο θαη πεξηνξηζκέλεο ηζρχνο. 

πζηήκαηα ζηξαηεγηθήο θξνχζεο ππνθαηάζηαηα 
ησλ ππξεληθψλ (hypersonic βιήκαηα, φπια 
θαηεπζπλφκελεο ελέξγεηαο, ηξνπνπνηεκέλνη ICBM 

θαη SLBM κε ζπκβαηηθέο θεθαιέο θιπ). Ο 
γεσζηξαηεγηθφο ξφινο ηεο ππξεληθφο ηζρχνο ζηε 
κεηαςπρξνπνιεκηθή θαη ηε κεηά – 

κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν).    

11ε Δβδνκάδα 4 

ΠΡΟΖΓΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΟΥΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. Ο ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΟ ΣΟΤ 
ΡΟΛΟ.  

(Δ ελεξγεηαθή επαλάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ππφ 
δηακφξθσζε απφ ην ακεξηθαληθφ 
ζηξαηνβηνκεραληθφ ζχκπιεγκα. Βλεξγεηαθέο 

ηερλνινγίεο βαζηζκέλεο ζην πδξνγφλν, ζε 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζε βηνθαχζηκα 
πξνεξρφκελα απφ επίγεηα θπηά θαη ζε βηνθαχζηκα 

πξνεξρφκελα απφ θχθηα. Βπηδξάζεηο ησλ λέσλ 
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ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

ηθαλφηεηεο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Π.ρ. απηνλνκία, 
επηβησζηκφηεηα κεηά απφ πιήγκα, ηθαλφηεηεο 
stealth θιπ. Δ αλάπηπμε ελφο λένπ κνληέινπ 

επηρεηξήζεσλ θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο βαζηζκέλν 
ζε ζπζηήκαηα ελέξγεηαο απαιιαγκέλα απφ ην 
πεηξέιαην. Δ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κε ην 

κνληέινπ ηνπ δηθηπνθεληξηθνχ πνιέκνπ. 
Απλαηφηεηεο γηα ηηο Βιιεληθέο Έλνπιεο Απλάκεηο. 
Δ ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ γεσπνιηηηθνχ 
ράξηε). 

12ε Δβδνκάδα 4 

Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΧΝ ΣΟ 
ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ  

(Δ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ κνξθψλ ζηξαηησηηθήο 
ηζρχνο, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε 

ζρεκαηνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Σν 
δηεζλέο ζχζηεκα αληηκεησπίδεηαη σο «κε – 
πνιηθφ» (non polar), αλακέλνληαο λα 

ζρεκαηνπνηεζεί ζε πνιππνιηθφ, κνλνπνιηθφ ή 
άιιν, απφ ηε κνξθή πνπ ζα πάξεη ε ζηξαηησηηθή 
ηζρχο, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα πξνζθέξεη θαη ηηο 

αζπκκεηξίεο φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο πξνβνιήο 
ηζρχνο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
παγθφζκηεο δξψληεο. Δ δηακνξθνχκελε 

ζηξαηησηηθή ηζρχο εμεηάδεηαη σο θπξίαξρν 
δηεζλνπνιηηηθφ κέγεζνο).   

13ε Δβδνκάδα 4 

ΝΔΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΤΜΜΔΣΡΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ  
(Απλεηηθέο εθαξκνγέο λέσλ ζηξαηησηηθψλ 

ηερλνινγηψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ αληηιήςεσλ ζηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ γεσζπζηήκαηνο, έηζη 
ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζην ειιεληθφ ζηξάηεπκα 

αζχκκεηξεο ηθαλφηεηεο έλαληη ησλ δπλεηηθψλ ηνπ 
αληηπάισλ πνπ ζα απνηειέζνπλ πνιιαπιαζηαζηέο 
ηζρχνο θαη ζα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ ειιεληθή 

απνηξεπηηθή ηθαλφηεηα. Οξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 
αζπκκεηξίαο ζηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ, 
πξνζδηνξηζκφο ησλ αζχκκεηξσλ ηθαλνηήησλ θαη 

ππαγσγή ηνπο ζε έλα απνηξεπηηθφ κνληέιν 
αλάπηπμεο ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ).   

ΤΝΟΛΟ        52 
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56. Brzezinski Zbigniew, Δ ΑΒΤΣΒΡΔ ΒΤΚΏΕΡΕΏ, Βθδφζεηο 

Ληβάλε, Ώζήλα 2008.  
57. Γξίβαο Κσλζηαληίλνο, Μίραο Γαραξίαο, 2021. ΒΛΛΔΝΕΚΔ 

ΏΜΤΝΣΕΚΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΓΕΏ ΣΟΝ 21Ο ΏΕΧΝΏ, 

Καζηαιία, Ώζήλα 2006. 
58. Mearsheimer, John, CONVENTIONAL DETERRENCE, 

Cornell University Press, 1983.   

59. Kaplan D. Robert: Δ ΒΠΒΡΥΟΜΒΝΔ ΏΝΏΡΥΕΏ, Βθδφζεηο 
Ρνέο, Ώζήλα 2001 

60. Guevara Ernesto: Ο ΏΝΣΏΡΣΟΠΟΛΒΜΟ, Βθδφζεηο 

Άπνςε, Ώζήλα 2005 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΕΣΟΡΕΏ – 

ΏΝΏΛΤΔ 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο: Καζηάλεο Ώλδξέαο (Τπηγνο ε.α.) Ώλαπι. Καζεγεηήο Β 
Καξαπνζηφινπ Γεψξγηνο (Ώληγνο ε.α.) Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

(2014-2015) 
Καλειιφπνπινο Νηθφιανο (Βπηζκελαγφο) Βηδηθφο 
Βπηζηήκνλαο (2014-2015) 

Σφκπξνο Νηθφιανο, Λέθηνξαο Εζηνξίαο  
Μαιέζεο Αεκήηξηνο Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο (2014-2015) 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 Εζηνξία ηεο Βιιάδαο  

 ηνηρεία ηεο Πνιεκηθήο Σέρλεο 

 ηνηρεία Ώλάιπζεο ηξαηησηηθψλ 

Βπηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ηξαηησηηθήο 
Εζηνξίαο. 

Σν κάζεκα ηεο ηξαηησηηθήο 
Εζηνξίαο- Ώλάιπζε ηξαηησηηθψλ 

Βπηρεηξήζεσλ (ζπλνπηηθά ηξαηησηηθή 
Εζηνξία) απνηειεί ζεκειηαθφ ππιψλα ηεο 
ζηξαηησηηθήο επηζηήκεο, βαζηθφ παξάγνληα 

αλάπηπμεο ησλ ζηξαηησηηθψλ αξεηψλ θαη ηεο 
ζηξαηησηηθήο αγσγήο θαη θχξην ζπζηαηηθφ 
ηεο δεκηνπξγίαο ζηξαηησηηθήο ζπλείδεζεο 

ησλ αμησκαηηθψλ. Δ κεκνλσκέλε εθκάζεζε 
ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο 
πνιεκηθήο ηέρλεο ρσξίο ηε γλψζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο είλαη άθαξπε, 
θαζφζνλ ε ηξαηησηηθή απνηειεί ην 
«εξγαζηήξην» (ηελ εθαξκνζκέλε πνιεκηθή 



Σξίηε έθδνζε 

244 

ηέρλε θαη ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή) απηψλ 

ησλ καζεκάησλ. Δ δηδαζθαιία ηεο 
επηζεκαίλεη ηα νξζά θαη ηα ζθάικαηα ηεο 
εθαξκνγήο ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο ηαθηηθήο ζε παξειζφληεο πνιέκνπο. Δ 
ηξαηησηηθή Εζηνξία απνηειεί θιάδν ηεο 
Εζηνξίαο, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ίδηα επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, αιιά λα 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ 
παξέρνληαη ζε ζηξαηησηηθέο ζρνιέο ησλ ΒΑ 

(πρ πνιεκηθήο ηέρλεο, ζηξαηησηηθήο 
ζηξαηεγηθήο θ.ιπ.).     

πγθεθξηκέλα νη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη 

ηνπ καζήκαηνο απηνχ:  
 α. βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 
ειιεληθήο ζηξαηησηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

Βπειπίδσλ - αμησκαηηθψλ θαη κέζσ απηνχ 
δηακνξθψλεη ηε ζηξαηησηηθή ζπλείδεζε ησλ 
ζηειερψλ ηνπ Βιιεληθνχ ηξαηνχ.  

 β. αλαπηχζζεη ην θξηηηθφ πλεχκα ησλ 
θνηηνχλησλ, ψζηε αξγφηεξα λα κπνξνχλ κε 
επρέξεηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο σο 

εγήηνξεο ηνπ Βιιεληθνχ ηξαηνχ θαη λα 
εγεζνχλ ηνπ ζηξαηεχκαηνο θάησ απφ ηηο 
δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεο, 

ηεο κάρεο θαη ηνπ πνιέκνπ. Οη δηδαζθφκελνη 
αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδένπλ 
ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα. 

 γ. αζθεί θξηηηθή θαη εξκελεχεη 
δηάθνξεο απνθάζεηο εγεηφξσλ ζε 
πνιεκηθέο πεξηφδνπο θαη βνεζά ηνπο 

Βπέιπηδεο θαη ηνπο αμησκαηηθνχο λα 
αληηιεθζνχλ ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 
ιήςεο απνθάζεσλ ππφ ηελ πίεζε ηεο κάρεο      

 δ. βνεζά ζηελ εμχςσζε ηνπ εζηθνχ 
θαη δηακνξθψλεη ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο ησλ 
δηδαζθνκέλσλ. 

 ε. αλαπηχζζεη ηελ ηαθηηθή θαη 
ζηξαηεγηθή ζθέςε ησλ δηδαζθνκέλσλ.  
 ζη. δξα σο «εξγαζηήξην» ηεο 

πνιεκηθήο ηέρλεο πξνο φθεινο ησλ 
Βπειπίδσλ θαη ησλ αμησκαηηθψλ φισλ ησλ 
βαζκψλ. Ώληρλεχεη θαη εξκελεχεη δηάθνξεο 

ηαθηηθέο ή ζηξαηεγηθέο (ζηξαηησηηθέο ηδέεο-
δφγκαηα) επηινγέο δηαθφξσλ εγεηφξσλ ζην 
παξειζφλ θαη αλαιχεη ηελ επίδξαζε πνπ 

είραλ ζηε κάρε. 
 δ. αζθεί θξηηηθή θαη εξκελεχεη ηηο 
αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ζηξαηησηηθή 

ηερλνινγία ζηελ πνιεκηθή ηέρλε θαη ζηε 
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ζηξαηεγηθή, κε ζπλέπεηα νη Βπέιπηδεο θαη νη 

αμησκαηηθνί λα θαηαλννχλ ηελ επίδξαζε πνπ 
κπνξεί λα έρεη ε εηζαγσγή κηα λέαο 
ηερλνινγίαο.  

 ε. εξκελεχεη ηε νξγαλσηηθή δνκή (γηα 
παξάδεηγκα ηε δηαθιαδηθή δνκή) ελφο 
ζηξαηεχκαηνο θαη ηη απνηειέζκαηα 

πξνθάιεζε απηή ζε κάρε, ψζηε νη Βπέιπηδεο 
θαη νη αμησκαηηθνί λα κπνξνχλ λα 
αληρλεχνπλ ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ απφ κεηαβνιέο ηεο νξγάλσζεο 
ελφο ζηξαηνχ.  
             ζ. αληρλεχεη θαη εξκελεχεη φιεο ηηο 

ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίεο (γηα 
παξάδεηγκα ε κεηαηξνπή ησλ 
ηεζσξαθηζκέλσλ απφ φπιν ππνζηήξημεο ζε 

φπιν θξνχζεο) πνπ νδεγνχλ ζηε λίθε. Δ 
αλαδήηεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ νδήγεζαλ 
δηάθνξνπο εγήηνξεο ζην παξειζφλ λα 

εθαξκφζνπλ ηαθηηθέο ή ζηξαηεγηθέο 
θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 
ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ζθέςε ζηνπο 

Βπέιπηδεο θαη ηνπο αμησκαηηθνχο. 
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 Γλψζεηο 

 

 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Ώ/Ώ 
ΑΕΑΏΚΣΒΟ 

ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ 

ΤΓΓΡΏΜΜΏ-

ΚΒΦΏΛΏΕΟ 
ΒΛΕΑΒ-

ΠΏΡΏΓΡΏΦΟΕ 

ΧΡΒ 

ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ 

ΣΟΥΟ 

ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟΤ 

1. 

ΒΑΛΚΑΝΗΚΟΗ 
ΠΟΛΔΜΟΗ 

 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία: Ώλάιπζε 

ησλ ζηξαηησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

Ώ΄ ΐαιθαληθφ 

8 

Παξνπζίαζε φισλ 
ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ζπληειέζαλ 
ζηε λίθε. Ώδπλακίεο 
ησλ αληηπάισλ 
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Πφιεκν ζηε 

Μαθεδνλία ηνπ Ώλ 
Καζεγεηή Ώλδξέα 

Καζηάλε θαη  

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία: Δ ηζηνξία 
ηνπ Βιιεληθνχ 

Ππξνβνιηθνχ ηνπ 
Ώλ. Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλε 

 

ζηξαηεπκάησλ. 

πκπεξάζκαηα 
πνπ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζήκεξα. 

2. 

Πξψηνο 

Παγθφζκηνο 
Πφιεκνο  
Γεληθά πεξί ηνπ 

Εζηνξηθνχ 
πιαηζίνπ. 
Σαθηηθή – 

Αφγκα –
Βπξσπατθή 
ηξαηησηηθή 

Σερλνινγία- 
Ανκέο 
ηξαηησηηθψλ 

Απλάκεσλ.  
πκκεηνρή ηεο 
Βιιάδαο ζηνλ 

Ώ΄ΠΠ. 
Αηραζκφο- 
Ώηρκαισζία 

Α΄ –
Ννεκβξηαλά  
Μάρε 

δηάζπαζεο ηνπ 
Μαθεδνληθνχ 
Μεηψπνπ. 

ηξαηησηηθή 

Εζηνξία: Δ ηζηνξία 
ηνπ Βιιεληθνχ 
Ππξνβνιηθνχ ηνπ 

Ώλ. Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλε 

Εζηνξία ηνπ Ώ΄ 

ψκαηνο ηξαηνχ 
ηνπ Ώλ Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλεο 

  
8 

Βμειίμεηο ζηελ 

επξσπατθή 
ζηξαηεγηθή -
ηαθηηθή. Ώιιαγέο 

ζηε δνκή ηνπ 
επξσπατθνχ 
ζηξαηνχ. 

Βπεξεαζκφο ηνπ 
Βιιεληθνχ ηξαηνχ.   

3.  

ηξαηησηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο 

ζηε Μηθξά 
Αζία 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία: Δ ηζηνξία 

ηνπ Βιιεληθνχ 
Ππξνβνιηθνχ ηνπ 
Ώλ. Καζεγεηή 

Ώλδξέα Καζηάλε 

Εζηνξία ηνπ Ώ΄ 
ψκαηνο ηξαηνχ 

ηνπ Ώλ Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλεο 

8 
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4.  

Γεχηεξνο 

Παγθφζκηνο 
Πφιεκνο  

ηξαηησηηθή 

Εζηνξία: Δ ηζηνξία 
ηνπ Βιιεληθνχ 
Ππξνβνιηθνχ ηνπ 

Ώλ. Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλε 

Εζηνξία ηνπ Ώ΄ 

ψκαηνο ηξαηνχ 
ηνπ Ώλ Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλεο 

8 

 

5. 

Ηζηνξία ησλ 
ζχγρξνλσλ 

ηξαηησηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ 

ηξαηησηηθή 
Εζηνξία: Δ ηζηνξία 

ηνπ Βιιεληθνχ 
Ππξνβνιηθνχ ηνπ 
Ώλ. Καζεγεηή 

Ώλδξέα Καζηάλε 

Εζηνξία ηνπ Ώ΄ 
ψκαηνο ηξαηνχ 

ηνπ Ώλ Καζεγεηή 
Ώλδξέα Καζηάλεο 

ηξαηησηηθέο 

Βπηρεηξήζεηο 
Ώεξάκπλαο (ππφ 
έθδνζε) 

5 

 

6. 
Γηάζεζε 
Καζεγεηνχ 

 
2 

 

 χλνιν σξψλ  39  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. ηξαηησηηθή Εζηνξία: Δ ηζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ Ππξνβνιηθνχ 

ηνπ Ώλ. Καζεγεηή Ώλδξέα Καζηάλε 

2. ηξαηησηηθή Εζηνξία: Ώλάιπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ Ώ΄ ΐαιθαληθφ Πφιεκν ζηε Μαθεδνλία ηνπ 

Ώλ Καζεγεηή Ώλδξέα Καζηάλε 

3. ηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο Ώεξάκπλαο (ππφ έθδνζε)  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΟΠΛΧΝ 
  

ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΏΥΒΕΡΔΔ ΚΏΕ 

ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 

ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ ΚΏΕ 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

ΜΏΥΔ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 
 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν 
ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα ΓΛΧΑ: 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 
Βπηηπρήο 

παξαθνινχζεζε 

ησλ Μαζεκάησλ 
«Γεληθά 

Μαζεκαηηθά» θαη 

«Δηζαγσγή ζηα 
Ζιεθηξνληθά & 

Σειεπηθνηλσληαθά 

πζηήκαηα» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 
Δ ελεκέξσζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο Ανκέο Αηαρείξηζεο – Ώμηνπνίεζεο 

ησλ ζχγρξνλσλ (ηξαηησηηθψλ) Βπηθνηλσληαθψλ Μέζσλ θαη 
Διεθηξνληθψλ πζηεκάησλ (Μάρεο), κε ηαπηφρξνλε αλάιπζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε αλάπηπμή ηνπο 
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Γλψζεηο: 

O θνηηεηήο απνθηά ηηο βαζηθέο γλψζεηο πάλσ ζηα αθφινπζα ζέκαηα 

ζηξαηησηηθνχ θπξίσο ελδηαθέξνληνο: 

Σηο βαζηθέο αξρέο θεξαηψλ θαη δηάδνζεο 

 Σηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Διεθηξνληθνχ πνιέκνπ, 

 Σελ ιεηηνπξγία ησλ αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ κάρεο, 

 Σελ έλλνηα ηνπ ξαληάξ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ ζην Ξ, 

 Σελ έλλνηα ηεο παξεκβνιήο θαη ηνπ ζνξχβνπ, 

 Σελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ  αηζζεηήξσλ πνπ ζπλαληά 

θαλείο ζηα ζχγρξνλα νπιηθά ζπζηήκαηα 

 Σέινο ν θνηηεηήο εμνηθεηψλεηαη πεξαηηέξσ κε ην εξγαζηήξην, 

εκβαζχλνληαο πάλσ ζε ζέκαηα transistor, ηειεζηηθψλ 
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εληζρπηψλ θαη ινγηθψλ θπθισκάησλ 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζπνπδαζηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη,  

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Θ: Αζχξκαηα Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα 

Δ ζεκαζία ηεο αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίαο γηα 
ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο - Ανκηθφ Αηάγξακκα Ώζχξκαηνπ 
Σειεπηθνηλσληαθνχ πζηήκαηνο - Διεθηξνκαγλεηηθά 

Κχκαηα – Αηαλχζκαηα - Βλέξγεηα, Εζρχο, Σαρχηεηα, 
Καηεχζπλζε, Πφισζε, Μήθνο Κχκαηνο, Φάζε - Καλάιη 
ρσξίο Θφξπβν, Βπεμήγεζε Decibel (dB)  

Δ:  Δηζαγσγή ζην εξγαζηήξην, βαζηθά κεηξεηηθά 
φξγαλα 

2ε Δβδνκάδα 4 Θ:Ραδηνδεχμεηο Μεηάδνζεο Κχκαηνο ζηνλ Διεχζεξν 

Υψξν 
Βπίδξαζε ηεο πρλφηεηαο ζηελ Αηάδνζε - Line of Sight 
(LOS) – Ώλάθιαζε, Πεξίζιαζε, θέδαζε, Αηάζιαζε - 

Βμίζσζε Ραδηνδεχμεο  ρσξίο ζφξπβν - Βπαηζζεζία 
Σειεπηθνηλσληαθνχ Αέθηε. 
Δ: δηπνιηθφ transistor, πφισζε, ελίζρπζε 

(θαζνξηζκφο β) 

3ε Δβδνκάδα 4 Θ: Γηάδνζε 

  Αηάδνζε θπκάησλ ELF, VLH, LF, MF, HF, VHF.  

Β: Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε ην δηπνιηθφ 
transistor (ζπλέρεηα) 

4ε Δβδνκάδα 4 Θ: Γηάδνζε ΗΗ 

Αηάδνζε θπκάησλ UHF, MICROWAVES, Βίδε 
Ραδηνδεχμεσλ (κηθξνθπκαηηθέο δνξπθνξηθέο). 
Δ: Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε ην δηπνιηθφ 

transistor (ζπλέρεηα) 

5ε Δβδνκάδα 4 Θ: Κεξαίεο 

πζηήκαηα Ώθηηλνβνιίαο, ε έλλνηα ηεο Κεξαίαο, 
Υαξαθηεξηζηηθά Κεξαηψλ (Καηεπζπληηθφηεηα, Κέξδνο, 
Υαξαθηεξηζηηθή Ώληίζηαζε Βηζφδνπ, Βλεξγφ Όςνο). 

Αηάγξακκα Ώθηηλνβνιίαο – Γσλία Δκίζεηαο Εζρχνο. 
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 Δ: Σα βαζηθά είδε ηειεζηηθψλ εληζρπηψλ, 

αλαζηξέθσλ θαη κε αλαζηξέθσλ ηειεζηηθφο 
εληζρπηήο.  

6ε Δβδνκάδα 4 Θ:Κεξαίεο ΗΗ 

Σχπνη Κεξαηψλ Βθπνκπήο (Κεξαία Λ/2, Λ/4, 
ΐξνρνθεξαία, Κεξαία YAGI-UDA), ε έλλνηα ηεο 
ηνηρεηνθεξαίαο.  

 Δ: Αζξνηζηήο ηάζεο, εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε 
ηειεζηηθνχο εληζρπηέο.  

7ε Δβδνκάδα 4 Θ: Θφξπβνο – Παξεκβνιή. 

Βμίζσζε Ραδηνδεχμεο κε Θφξπβν – Καλάιη κε Θφξπβν - 
εκαηνζνξπβηθφο Λφγνο SNR γηα Σειεπηθνηλσληαθφ 
χζηεκα - Βπαηζζεζία Σειεπηθνηλσληαθνχ Αέθηε, 

Αηθηπνθεληξηθά πζηήκαηα Μάρεο, Οξζνγψληα ήκαηα – 
TDMA - LINΚ16. 
Δ: Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο κε ηειεζηηθνχο 

εληζρπηέο (ζπλέρεηα) 
 

8ε Δβδνκάδα 4 Θ: πζηήκαηα Ραληάξ I -Δηζαγσγή 

πρλφηεηεο γηα Ραληάξ  - Ώθηίλα Ραληάξ (Ώδηκνχζην – 
Τςφκεηξν) - Δ ζεκαζία ηεο ελεξγνχο δηαηνκήο ζηφρνπ ζ 
- Ώλίρλεπζε εκάησλ ζε Θφξπβν – Ώλεπηζχκεηεο 

Βπηζηξνθέο (Κιάηεξ) –απφζηαζε ζηφρνπ-εκβέιεηα. 
Δ: Δηζαγσγή ζηελ ςεθηαθή ινγηθή. Παξνπζίαζε 
ησλ βαζηθψλ ππιψλ AND-OR-NOT, παξνπζίαζε 

εηδηθψλ ππιψλ NAND –NOR-XOR-XNOR. 

9ε Δβδνκάδα 4 Θ: πζηήκαηα Ραληάξ II (ππνζπζηήκαηα radar) 

 Ανκηθφ Αηάγξακκα Ραληάξ: Πνκπφο –δέθηεο, 

θπθιψκαηα ρξνληζκνχ, θεξαίεο radar , κεραληθή θαη 

ειεθηξνληθή ζάξσζε. 

Δ: Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κε ηηο ςεθηαθέο πχιεο. 

10ε Δβδνκάδα 4 Θ : πζηήκαηα Ραληάξ IIΗ – Σχπνη Ραληάξ 

Ραληάξ πλερνχο Κχκαηνο, Παικηθφ Ραληάξ, Παικηθφ 

Νηφπιεξ Ραληάξ –ΜΣΕ radar, Ραληάξ Θαιάζζηαο 
Βπηηήξεζεο, OTH radar, ε έλλνηα ηνπ δηαζηαηηθνχ, 
πνιπζηαηηθνχ radar, φλαξ (γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο). 

Δ: Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία κε ηηο ςεθηαθέο πχιεο 
(ζπλέρεηα). 

11ε Δβδνκάδα 

 

4 

 

 

Θ: Hιεθηξνληθφο πφιεκνο 

Γεληθέο Ώξρέο & Θεσξία ΔΠ. 
 Δ: Πίλαθαο αιήζεηαο, αλάπηπμε ινγηθνχ 
θπθιψκαηνο, Υάξηεο Karnaugh. 

12ε Δβδνκάδα 4 Θ: Ζιεθηξνληθφο πφιεκνο ΗΗ (ζπλέρεηα). 

Δ: Αζθήζεηο απινπνίεζεο ινγηθψλ θπθισκάησλ. 

13ε Δβδνκάδα 4 Θ: Αηζζεηήξεο ζηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κάρεο. 

Σχπνη αηζζεηήξσλ(ειεθηξννπηηθνί, ειεθηξνκαγλεηηθνί, 
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ερεηηθνί, ππέξπζξνη) θαη βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο. 

Δ: Αζθήζεηο απινπνίεζεο ινγηθψλ θπθισκάησλ 
(ζπλέρεηα). 

ΤΝΟΛΟ          52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: Μαζήκαηα Διεθηξνληθήο Σειεπηθνηλσληψλ (ΒΚΑΟΔ Β), 

Βξγαζηεξηαθέο Ώζθήζεηο ζηα Διεθηξνληθά (ΒΚΑΟΔ Β), 

εκεηψζεηο Αηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΒΧΟΕΚΟΝΟΜΕΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Γηδάζθνληεο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
ΐαζηθέο Ώξρέο Οηθνλνκηθήο 

Να εκπεδσζνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ησλ  ρσξηθψλ 
νηθνλνκηθψλ  ζεσξηψλ θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζεγγίζεσλ 
ηνπ ρψξνπ, κε αλαθνξέο ζε θνηλσληθέο θαη 
πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Βπίζεο λα εκπεδσζεί ην 

πιαίζην δξάζεο ηεο Βιιάδαο θαη ηεο ΒΒ ζε 
ζέκαηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά. ηε ζπλέρεηα 
αλαιχνληαη βαζηθά ζεσξεηηθά ζέκαηα, ηηο 

εθαξκνγέο, ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 
αλαιχζεηο αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο 
πξνζεγγίζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Σν πξναλαθεξφκελν 
ζεσξεηηθφ πιαίζην ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
θαηαλφεζε ηεο  έλλνηαο ηνπ ρψξνπ σο θξίζηκεο 

νηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο ζε κηθξννηθνλνκηθφ θαη 
καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηνπ ξφινπ 
θξίζηκσλ παξακέηξσλ ηνπ ρψξνπ ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο παξαγσγή- 
νηθνλνκία – πνιηηηθή-άκπλα  
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Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 

Υψξνο θαη νηθνλνκία Δ παξακέιεζε ηεο 

κεηαβιεηήο  ηνπ ρψξνπ, ζηε κειέηε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη λεφηεξεο 
πξνζεγγίζεηο. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Γεσνηθνλνκίαο.   

2ε Δβδνκάδα 2 

Δ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 
Φπζηθνί πφξνη. Πιεζπζκφο.  
Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ρσξψλ. 

3ε Δβδνκάδα 2 

χλζεζε – Ανκή – Μεηαβνιή ηνπ 

 πιεζπζκνχ. Πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο. 
 Βζσηεξηθή – Βμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. 
 Μνληέια βαξχηεηαο. 

4ε Δβδνκάδα 2 

Δ ρσξηθή δηάξζξσζε  ησλ παξαγσγηθψλ  
δξαζηεξηνηήησλ. 

Θεσξίεο επηινγήο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζε 
ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. 

5ε Δβδνκάδα 2 
Θεσξίεο ρσξνζέηεζεο ηνπ δεπηεξνγελνχο  
ηνκέα παξαγσγήο  Θεσξίεο ρσξνζέηεζεο  
ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα παξαγσγήο. 

6ε Δβδνκάδα 2 

Μεηαθνξέο. Βμέιημε κεηαθνξψλ. Κφζηνο 
κεηαθνξάο. Αίθηπα. πλεθηηθφηεηα δηθηχσλ. 

Αίθηπα αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ 
ρσξψλ. 

7ε Δβδνκάδα 2 
Αηεζληθά δίθηπα. Βκπνξεπκαηηθά θέληξα.  
Βμέιημε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο.  

8ε Δβδνκάδα 2 

Οη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο ηεο 
Γεσνηθνλνκίαο. Δ έλλνηεο ηεο αλάπηπμεο 
θαη ηεο κεγέζπλζεο  Δ άληζε αλάπηπμε- 

Θεσξία θαη πνιηηηθέο. Σν αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα θαη νη επηπηψζεηο ζην επίπεδν 
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δηαβίσζεο Porter‘s diamond.  

9ε Δβδνκάδα 2 
Ώλάπηπμε θαη δηαθνξνπνηεκέλεο κνξθέο 
θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Θξεζθεία. 

Βθπαίδεπζε. Πνιηηηζκφο. 

10ε Δβδνκάδα 2 

Ώλάπηπμε θαη δηαθνξνπνηεκέλεο κνξθέο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο. Θξεζθεία. 
Βθπαίδεπζε. Πνιηηηζκφο. 

11ε Δβδνκάδα 2 

Μνληέια θαηαλνκήο πιεζπζκηαθψλ  
ππθλνηήησλ. Οηθνλνκηθή ησλ αζηηθψλ  

θέληξσλ θαη πξνβιήκαηα πφιεσλ.   
Γψλεο επηξξνήο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζε  
παγθφζκην, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ  επίπεδν.  

12ε Δβδνκάδα 2 
Πνιηηηθέο ζπληζηψζεο ηεο Γεσνηθνλνκίαο. 
Οη έλλνηεο ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ Έζλνπο. Δ 

εζσηεξηθή ζπγθξφηεζε ηνπ Κξάηνπο 

13ε Δβδνκάδα 2 
Τπεξεζληθέο Βλψζεηο Σν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο  Βπξσπατθήο Έλσζεο  

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδάζθνπζαο. 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: ρεο (ΒΠ) Κνπβέιεο Κσλζηαληίλνο 

Γηδάζθνληεο: ρεο (ΒΠ) Κνπβέιεο Κσλζηαληίλνο 

ρεο (ΒΠ) αθειαξίνπ Μηραήι 

Σρεο (ΒΠ) Μαπξαηδψηεο Βιηζζαίνο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

 

Οη γλσζηαθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

 Να θαηαλνήζνπλ νη Βπέιπηδεο ηεο βαζηθέο 

αξρέο ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηηο 
ζχγρξνλεο ηερληθέο αλάπηπμεο κνληέισλ 

πξνζνκνίσζεο. 
 Να εμνηθεησζνχλ νη Βπέιπηδεο κε ηε ρξήζε 

πξνγξακκάησλ πξνζνκνίσζεο θαη λα 

κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηα πιαίζηα 
πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Να κπνξνχλ νη Βπέιπηδεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζνκνίσζε σο 
εξγαιείν αλάιπζεο ζπζηεκάησλ θαη ιήςεο 
απνθάζεσλ. 

 Να κπνξνχλ νη Βπέιπηδεο λα 
ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια ζπζηεκάησλ θαη 
πξνζνκνησκέλεο επηρεηξήζεηο πςειήο 

αμηνπηζηίαο. 
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Γλψζεηο 

 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 

Βηζαγσγή ζηελ Πξνζνκνίσζε 
Βπηρεηξήζεσλ ζην ηξαηφ Ξεξάο - 

Πνιεκηθφ Παίγλην Βθαξκνγέο Παξαγσγηθήο 
Πξνζνκνίσζεο.  

2ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Ώξρηηεθηνληθή Computer Assisted  
exercises  & CAX εξγαιεία- Βπηρεηξεζηαθφο 

πεηξακαηηζκφο 

3ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 

Παξνπζίαζε θαη ρξήζε εξγαιείσλ 

ππνζηήξημεο Ώζθήζεσλ κε ηελ ππνζηήξημε 
Δ/Τ. (JEMM) 

Παξνπζίαζε θαη Υξήζε Λνγηζκηθψλ 
πξνζνκνίσζεο Βπηρεηξήζεσλ. (VBS, JTLS, 

SWORD) 

4ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 

Αηδαζθαιία ρεηξηζκνχ ΠΠ "ΕΏΝΟ"  

Εζηνξηθφ, Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά, Οζφλεο 

5ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 

Αηδαζθαιία ρεηξηζκνχ ΠΠ "ΕΏΝΟ"  Αηάηαμε 
δπλάκεσλ Μ/Κ Αξηαο θαη ζρεδίαζε 
θηλήζεσλ ηνπο θαηα ηε θάζε πξνειάζεσο 

Βθαξκνγή ησλ εληνιψλ ειηγκνχ EXT-ALT-
DEL-CAN-SHOW-ROAD-XINL-XONL 

6ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Βξγαζία 1: Αηάηαμε δπλάκεσλ Μ/Κ Αξηαο 
θαη  ρεδίαζε θηλήζεσλ θαηα ηε θάζε 
πξνειάζεσο  

7ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Αηδαζθαιία ρεηξηζκνχ ΠΠ "ΕΏΝΟ" 

Καζνξίδνληαο νπηηθά πεδία, Βπηβίβαζε-
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Ώπνβίβαζε, Σνπνζέηεζε κνλάδσλ, 

Ώλεθνδηαζκφο, Πξνεηνηκαζκέλεο Θέζεηο. 
Καηαζηάζεηο – Ώλαθνξέο – θσιχκαηα  

8ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Βξγαζία 2ε ρέδην Ώκχλεο Αξίαο (ρεδην 
θσιπκάησλ-αληεπηζέζεσλ-ππξψλ)  

9ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 

Αηδαζθαιία ρεηξηζκνχ ΠΠ "ΕΏΝΟ"  

ρεδίαζε απνζηνιψλ ππξψλ Πΐ (PLAN-
ΏLT-CAN-TRP-REPEAT-CONVRG-TIMED-
PRIOR-VOLYS , CLDS,ARTY REPORTS) - 

Οδεγίεο θαηά ηε Φάζε Βθηέιεζεο 
(δηεμαγσγή πξνζνκνίσζεο επηρεηξήζεσλ) 

10ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Βξγαζία 3ε ρεδίαζε θαη εθηέιεζε ππξψλ 
Κακπχιεο ηξνρηάο 

11ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Βξγαζία 4ε Αηάζπαζε Ν/Π θαη Αηάβαζε 
Κσιπκάησλ θαη Πνηακνχ 

12ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Βξγαζία 5ε ΣΏ Αηπιήο ελεξγείαο Άκπλα 
Μ/Κ νκάδαο ΠΓ & Μ/Κ ΑΡΕΏ ΠΓ 

13ε Δβδνκάδα 4(Θ+Β) 
Κξηηηθή Ώζθήζεσλ (Ώfter Ώction Review) – 
Ώλάιπζε (ζηαηηζηηθή) απνηειεζκάησλ, 
Ώμηνπηζηία. 

ΤΝΟΛΟ  52(Θ+Β)  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Διιεληθή 

 ΓΒΒΘΏ , Αηαθιαδηθφο  Καλνληζκφο ―Βπηρεηξεζηαθή ρεδίαζε 

Βλφπισλ Απλάκεσλ‖, Αεθ 2007 

 Κ 30-1/ΓΒ ρεδίαζε ζην ηξαηφ Ξεξάο, Εαλ 2014 

 ΒΒ 7-53 Ώ‘ θαη  ΐ‘ 

 χγρξνλα πζηήκαηα Πξνζνκνίσζεο - ΠΠ "ΕΏΝΟ" Καιίλεο, 

Κ. Κνπβέιεο, Β 2005 

 JANUS Model Documentation,  ΚΒΠΤΒ 2012. 

 εκεηψζεηο ηξαηησηηθήο Πξνζνκνίσζεο. Β. Μαπξαηδψηεο, 

2015 

Ξέλε  (Αγγιηθή γιψζζα) 

 Bi-SC 75-3: COLLECTIVE TRAINING and EXERCISE 

DIRECTIVE (CT&ED) - Dec 2014 

 TTCP, Guide for Understanding and Implementing Defence 

Experimentation (GUIDEx) , Feb 2006 

 CCRP, Campaigns Of  Experimentation, David S. Alberts-

Richard E. Hayes, 2003 

 CCRP, Code Of Best Practice Experimentation , David S. 

http://moodle2.sse.gr/moodle/mod/resource/view.php?id=3127
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Alberts, 2002 

 Engineering Principles of Combat Modeling and Distributed 

Simulation,  Andreas Tolk,  2012 

 Computer Assisted Exercises And Training, Erdal Cayirci, 

Dusan Marincic, 2009 

 Simulation  Modeling & Analysis  4th Edition,  Averill M Law  

2006 

 Evaluating UAV Impact in the Tactical Context of a 

Mechanized Infantry Scout Platoon Through Military 

Simulation Software. Springer 2014 E Mavratzotis, G 

Drakopoulos, A Voulodimos, A Vatikalos, K Kouvelis, S 

Papadopoulos, M Sakelariou 

 Simulating War: Studying Conflict through Simulation 

Games– by Philip Sabin June 19, 2014 

 Peter Perla's The Art of Wargaming A Guide for Professionals 

and Hobbyists by John Curry – May 24, 2012  
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΧΜΑΣΧΝ 
 

ΥΧΡΑ: 

 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο 

(ECTS): 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 
6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  
ΓΛΧΑ: 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο παξαθνινχζεζε 

ησλ καζεκάησλ 
«Δπηζηήκε Ζ/Τ θαη 
Πιεξνθνξηθήο ζηηο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο», 
«Αιγφξηζκνη & Βαζηθέο 

Έλλνηεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ» θαη 
«Θεσξία Γηθηχσλ» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα 

 ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ δηνίθεζεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 ηηο κεζνδνινγίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο 
απνζεκάησλ, δειαδή δηαρείξηζεο ζπζζσξεχζεσλ 

πιηθψλ. 

 ην ζρεδηαζκφο θαη ηε ιεηηνπξγία απνζεθεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία απνηεινχλ ηελ θαξδηά ελφο 
ζπζηήκαηνο Logistics 

 ηε κνληεινπνίεζε ζπζηεκάησλ κεγάιεο θιίκαθαο ζε 

ηνκείο ιήςεο απνθάζεσλ  

 ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ βειηηζηνπνίεζεο. 

Μ
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη  

 ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο (Executive Support 
Systems – ESS)  

 ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (Management Information 
Systems – MIS)  

 ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (Decision Support 
Systems – DSS).  

 ηε ξνή ησλ πξντφλησλ ζηηο απνζήθεο, ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο 
ηνπ απνζεθεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα είδε θφζηνπο πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα.  

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε κεηαθνξάο πιηθψλ θαη 
αγαζψλ ζε κεγάιεο θαη κηθξέο θιίκαθεο 
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 ηα πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Ώπνθάζεσλ (Decision Support 

Systems - DSS) πνπ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 
γλψζεο ηνπ ππεχζπλνπ ιήςεο απνθάζεσλ κε ζηνηρεία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ζπλεξγαηηθφ ηξφπν, 
ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια δεδνκέλσλ γηα πνπ κεηψλνπλ ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη βνεζνχλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην πιαίζην 

ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο 

 ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πιαίζηα εξγαζίαο γηα ηελ κειέηε  

ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ κεραληθήο φπσο είλαη ηα Logistics.  

 ηελ αθαηξεηηθή αλαπαξάζηαζε ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ Logistics 
κε καζεκαηηθά κνληέια, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ,  

 ηα εξγαιεία θαη νη κεζνδνινγίεο γηα εθηέιεζε βειηηζηνπνίεζεο 

ζπζηεκάησλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ Logistics ζε 
δηεπηζηεκνληθφ πιαίζην κε ζθνπφ λα είλαη ηα ζπζηήκαηα απηά 

αληαγσληζηηθά φρη κφλν ζε επίπεδν απνδνηηθφηεηαο αιιά θαη κε 

φξνπο παξαγσγηθφηεηαο, εμππεξέηεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ζε θφζηνο ζπλνιηθνχ θχθινπ δσήο. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Δ Βπαλάζηαζε ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

θαη  Βπηρεηξεκαηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

2ε Δβδνκάδα 4 Ο ηξαηεγηθφο Ρφινο ησλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηψλ 

3ε Δβδνκάδα 4 πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, Οξγαληζκνί θαη 

Μάλαηδκελη. Ώληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

4ε Δβδνκάδα 4 Τπνινγηζηέο θαη Βπεμεξγαζία Πιεξνθνξηψλ 

5ε Δβδνκάδα 4 Ο ξφινο ησλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ 

Τπνδνκή Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ. Τιηθφ θαη 

ινγηζκηθφ 

6ε Δβδνκάδα 4 Αηαρείξηζε ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ θαη Πιεξνθνξηψλ 

7ε Δβδνκάδα 4 Σειεπηθνηλσλίεο, Αίθηπα θαη ε Νέα Τπνδνκή 

Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ 

8ε Δβδνκάδα 4 Αηαδίθηπν: Διεθηξνληθέο Βθαξκνγέο θαη 

Διεθηξνληθή ηξαηησηηθή Βπηρεηξεζηαθή 

Αξαζηεξηφηεηα 

9ε Δβδνκάδα 4 Βπαλαζρεδηαζκφο ηεο Οξγάλσζεο κε πζηήκαηα 
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Πιεξνθνξηψλ 

10ε Δβδνκάδα 4 Αηαρείξηζε Αηεζλψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

11ε Δβδνκάδα 4 Μέζνδνη Ώλάπηπμεο πζηεκάησλ 

12ε Δβδνκάδα 4 πζηήκαηα Αηαρείξηζεο Γλψζεο 

13ε Δβδνκάδα 4 ΐειηίσζε ηεο Λήςεο Ώπνθάζεσλ απφ ην 

Μάλαηδκελη 

ΤΝΟΛΟ              52 

Βηβιηνγξαθία:  Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon: «Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Αηνίθεζεο», Κιεηδάξηζκνο, 2009 

 A. G. DE Kok, S. C. Graves: ‗‗SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

: DESIGN, COORDINATION AND OPERATIONS‘‘, Elsevier, 
p. 765, 2003 

 A. Kossiakoff & W.N. Swett: ―SYSTEMS ENGINEERING 

PRINCIPLES AND PRACTICE‖,WILEY-INTERSCIENCE, N.J. 
2003 

 C.C. Poirier & S.E. Reiter: ―SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION: 
BUILDING THE STRONGEST TOTAL NETWORK‖ Berrett-
Koehler Publishers, San Francisco, CA., 1996 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 
ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ 

ΥΔΜΒΕΏ (ΘΒΧΡΕΏ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 
(ΧΜΏΣΏ) 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 ην Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΓΒΝΕΚΔ 

ΥΔΜΒΕΏ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 2ν 

Βμάκελν πνπδψλ 

 ην Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΥΔΜΕΚΔ 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 
3ν Βμάκελν πνπδψλ. 

Δ ζεσξία ηνπ καζήκαηνο ηεο Βθαξκνζκέλεο 
Υεκείαο παξέρεη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε βαζηθέο αξρέο ηεο 
Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ελψ 
πεξηγξάθνληαη νη νκάδεο ζξεπηηθψλ πιψλ θαη 

βαζηθέο νκάδεο ηξνθίκσλ. θνπφο ηνπ 
ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη: 

 λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο βαζηθέο νκάδεο 

ζξεπηηθψλ πιψλ, θαζψο θαη βαζηθέο 
θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπο 

 θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ζξεπηηθήο αμίαο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη ζξεπηηθψλ πιψλ 

 πεξηγξαθή ζχζηαζεο θαη ηδηνηήησλ 

ζεκαληηθψλ νκάδσλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ησλ 
κεζφδσλ παξαγσγήο ηνπο 

 πξφγλσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ 
αιινηψζεσλ ζηα ηξφθηκα 

 γλψζε ησλ κεζφδσλ ζπληήξεζεο, ησλ 

ζπλζεθψλ θχιαμεο θαη κεηαθνξάο ηξνθίκσλ 
θαη πφζηκνπ λεξνχ 

 θπζηνινγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη πσο απηή 
ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηξνθή 

 πνηνηηθφο έιεγρνο θαη πξνδηαγξαθέο – 
θαλνληζκνί – πξφηππα θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 
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 Γλψζεηο 

 

 θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ζξεπηηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ζξεπηηθψλ πιψλ 

 πεξηγξαθή ζχζηαζεο θαη ηδηνηήησλ ζεκαληηθψλ νκάδσλ 

ηξνθίκσλ θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ηνπο 
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 γλψζε ησλ κεζφδσλ ζπληήξεζεο, ησλ ζπλζεθψλ θχιαμεο θαη 

κεηαθνξάο ηξνθίκσλ θαη πφζηκνπ λεξνχ  

 θπζηνινγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαηξνθή 

 πνηνηηθφο έιεγρνο θαη πξνδηαγξαθέο – θαλνληζκνί – πξφηππα 

θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 
 

Οη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο Βπέιπηδεο απνηεινχλ ην 

απαξαίηεην εθφδην γηα Βπέιπηδεο πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηα 
ψκαηα Τιηθνχ Πνιέκνπ, Τγεηνλνκηθνχ, Βθνδηαζκνχ – 
Μεηαθνξψλ.   

Γεμηφηεηεο 

 

 λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο βαζηθέο νκάδεο ζξεπηηθψλ 

πιψλ, θαζψο θαη βαζηθέο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηέο ηνπο 

 πξφγλσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ πηζαλψλ αιινηψζεσλ ζηα 

ηξφθηκα 

 βειηίσζε ηεο αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζε δεηήκαηα 

πνηνηηθνχ έιεγρνπ ηξνθίκσλ, πξνδηαγξαθψλ – θαλνληζκψλ – 

πξνηχπσλ θαη εθαξκνγέο ηνπο. 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 
Βηζαγσγή. Δ Υεκεία Σξνθίκσλ. ΐαζηθέο νκάδεο 
ζξεπηηθψλ πιψλ 

2ε Δβδνκάδα 2 

ΐαζηθέο έλλνηεο βηνινγηθψλ επηζηεκψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή (κεηαβνιηζκφο, πέςε 
θαη απνξξφθεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, δξάζε 

ελδχκσλ, ελεξγεηαθή αμία ζξεπηηθψλ πιψλ, 
δηαηηνιφγην) 

3ε Δβδνκάδα 2 
ΠξσηεΎλεο: Υεκηθή ζχζηαζε, δνκέο, βηνινγηθή 
δξάζε, ηδηφηεηεο θαη ζξεπηηθή αμία ακηλνμέσλ θαη 
πξσηετλψλ 

4ε Δβδνκάδα 2 Τδαηάλζξαθεο – Λίπε: Υεκηθή ζχζηαζε, 
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θαηεγνξίεο (απιά ζάθραξα, πνιπζαθραξίηεο,..,σ3-

, σ6- ιηπαξά,.), ηδηφηεηεο θαη ζξεπηηθή αμία, 
βηνινγηθή δξάζε 

5ε Δβδνκάδα 2 
ΐηηακίλεο – Άιαηα – Νεξφ: ΐηνινγηθή δξάζε 
θαζεκηάο βηηακίλεο. Σν λεξφ ζε επίπεδν θπηηάξνπ 
θαη ζε επίπεδν νξγαληζκνχ 

6ε Δβδνκάδα 2 
Γάια: Πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε ζξεπηηθέο 
χιεο. Παζηεξίσζε θαη άιιεο κέζνδνη ζπληήξεζεο 

7ε Δβδνκάδα 2 
Πξντφληα γάιαθηνο: Σπξί - θξέκα γάιαθηνο – 
γηανχξηη – βνχηπξν (ζχζηαζε, ηδηφηεηεο, κέζνδνη 
παξαγσγήο, αιινηψζεηο, κέζνδνη ζπληήξεζεο) 

8ε Δβδνκάδα 2 
Κξέαο θαη πξντφληα θξέαηνο: ζχζηαζε, ηδηφηεηεο, 
κέζνδνη παξαγσγήο, αιινηψζεηο, κέζνδνη 
ζπληήξεζεο. 

9ε Δβδνκάδα 2 
Βδψδηκα ιίπε θαη έιαηα: Βιαηφιαδν-πνξέιαηα-
καξγαξίλε (ζχζηαζε, ηδηφηεηεο, κέζνδνη 

παξαγσγήο, αιινηψζεηο, κέζνδνη ζπληήξεζεο) 

10ε Δβδνκάδα 2 
Αεκεηξηαθά ‐ Άιεπξα ‐ Φσκί: ζχζηαζε, ηδηφηεηεο, 
κέζνδνη παξαγσγήο, αιινηψζεηο, κέζνδνη 
ζπληήξεζεο. Αξάζε ησλ δπκνκπθήησλ 

11ε Δβδνκάδα 2 
Πφζηκν λεξφ: Αηχιηζε λεξνχ, κέζνδνη 
απνζηείξσζεο 

12ε Δβδνκάδα 2 

Σερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ: Φχμε θαη 
θαηάςπμε (Blanching, κέζνδνη θαηάςπμεο, 
θακπχιεο ςχμεο θαη απφςπμεο), χγρξνλεο 

κέζνδνη θνλζεξβνπνίεζεο 

13ε Δβδνκάδα 2 

Πξφζζεηα ηξνθίκσλ: πληεξεηηθά ‐ ΐειηησηηθά. 
Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη πξνδηαγξαθέο – θαλνληζκνί 

– πξφηππα θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηε βηνκεραλία 
ηξνθίκσλ 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΥΔΜΒΕΏ ΣΡΟΦΕΜΧΝ», ΐάξε 2003, Έθδνζε 

..Β. 

 Α. Μπφζθνπ ία ΒΒ, «Υεκεία Σξνθίκσλ», Θεζζαινλίθε 2004, 
Βθδφζεηο Γαξηαγάλεο Ώγηο-άββαο, ISBN: 960-7013-22-0 

 Β. Κπξαλάο, «Σξφθηκα», 2011, Βθδφζεηο Ώ.ΣΓΕΟΛΏ & ΤΕΟΕ 
Ώ.Β., ISBN: 978-960-418-349-4 

 H-D Belitz, W. Grosch Werner, P. Schieberle,  «ΥΔΜΒΕΏ 
TΡΟΦΕΜΧΝ», 2011 Βθδφζεηο Ώ.ΣΓΕΟΛΏ & ΤΕΟΕ Ώ.Β., ISBN: 

978-960-418-367-8 

 εκεηψζεηο Αηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΦΏΡΜΟΜΒΝΔ 

ΥΔΜΒΕΏ 

(ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Παζραιίδνπ νθία, Β.Β.ΑΕ.Π.  ..Β. 

θνξδά Κσλζηαληίλα, Β.Β.ΑΕ.Π.  ..Β. 

Mπατξαρηάξε Κπξηαθή, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο ..Β. (2014-2015) 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 ην Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΥΔΜΕΚΔ 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ Ε» πνπ δηδάζθεηαη ζην 
3ν Βμάκελν πνπδψλ, 

 ην Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΥΔΜΕΚΔ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΕΕ» πνπ δηδάζθεηαη 

ζην 4ν Βμάκελν πνπδψλ. 

Σν Βξγαζηεξηαθφ κάζεκα ηεο Βθαξκνζκέλεο 
Υεκείαο παξέρεη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ 

Βπέιπηδσλ ζε επηιεγκέλα θεθάιαηα ηεο 
Υεκείαο Σξνθίκσλ. θνπφο ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ είλαη λα 

πξνζθεξζνχλ ζηνλ Βχειπη νη απαξαίηεηεο 
γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ ησλ Μνλάδσλ θαη 

εηδηθφηεξα: 

 ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαηά ηελ 

παξαιαβή, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 
ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ηνπο εγθπκνλνχληεο 
θηλδχλνπο ηνπ θάζε ζηαδίνπ 

 κφιπλζε ηνπ λεξνχ θαη ηξφπνπο 
απνιχκαλζήο ηνπ 

 βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ 
ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο 

 εμνηθείσζε κε ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα εξγαζηήξην 
Σξνθίκσλ - πνηνηηθφο έιεγρνο θαη 

πξνδηαγξαθέο – θαλνληζκνί – πξφηππα  

 δηεθπεξαίσζε πεηξάκαηνο κε δεδνκέλεο 

νδεγίεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, 
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, 
αμηνιφγεζε/ηεξάξρεζε δεδνκέλσλ θαη 
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αηηηνιφγεζε ηπρφλ απνηπρηψλ ηνπ 

πεηξάκαηνο 

 εθκάζεζε νξζήο δηαηχπσζεο θαη 

ζπγγξαθήο κηαο επηζηεκνληθήο έθζεζεο 

 εξγαζία ζε νκάδεο 

 
 Ώπαξαίηεην εθφδην γηα ηνπο κειινληηθνχο 
Ώμησκαηηθνχο πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηα ψκαηα 

Τιηθνχ Πνιέκνπ, Τγεηνλνκηθνχ, Βθνδηαζκνχ & 
Μεηαθνξψλ, θ.α. 
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Γεμηφηεηεο 

 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα Ε (παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, 
θξηηήξηα παξαιαβήο θαη απφξξηςεο 
πξψησλ πιψλ) 

2ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ΕΕ (θίλδπλνη θαηά ηε 
κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε ηξνθίκσλ) 

3ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 

Ώπνιχκαλζε λεξνχ, ηξφπνη απνιχκαλζεο 
λεξνχ, απνιπκαληηθή δξάζε ρισξίνπ, 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ρισξίνπ ζηελ 
πγεία καο, πξνζδηνξηζκφο ρισξίνπ 

4ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Φαζκαηνθσηνκεηξηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ζηδήξνπ ζε πφζηκν λεξφ 

5ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Πξνζδηνξηζκφο νμχηεηαο θαη pH: εθαξκνγή 
ζηα ηξφθηκα. Πξνζδηνξηζκφο βαζκνχ 
νμχηεηαο ειαίσλ 

6ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Πνηνηηθή αλίρλεπζε πξσηετλψλ ζε ηξφθηκα 

7ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Πξνζδηνξηζκφο αιθννιηθψλ βαζκψλ ζε 
νίλν 

8ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Μέηξεζε ηεο ππθλφηεηαο αιθννιηθνχ 
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δηαιχκαηνο ˑ αιθννινχρα πνηά 

9ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β ΐηηακίλεο: πξνζδηνξηζκφο βηηακίλεο C 

10ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Πξνζδηνξηζκφο ρισξνθχιιεο 

11ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Πξφζζεηα, ζπληεξεηηθά θαη βειηησηηθά 

ηξνθίκσλ 

12ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β 
Πνηνηηθφο έιεγρνο θαη πξνδηαγξαθέο – 

θαλνληζκνί – πξφηππα 

13ε Δβδνκάδα 2Θ+2Β Βθπαηδεπηηθή Βθδξνκή 

ΤΝΟΛΟ  26Θ+26Β  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Κ. αξαληηλνχ, «ΥΖΜΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ», ΐάξε 2003, Έθδνζε 
..Β. 

 H-D Belitz, W. Grosch Werner, P. Schieberle,  «ΥΖΜΔΗΑ 
TΡΟΦΗΜΧΝ», 2011 Βθδφζεηο Ώ.ΣΓΕΟΛΏ & ΤΕΟΕ Ώ.Β., ISBN: 

978-960-418-367-8 

 εκεηψζεηο Αηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΒΡΓΟΤ (ΧΜΏΣΏ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Γηδάζθνληεο: Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
 

Να θαηαλνήζεη ν  εχειπηο-θνηηεηήο ηελ έλλνηα 
ηεο Αηνίθεζεο θαη Αηαρείξηζεο Έξγνπ, σο κηαο 
ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο δξάζεο, θαη 

ζεκαληηθνχ πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη παξαγσγηθήο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, ν εχειπηο 

εληξπθεί ζηελ  αλάιπζε ησλ φξσλ ηεο 
δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ (project 
management), σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ πεδίν 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο, 
ηελ αλάιπζε ησλ Παξαγφλησλ Βπηηπρίαο ζηε 
Αηνίθεζε Έξγνπ, ηελ αλάιπζε ηεο Αηαρείξηζεο 

Ώλζξψπηλνπ Απλακηθνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 
Αηαρεηξηζηή Έξγνπ (project manager), θαζψο 
θαη ηηο θχξηεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο έξγνπ. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
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Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 
Βηζαγσγή, Πεξηγξαθή πιάλνπ καζήκαηνο, 
ΐαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί 

2ε Δβδνκάδα 2 

Ώλάιπζε ησλ φξσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 
δηαρείξηζεο έξγσλ (project management), 

σο μερσξηζηφ γλσζηηθφ πεδίν απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δηνίθεζεο. 

3ε Δβδνκάδα 2 

Ώλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ, ε 
νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: 
Ξεθίλεκα θαη νξηζκφο ηνπ έξγνπ,  

ρεδηαζκφο 
Τινπνίεζε – παξάδνζε – εγθαηάζηαζε 

4ε Δβδνκάδα 2 

Ώλάιπζε ησλ Παξαγφλησλ Βπηηπρίαο ζηε 
Αηνίθεζε Έξγνπ. Ώλαθνξηθά κε ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο έξγνπ, 
απηνί ζπλίζηαληαη ζε: νξηζκφ μεθάζαξσλ 
ζηφρσλ, σο θιεηδί γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ, θαηαλφεζε 
ησλ κέηξσλ απφδνζεο θαη αμηνιφγεζεο, 
θαζνξηζκφο ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

5ε Δβδνκάδα 2 
Ώλάιπζε ηεο Αηαρείξηζεο Ώλζξψπηλνπ 
Απλακηθνχ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ Αηαρεηξηζηή 

Έξγνπ (project manager). 

6ε Δβδνκάδα 2 Ώλάιπζε ηεο Αηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο  

7ε Δβδνκάδα 2 
Ώλάιπζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Αηαγξάκκαηνο 

Gantt  

8ε Δβδνκάδα 2 
Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ κε Αηάγξακκα Gantt  

9ε Δβδνκάδα 2 

Ώλάιπζε ησλ κεζφδσλ  αμηνιφγεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο έξγνπ (Project Evaluation 
& Review Technique, PERT) θαη ε κέζνδνο 
θξίζηκεο δηαδξνκήο (Critical Path Method, 

CPM).  

10ε Δβδνκάδα 2 ρεδηαζκφο δηθηχνπ ελφο έξγνπ 

11ε Δβδνκάδα 2 
Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – ηξαηησηηθέο 
Βθαξκνγέο 

12ε Δβδνκάδα 2 
Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – ηξαηησηηθέο 
Βθαξκνγέο 

13ε Δβδνκάδα 2 
Βπαλαιεπηηθή Αηάιεμε, Πξνεηνηκαζία γηα 

ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδάζθνληα 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ 

(ΧΜΏΣΏ)  

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Υνχζνο Διίαο, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Πξναπαηηνχκελν είλαη ην Τπνρξεσηηθφ 

Μάζεκα «ΓΔΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 1ν Βμάκελν πνπδψλ 

Δ γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 
κεηεσξνινγίαο θαη ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ζεκαληηθφ εθφδην γηα 
ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θαηξνχ θαη 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηεο απνζηνιήο 
ησλ σκάησλ. 

Μ
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Γλψζεηο 
 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 
Βηζαγσγηθέο Έλλνηεο: Δ ζεκαζία ησλ 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηε δηεμαγσγή 
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ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Εζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο κεηεσξνινγίαο παγθνζκίσο 
θαη ζηελ Βιιάδα. Μεηεσξνινγηθνί νξηζκνί. 
Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ θιίκαηνο. 

2ε Δβδνκάδα 2 

Ανκή θαη χζηαζε ηεο Ώηκφζθαηξαο: 

Ώηκνζθαηξηθά ζηξψκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 
ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαζ‘ χςνο. 
Ενλφζθαηξα. Υεκηθή ζχζηαζε ηνπ μεξνχ 

αέξα. Οη πδξαηκνί ζηελ αηκφζθαηξα. 
Ώηκνζθαηξηθά αησξήκαηα. Βπίδξαζε ησλ 
αηκνζθαηξηθψλ αησξεκάησλ ζηελ πηεηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ. 

3ε Δβδνκάδα 2 

Διηαθή Ώθηηλνβνιία: Διεθηξνκαγλεηηθφ 

θάζκα. Καηαλνκή ηεο έληαζεο ηεο ειηαθήο 
αθηηλνβνιίαο σο πξνο ην κήθνο θχκαηνο. 
Ώιιειεπίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία. Άκεζε, δηάρπηε, νιηθή 
θαη αλαθιψκελε απφ ην έδαθνο ειηαθή 
αθηηλνβνιία. Δκεξήζηα θαη εηήζηα κεηαβνιή 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 
παγθνζκίσο θαη ζηελ Βιιάδα. Διηνθάλεηα. 

4ε Δβδνκάδα 2 
Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ: Γήηλε 
αθηηλνβνιία. Βλεξγεηαθφ ηζνδχγην Γεο – 

Ώηκφζθαηξαο. 

5ε Δβδνκάδα 2 

Θεξκνθξαζία ηνπ Ώέξα: Θεξκφηεηα θαη 
ζεξκνθξαζία. Μεραληζκνί πξνζθνξάο 
ελέξγεηαο απφ ην έδαθνο πξνο ηελ 

αηκφζθαηξα. Θεξκνκεηξηθέο θιίκαθεο. 
Θεξκνθξαζηαθέο κεηεσξνινγηθέο 
παξάκεηξνη. Παγεηφο. Δκεξήζηα θαη εηήζηα 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο παγθνζκίσο 
θαη ζηελ Βιιάδα. Θεξκνκεηξηθφ εχξνο. 

6ε Δβδνκάδα 2 

Θεξκνθξαζία ηνπ Ώέξα: χληνκε αλαθνξά 
ζηηο ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ζηελ 

αηκφζθαηξα. Θεξκνθξαζηαθέο αλαζηξνθέο. 
Θεξκνθξαζία Βδάθνπο θαη Τδάησλ: 
Θεξκνθξαζία επηθάλεηαο εδάθνπο, 

εκεξήζηα θαη εηήζηα κεηαβνιή. 
Θεξκνθξαζία βάζνπο εδάθνπο, εκεξήζηα 
θαη εηήζηα κεηαβνιή. Θεξκνθξαζία 

σθεαλψλ θαη ζαιαζζψλ, εηήζηα κεηαβνιή 
θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή παγθνζκίσο θαη 
ζηελ Βιιάδα. 

7ε Δβδνκάδα 2 

Ώηκνζθαηξηθή Πίεζε: Οξηζκφο. Βηήζηα 
κεηαβνιή. Ώηκνζθαηξηθή πίεζε θαζ‘ χςνο 

θαη αλαγσγή ζηε κέζε ζηάζκε ηεο 
ζάιαζζαο. Υάξηεο πίεζεο ζηε κέζε ζηάζκε 
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ηεο ζάιαζζαο, αληηθπθιψλεο πθέζεηο. 

Παγθφζκηα γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο 
πίεζεο. Μφληκα θαη επνρηθά ζπζηήκαηα 
πίεζεο. 

8ε Δβδνκάδα 2 

Άλεκνο: Οξηζκφο, δηεχζπλζε θαη έληαζε 
αλέκνπ. Δ θιίκαθα Beaufort. Παγθφζκηα 

αηκνζθαηξηθή θπθινθνξία θαη πιαλεηηθνί 
άλεκνη. Βπνρηθνί άλεκνη, Μνπζζψλεο. 
Δκεξήζηνη άλεκνη, ζαιάζζηα θαη απφγεηνο 

αχξα, αχξα νξέσλ θαη θνηιάδσλ. Σνπηθνί 
άλεκνη, Foehn - Λίβαο, ΐαξδάξεο, Sirocco – 
ηξφθνο, Βηεζίαο – Μειηέκη. 

9ε Δβδνκάδα 2 

Σν Νεξφ ζηελ Ώηκφζθαηξα: Τδξνινγηθφο 
θχθινο. Λαλζάλνπζα ζεξκφηεηα. ρεηηθή 

πγξαζία. Δκεξήζηα θαη εηήζηα πνξεία 
ζρεηηθήο πγξαζίαο. Παγθφζκηα Γεσγξαθηθή 
θαηαλνκή ηεο πγξαζίαο. 

10ε Δβδνκάδα 2 

Νέθε θαη Σχπνη Νεθψλ: πκππθλψζεηο 
ζηελ αηκφζθαηξα. Σχπνη λεθψλ. 

πκππθλψζεηο ζην Έδαθνο θαη Οκίριε: 
Αξφζνο, Πάρλε, Οκίριε θαη είδε νκίριεο. 
Ώηκνζθαηξηθά Καηαθξεκλίζκαηα: ΐξνρή, 

ρηφλη, ραιάδη, ρηνλνράιαδα.  
Καηαηγίδα: ηάδηα αλάπηπμεο θαη δηάιπζεο 
ηεο θαηαηγίδαο. 

11ε Δβδνκάδα 2 

Ώέξηεο Μάδεο θαη Μέησπα: Ώξθηηθέο. 

Πνιηθέο. Σξνπηθέο. Θαιάζζηεο. 
Δπεηξσηηθέο. Μεησπηθέο δψλεο. Βίδε 
κεηψπσλ. 

Τθέζεηο: Μεησπηθέο πθέζεηο. 
Καηάηαμε ησλ Κιηκάησλ ηεο Γεο: 
Σαμηλφκεζε ησλ θιηκάησλ θαηά Köppen 

12ε Δβδνκάδα 2 

Μεηεσξνινγηθά ξγαλα: ξγαλα 
απηφκαηνπ κεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ. Ο 

κεηεσξνινγηθφο ηαζκφο Vaisala. 
Δ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
ζπλζεθψλ ζηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά 

πνιεκηθνχ πιηθνχ. 

13ε Δβδνκάδα 2 

Μεηεσξνινγηθά Μνληέια θαη Πξφγλσζε 

Καηξνχ: χληνκε πεξηγξαθή ηνπ 
κεηεσξνινγηθνχ κνληέινπ WRF. 
Πξνγλσζηηθά πξντφληα ηνπ κεηεσξνινγηθνχ 

κνληέινπ, πξνγλσζηηθνί ράξηεο.  
Πξφγλσζε θαηξνχ. 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ»,  Ώ. 

Φιφθα,  Βθδφζεηο ΓΔΣΔ. 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ», ΐ. Α. Καηζνχιε, Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 
Εσαλλίλσλ. 
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  «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔ 1-230», 

Σππνγξ. Βιιεληθνχ ηξαηνχ. 

 «ΖΜΔΗΧΔΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ», Δ. Β. Υνχζνο, ζεκεηψζεηο 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλεο ζην Moodle). 
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2.3.5.7   7ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΚΏΕ 
ΘΒΧΡΕΒ 

ΠΟΛΒΜΟΤ Ε 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαπξφπνπινο Παλαγηψηεο (Τπηγνο ε.α.) Ώλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο (ΠΑ.407/80) Β 

Γηδάζθνληεο: 
Μαπξφπνπινο Παλαγηψηεο (Τπηγνο ε.α.) Ώλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο (ΠΑ.407/80) Β 

Γθαξηδνλίθαο Παλαγηψηεο (Ώληγνο ε.α.) Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

(ΠΑ.407/80) Β 

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

1. Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Βπηζηήκε 

2. Βηζαγσγή ζηηο Αηεζλείο ρέζεηο 

3. Βπηιεγκέλα Θέκαηα ηξαηησηηθήο 

Εζηνξίαο 

4. Πνιεκηθή Σέρλε 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνεηνηκάζεη 
ηνπο Βπέιπηδεο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην 

επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ σο Ώμησκαηηθνί, κέζσ ηεο 
κειέηεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο.  Σν 

κάζεκα δίλεη έκθαζε ζηε ζεσξεηηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο, 
θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ 

πνιέκνπ, φπσο απηφο εμειίρζεθε απφ ηελ 
αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
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 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 

Δ ζεκαζία ηνπ πνιέκνπ ζηηο Αηεζλείο 
ρέζεηο. Ο πφιεκνο σο κέζν επίηεπμεο 

ζηφρσλ νξγαλσκέλσλ πνιηηηθψλ νληνηήησλ 
θαη δηακφξθσζεο ηνπ δηεζλνχο 
πεξηβάιινληνο. 

2ε Δβδνκάδα 3 

Σί είλαη ν πφιεκνο;  Οξηζκφο ηνπ πνιέκνπ.  
Μεηαβνιή ηεο ζεψξεζεο ηνπ πνιέκνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ δηαδξνκήο.  
Πφιεκνο ρσξίο ζεξκή ζχγθξνπζε; 

3ε Δβδνκάδα 3 

Δ θχζε θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ πνιέκνπ: 
Πνηά είλαη ηα ακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ πνιέκνπ ηα νπνία ηνλ θαζηζηνχλ 

δηαρξνληθφ, θαη πνηά είλαη είλαη κεηαβιεηά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην πφιεκν 
ηεο θάζε επνρήο. 

4ε Δβδνκάδα 3 

Δ ζρέζε ηνπ πνιέκνπ κε ηελ πνιηηηθή σο 
θνκβηθφ ζεκείν ηεο ζεσξίαο ηνπ πνιέκνπ.  

Ο έιεγρνο ηνπ πνιέκνπ απφ ηηο πνιηηηθέο 
εγεζίεο θαη ν ξφινο ηεο ζηξαηησηηθήο 
εγεζίαο ζηε ζρεδίαζε θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ. 

5ε Δβδνκάδα 3 

Σα αίηηα ηνπ πνιέκνπ κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ 

εξγαιείνπ «Φφβνο, Σηκή, πκθέξνλ», ησλ 
αηηίσλ ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
δξψλησλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαηά ηνλ 
Θνπθπδίδε. 

6ε Δβδνκάδα 3 

Πνιηηηθφο θαη ζηξαηησηηθφο ζθνπφο ηνπ 

πνιέκνπ.  Βπζχλε επηινγήο ηνπο θαη ε 
κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

7ε Δβδνκάδα 3 

Οη δξψληεο ζηνλ πφιεκν.  Πνηνί 
πξνζθεχγνπλ ζηνλ πφιεκν γηα ηελ επίιπζε 
ησλ δηαθνξψλ ηνπο.  Σξηαδηθφο θαη κε-

ηξηαδηθφο πφιεκνο.  Οη ζχγρξνλεο κνξθέο 
ηνπ πνιέκνπ απφ ηελ άπνςε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ. 

8ε Δβδνκάδα 3 

Δ Υξηζηηαληθή παξάδνζε ζηνλ πφιεκν: 
Θεσξία ηνπ δίθαηνπ πνιέκνπ.  Τπάξρεη 

δίθαηνο πφιεκνο, θαη αλ λαη πνηά ζα 
κπνξνχζαλ λα είλαη ηα θξηηήξηά ηνπ; 

9ε Δβδνκάδα 3 
Δ παξάδνμε ηξηάδα ηνπ Clausewitz: Λαφο, 
ηξαηφο, Κπβέξλεζε.  Δ ζρέζε κεηαμχ ησλ 



Σξίηε έθδνζε 

276 

ζηνηρείσλ ηεο ηξηάδαο γηα ηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή ηνπ. 

10ε Δβδνκάδα 3 

Σα επίπεδα ζρεδίαζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ 

πνιέκνπ.  ρέζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 
πνιέκνπ κε ηα επίπεδα δηνηθήζεσο. 

11ε Δβδνκάδα 3 

Σα είδε ηνπ πνιέκνπ, Γεληθέο θαηεγνξίεο.  
Ώπφιπηνο θαη πξαγκαηηθφο πφιεκνο: Δ 
επίδξαζε ηνπ πνιηηηθνχ ζθνπνχ ηνπ 

πνιέκνπ ζηνλ έιεγρν ηεο αθξαίαο βίαο ζηνλ 
πφιεκν.  Πφιεκνη επηινγήο θαη πφιεκνη 
αλάγθεο. 

12ε Δβδνκάδα 3 

Σα είδε ηνπ πνιέκνπ: Οινθιεξσηηθφο θαη 

πεξηνξηζκέλνο.  Ππξεληθφο θαη ζπκβαηηθφο 
πφιεκνο. Βπαλαζηαηηθφο πφιεκνο. 

13ε Δβδνκάδα 3 

Ο πφιεκνο ηνπ κέιινληνο. 

Πεξηπησζηνινγηθή κειέηε: Ο 
Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο. 

ΤΝΟΛΟ  39  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
Μαπξφπνπινο Παλαγηψηεο, 2012.  Βηζαγσγή ζηε ζεσξία ηνπ 
πνιέκνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο.  Ώζήλα: Ώπηνέθδνζε. 
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ΥΧΡΑ: 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ 

ΒΡΒΤΝΏ & 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΏΤΣΔ – 
ΘΒΧΡΕΏ ΜΏΥΔ 

 
Πηζησηηθέο ή 

Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 
Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν 

ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  

ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –

παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 
παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ «Γεληθά 

Μαζεκαηηθά», 
«Αλψηεξα 

Μαζεκαηηθά» θαη 

«ηαηηζηηθέο 
Μέζνδνη θαη 
ηνραζηηθέο 
Γηαδηθαζίεο»   

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 
Δ ελεκέξσζε ηνπ ζπνπδαζηή γηα φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα 

ππάξρνπζεο εθαξκνγέο Μαζεκαηηθψλ Θεσξηψλ Μάρεο 

(Απλακηθψλ πζηεκάησλ θαη ηνραζηηθψλ Ώλειίμεσλ) πεξί 

ηεο, ππφ πξνυπνζέζεηο, δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο 

(αηηηνθξαηηθήο είηε ζηνραζηηθήο) ηεο εμέιημεο ησλ Ώπσιεηψλ 

θαη ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ κίαο Μάρεο, αιιά θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο καζεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο πνπ είλαη 

αλαγθαία ηφζν γηα ηελ επηρεηξεζηαθή νξγάλσζε φζν θαη γηα 

ηελ ζεσξεηηθή εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θάπνησλ  ακπληηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 
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Γλψζεηο: 

Έλαο ζπνπδαζηήο πνπ θαηέρεη θαιά ηηο κεζφδνπο ηνπ Μαζήκαηνο 

γλσξίδεη 

 λα πξνβιέπεη, ηνπιάρηζηνλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ εμέιημε 
θαη ηηο Ώπψιεηεο κίαο Μάρεο (ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν) θαη λα ιακβάλεη θαηάιιειεο απνθάζεηο 
πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζε, 

 λα νξγαλψλεη ηξαηεγηθή Άκπλαο ζε ΐάζνο θαηαλέκνληαο θαηά 

βέιηηζην ηξφπν ηηο αλαγθαίεο πξνζπάζεηεο αλαραίηηζεο αλά 
δψλε άκπλαο, αλαιφγσο ηνπ εάλ ηα ππξά πνπ ξίρλεη είλαη 

θαηαλεκεκέλα ή φρη, έηζη ψζηε ν αλακελφκελνο αξηζκφο 
εηζβνιέσλ πνπ ζα δηαπεξάζεη φιεο ηηο ακπληηθέο δψλεο λα 

θαηαζηεί ειάρηζηνο ή ε πηζαλφηεηα θαηά ηελ νπνία έλαο 

εηζβνιέαο δελ ζα θαηαθέξεη λα δηαπεξάζεη φιεο ηηο δψλεο λα 
θαηαζηεί κέγηζηε, 

 λα βειηηζηνπνηεί ηα επηδησθφκελα ζην Θέαηξν Ώληηβαιιηζηηθήο 

Άκπλαο 

 λα ραξάδεη βέιηηζηεο δηαδξνκέο δηέιεζεο δηα κέζνπ 

αληηαεξνπνξηθήο άκπλαο 

 λα νξγαλψλεη Ώληηαεξνπνξηθή Άκπλα ελαληίνλ Βπηηηζεκέλνπ 

Ώεξνζθάθνπο 

 λα γλσξίδεη βέιηηζην ηξφπν ηνπνζέηεζεο ησλ ακπληηθψλ 
δπλάκεσλ. 

Γεμηφηεηεο: 
— 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 

θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 3 Ώηηηνθξαηηθά Μνληέια Μάρεο: Ρπζκφο Ρίςεο Βχζηνρσλ 

Ππξψλ θαη Ώηηηνθξαηηθνί πληειεζηέο Φζεξζεπηβνιήο, 

Μαξθνβηαλνί Ρπζκνί Φζεξζεπηβνιήο, Ώηηηνθξαηηθφ 

Μνληέιν Πνζνηηθνπνηεκέλεο Κξίζεο (QJM) ηνπ Dupuy, 

ρεηηθή Μαρεηηθή Ώπνηειεζκαηηθφηεηα, Ώηηηνθξαηηθά 

Μνληέια ORSBM θαη ISAAC, Μνληέιν Lanchester γηα 

Ππξά Πεξηνρήο: ν Ώηηηνθξαηηθφο Γξακκηθφο Νφκνο 

2ε Δβδνκάδα 3 Ώηηηνθξαηηθά Μνληέια Μάρεο: Μνληέιν Lanchester γηα 
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ηνρεπκέλα Ππξά: Ώηηηνθξαηηθφο Σεηξαγσληθφο Νφκνο, 

Μνληέιν Lanchester γηα Ώληαξηνπφιεκν: Ώηηηνθξαηηθφο 

Μηθηφο Νφκνο, ε πεξίπησζε ηνπ Ώηηηνθξαηηθνχ 

Λνγαξηζκηθνχ Νφκνπ, ηα Μνληέια Helmbold θαη 

Γεσκεηξηθνχ Μέζνπ, Μεηαβαιιφκελνη Ρπζκνί 

Φζεξζεπηβνιήο θαη ην Μνληέιν Πξνψζεζεο Απλάκεσλ, 

ε Πεξίπησζε ησλ Βληζρχζεσλ 

3ε Δβδνκάδα 3 ηνραζηηθά Μνληέια Μάρεο: ηνραζηηθή Πεξηγξαθή 

Μνλνκαρηψλ, Λαληζεζηξηαλέο ηνραζηηθέο Θεσξίεο 

Μάρεο (Ώμησκαηηθή Θεκειίσζε, ηνραζηηθφ Γξακκηθφ 

θαη ηνραζηηθφ Σεηξαγσληθφ Μνληέιν Μάρεο. χγθξηζε 

κε ηα αληίζηνηρα Ώηηηνθξαηηθά Μνληέια Μάρεο, άιια 

ηνραζηηθά Μνληέια Μάρεο, Μειέηε θάικαηνο 

Πξνζέγγηζεο ηνραζηηθψλ Μνληέισλ Μάρεο απφ 

Ώηηηνθξαηηθά Μνληέια Μάρεο: χγθιηζε θαηά 

Πηζαλφηεηα θαη Νφκνο ησλ Μεγάισλ Ώξηζκψλ γηα 

Σεηξαγσληθά Μνληέια Μάρεο, Θεψξεζε ηνραζηηθνχ 

Μνληέινπ Μάρεο σο Οξίνπ Ώλειηθηηθήο Αηάρπζεο) 

4ε Δβδνκάδα 3 ηνραζηηθά Μνληέια Μάρεο: Με Λαληζεζηξηαλέο 

ηνραζηηθέο Θεσξίεο Μάρεο (Ώλέιημε Ώπσιεηψλ θαη 

Ώλέιημε Βληζρχζεσλ-Ώπσιεηψλ κίαο Μάρεο (Ώλέιημε 

Poisson θαη ηνραζηηθή Ώλέιημε Ώπσιεηψλ, Βλδηάκεζνη 

Υξφλνη κεηαμχ Ώπσιεηψλ θαη Υξνλνδηάζηεκα πνπ 

Μεζνιαβεί κέρξη ηελ Βπφκελε Ώπψιεηα, Γεληθεχζεηο), 

Ώλέιημε Βληζρχζεσλ-Ώπσιεηψλ κε Αχζθνιε Πξφζβαζε 

Βληζρχζεσλ, Γξακκηθή Ώλέιημε Βληζρχζεσλ-Ώπσιεηψλ 

φηαλ έλα Μέξνο ησλ Βληζρχζεσλ έρεη Αχζθνιε 

Πξφζβαζε θαη ην άιιν Βχθνιε, Με Οκνγελείο Ώλειίμεηο 

Βληζρχζεσλ-Ώπσιεηψλ, Αηαθνξηθέο Βμηζψζεηο 

Kolmogorov 

5ε Δβδνκάδα 3 Αλαλεσηηθά Μνληέια Μάρεο: Ώλαλεσηηθέο Θεσξίεο 

Μάρεο: Ώλαλεσηηθή Ώλέιημε Ώπσιεηψλ, Ώπαξηζκήηξηα 

πλάξηεζε Ώπσιεηψλ: Οξηζκνί θαη Βμηζψζεηο, 

Ώλαλεσηηθά Θεσξήκαηα Ώπσιεηψλ Μάρεο, Ώθξηβείο θαη 

Ώζπκπησηηθέο Καηαλνκέο: Υξνλνδηάζηεκα κέρξη ηελ 

Βπφκελε Ώπψιεηα, Υξνλνδηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε 

απφ ηελ Πξνεγνχκελε Ώπψιεηα θαη Υξνλνδηαζηήκαηα 

κεηαμχ Αηαδνρηθψλ Ώπσιεηψλ, Μνληέιν Ώλαπιήξσζεο 

Μαρφκελσλ Οπιηθψλ Μνλάδσλ, ηάζηκεο Ώλαλεσηηθέο 

Ώλειίμεηο Ώπσιεηψλ 
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6ε Δβδνκάδα 3 Αλαλεσηηθά Μνληέια Μάρεο: Οξηαθά Θεσξήκαηα γηα 

ηελ Ώπαξηζκήηξηα πλάξηεζε Ώπσιεηψλ, Ώλαλεσηηθή 

Ώλέιημε ΐνιψλ, Ώπαξηζκήηξηα πλάξηεζε ΐνιψλ: 

Οξηζκνί θαη Βμηζψζεηο, Ώλαλεσηηθά Θεσξήκαηα ΐνιψλ, 

Ώθξηβείο θαη Ώζπκπησηηθέο Καηαλνκέο: Υξνλνδηάζηεκα 

κέρξη ηελ Βπφκελε ΐνιή, Υξνλνδηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε απφ ηελ Πξνεγνχκελε ΐνιή θαη 

Υξνλνδηαζηήκαηα κεηαμχ Αηαδνρηθψλ ΐνιψλ, ηάζηκεο 

Ώλαλεσηηθέο Ώλειίμεηο ΐνιψλ, Οξηαθά Θεσξήκαηα γηα 

ηελ Ώπαξηζκήηξηα πλάξηεζε ΐνιψλ, Μνληέιν Bonder-

Farrell (Μέζνδνο ησλ ΐνιψλ αλά θνπεπηή), ην 

Μνληέιν Ventsel (Μέζνδνο ηεο Βπαιιειίαο ησλ 

ΐνιψλ) 

7ε Δβδνκάδα 3 Δηδηθά Θέκαηα ηεο Μαζεκαηηθήο Θεσξίαο ησλ 

Μαρψλ: Αηαζπνξά ησλ αλά πάζα ζηηγκή 

Βλαπνκελνπζψλ Οπιηθψλ Μνλάδσλ, Ώλακελφκελνο 

Ώξηζκφο ησλ ηειηθψο Βλαπνκελνπζψλ Οπιηθψλ 

Μνλάδσλ, Ώλακελφκελνο Υξφλνο ζπλνιηθήο Αηάξθεηαο 

Μάρεο, Πηζαλφηεηα Σειηθήο Νίθεο γηα θάζε κία απφ ηηο 

δχν Απλάκεηο 

8ε Δβδνκάδα 3 ηξαηεγηθή Άκπλα: Άκπλα ζε ΐάζνο, Άκπλα ζε ΐάζνο 

έλαληη Βπηζέζεσλ Βηζβνιέσλ πνπ Υξεζηκνπνηνχλ 

Ώλαγλσξηζηηθέο ΐνιέο 

9ε Δβδνκάδα 3 ηξαηεγηθή Άκπλα: Ώληηβαιηζηηθή Άκπλα ΐιεκάησλ 

θαη Θεσξία Παηγλίσλ, ΐέιηηζηεο Αηαδξνκέο Αηέιεπζεο 

δηα κέζνπ Ώληηαεξνπνξηθήο Άκπλαο: πλάξηεζε 

Ώπεηιήο, Άκπλα έλαληη Ώεξνζθάθνπο πνπ δηέξρεηαη δηα 

κέζνπ Ώληηαεξνπνξηθήο Άκπλαο 

10ε Δβδνκάδα 3 Θέαηξν Αληηβαιιηζηηθήο Άκπλαο: ε Έλλνηα ηνπ 

Θεάηξνπ Ώληηβαιιηζηηθήο Άκπλαο, ΐειηηζηνπνίεζε 

Πηζαλφηεηαο Βηζφδνπ Βρζξηθψλ ΐιεκάησλ ή 

Ππξάπισλ, Σχπνη Ώκπληηθψλ Σαθηηθψλ, Σπραίνη 

Βληνπηζκνί ηφρσλ, Οκνηφκνξθνη Βληνπηζκνί ηφρσλ, 

Βληνπηζκνί ηφρσλ κε ηελ Μέζνδν S-L-S, 

Βιαρηζηνπνίεζε Ώλακελφκελνπ Ώξηζκνχ Βηζβαιιφλησλ 

Βρζξηθψλ ΐιεκάησλ ή Ππξαχισλ 

11ε Δβδνκάδα 3 Δκπινθέο κεηαμχ Σαθηηθψλ Δηεξνγελψλ Γπλάκεσλ: 

ηνρεπκέλα Ππξά ζε Βκπινθέο Πεξηνξηζκέλνπ 

Μεγέζνπο: Ώξηζκεηηθή Βπίιπζε 



Σξίηε έθδνζε 

281 

12ε Δβδνκάδα 3 Δκπινθέο κεηαμχ Σαθηηθψλ Δηεξνγελψλ Γπλάκεσλ: 

πλάζξνηζε Απλάκεσλ, Παξάκεηξνη Τπεξνρήο 

13ε Δβδνκάδα 3 Δκπινθέο κεηαμχ Σαθηηθψλ Δηεξνγελψλ Γπλάκεσλ: 

Βέιηηζηε Σνπνζέηεζε Ακπλφκελσλ Γπλάκεσλ 

(Αηαζηήκαηα Άκπλαο ζηελ Γξακκή ηνπ Μεηψπνπ, 

ΐέιηηζηε Μεηαθηλνχκελε Άκπλα: Μεκνλσκέλν Αηάζηεκα 

Άκπλαο θαη Πνιιαπιά Αηαζηήκαηα Άκπλαο) 

ΤΝΟΛΟ          39 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ:  Ν. Εσ. Αάξαο: «Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη ηξαηησηηθέο 
Δθαξκνγέο Απηήο: Σφκνο 1νο: Δηζαγσγή ζηηο ηνραζηηθέο θαη 

Αλαλεσηηθέο Θεσξίεο Πνιέκνπ», ΐηβιίν 1ν ει.232 θαη ΐηβιίν 2ν  
ει.248, Β 2007, 

 Ν. Εσ. Αάξαο:  «Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη ηξαηησηηθέο 

Δθαξκνγέο Απηήο: Σφκνο 2νο. «ηξαηεγηθή Άκπλα, Θέαηξν 
Ππξαπιηθήο Άκπλαο θαη Μνληέια Μάρεο πνπ Γηεμάγνληαη 
κεηαμχ Δηεξνγελψο Οπιηζκέλσλ Σαθηηθψλ ηξαηησηηθψλ 

Γπλάκεσλ», (2 ΒΗΒΛΗΑ), ζει. 391, (ΐΕΐΛΕΟ Ε ζει. 248 
http://www.sse.gr/files/Epixeirisiaki_Erevna_kai_Stratiotikes_Efarmo
ges_Aftis_Tomos2_Vivlio1.pdf, θαη ΐΕΐΛΕΟ ΕΕ ζει. 143, 

http://www.sse.gr/files/Epixeirisiaki_Erevna_kai_Stratiotikes_Efarmo
ges_Aftis_Tomos2_Vivlio2.pdf ), Ζιεθηξνληθή Έθδνζε (e-book) 

 Μαηζ. Καξιαχηεο -  Ώζαλάζηνο Καξκπέξεο: «ηξαηησηηθή 

Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα - 100 ιπκέλα παξαδείγκαηα», 
Δθδφηεο: πκκεηξία, ειίδεο:  764, ISBN : 9789601100005, 2014‘ ; 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.sse.gr/files/Epixeirisiaki_Erevna_kai_Stratiotikes_Efarmoges_Aftis_Tomos2_Vivlio1.pdf
http://www.sse.gr/files/Epixeirisiaki_Erevna_kai_Stratiotikes_Efarmoges_Aftis_Tomos2_Vivlio1.pdf
http://www.sse.gr/files/Epixeirisiaki_Erevna_kai_Stratiotikes_Efarmoges_Aftis_Tomos2_Vivlio2.pdf
http://www.sse.gr/files/Epixeirisiaki_Erevna_kai_Stratiotikes_Efarmoges_Aftis_Tomos2_Vivlio2.pdf
http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=967877
http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=981218
http://www.protoporia.gr/symmetria-m-10735.html
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΑΕΒΘΝΒΕ 
ΥΒΒΕ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
70  ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καζ. Ώλλα- Μαξία ΐηδάιε 

Γηδάζθνληεο: ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
ΐαζηθέο αξρέο  Αηεζλψλ ρέζεσλ, 

Αηεζλνχο Αηθαίνπ, Εζηνξίαο  θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε  

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ησλ 

Αηεζλψλ ρέζεσλ. Ώλαιχνληαη νη βαζηθέο 

ζεσξίεο (παιαηέο θαη ζχγρξνλεο) θαη εθηίζεληαη 

νη απφςεηο ησλ θχξησλ εθπξνζψπσλ ηεο. 

Αηεξεπλψληαη ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη 

εζληθήο αζθάιεηαο θαη επηρεηξείηαη ε 

δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε πνιηηηθή. Σν Μάζεκα ρσξίδεηαη ζε 

δχν ζεκαηηθέο [πεδία]: Θεσξία Αηεζλψλ 

ρέζεσλ &  Βπξσπατθή- Αηαηιαληηθή Άκπλα θαη 

Ώζθάιεηα. 

Μα
ζεζ

ηαθ
ά 

Απ

νηε
ιέζ
καη

α 

Γλψζεηο 
 

 
Οη θνηηεηέο απνθηνχλ πξνρσξεκέλεο γλψζεηο ηεο επηζηήκεο ησλ 

‗‘δηεζλψλ ζρέζεσλ‘‘, ησλ λέσλ/ αλαζεσξεκέλσλ φςεσλ ησλ 
βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο 
ησλ εζληθψλ θξαηψλ κέζα ζε έλα δηεζλέο ζχζηεκα ην νπνίν 

ζπλερψο κεηαβάιιεηαη.   
 

Γεμηφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βειηησκέλεο ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ακπλαο θαη 
αζθάιεηαο, αιιά άιισλ φςεσλ, φπσο νηθνλνκία- λνκηζκαηηθά, 

κέζα ζε δηεζλέο πιαίζην.  

Ηθαλφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βειηησκέλεο ηθαλφηεηεο θξίζεο, ζπγθξηζεο 
θαη απνηίκεζεο ηεο δηακφξθσζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηνπο θαλφλεο, αξρέο θαη πνιηηηθέο, πνπ 

δηακνξθψλνληαη κέζα ζε έλα δηεζλέο ζχζηεκα θξαηψλ θαη 
πεξηθεξεηαθψλ/ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  



Σξίηε έθδνζε 

283 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
• Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα  Βηζαγσγή 

2ε Δβδνκάδα 2 Δ Βκθάληζε ηεο Βπηζηήκεο ησλ Αηεζλψλ 

ρέζεσλ: ε πεξίνδνο πξν θαη κεηά ηνπο 2 

Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο 

 
3ε Δβδνκάδα 

 
2 

 

ΐαζηθέο Θεσξίεο Αηεζλψλ ρέζεσλ 

4ε Δβδνκάδα 2 Φηιειεπζεξηζκφο/ Εδεαιηζκφο/ 

Ραζηνλαιηζκφο : Κχξηνη εθπξφζσπνη 

5ε Δβδνκάδα 2 Ρεαιηζκφο : Κχξηνη εθπξφζσπνη 

6ε Δβδνκάδα 2 Μαξμηζκφο- Νέν- Μαξμηζκφο 

7ε Δβδνκάδα 2 Νέν- Φηιειεπζεξηζκφο ο: αίηηα εκθάληζεο- 

θχξηνη εθπξφζσπνη 

8ε Δβδνκάδα 2 Νέν- Ρεαιηζκφο: αίηηα εκθάληζεο- θχξηνη 

εθπξφζσπνη 

9ε Δβδνκάδα 2 Άιιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 

Αηεζλείο ρέζεηο 

10ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο ρέζεηο θαη Πφιεκνο 

11ε Δβδνκάδα 2 χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηηο Αηεζλείο 

ρέζεηο 

12ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο ρέζεηο θαη Βζληθά Κξάηε: 

δεηήκαηα θπξηαξρίαο, ζπλεξγαζία, 

ζπγθξνχζεσλ  

13ε Δβδνκάδα 2 πκπεξάζκαηα 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδαζθφλησλ 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΣΒΥΝΔ 

(Πνιεκηθή Θεσξία 
θαη αλάιπζε. 

Βπηρεηξεζηαθέο 

εθαξκνγέο) 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

 

 
 

ΓΛΧΑ 
 

Βιιεληθά ή Ώγγιηθά 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή-παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 
Οη Βπέιπηδεο λα έρνπλ απνθηήζεη  ην 

κέγηζην ησλ γλψζεψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ 
λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο (ηα 
2-3 ηειεπηαία πξνπηπρηαθά εμάκελα) 

 

 Οη Βπέιπηδεο λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ 

θαη ελζσκαηψζνπλ κέζα ζε έλα 
νινθιεξσκέλν πιαίζην φιεο ηηο κέρξη 

ηψξα απνθηεζείζεο πξαθηηθέο, 
επηηειηθέο θαη αθαδεκατθέο γλψζεηο ηεο 
ηξαηησηηθήο Βπηζηήκεο θαη 

 Να ζέζνπλ ηηο βάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο 
γλψζεο ζε Σέρλε, κέζσ ηεο 

θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ 
αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ δεμηνηήησλ γηα 
λα απνθηήζνπλ πξνεγκέλε ηαθηηθή 

θξίζε, σο πξνο ηνλ νξζφ ρεηξηζκφ φινπ 
ηνπ θάζκαηνο απνζηνιψλ ησλ 
ηξαηησηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, ζε εηξήλε-

θξίζε-πφιεκν. 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

Ο Βχειπηο καζαίλεη λα εξεπλά,  λα εληνπίδεη θαη λα αθνκνηψλεη ηηο 

ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο εμειίμεηο θαη αθνχ ηηο εληάμεη ζην 
γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν, λα ηηο εθαξκφδεη απνδνηηθά ζηελ 
εθπαίδεπζε, ηελ ηαθηηθή θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ, ζε εηξήλε-θξίζε-

πφιεκν. 

Γεμηφηεηεο 

Βπηδηψθεη ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ θαη νκαδηθψλ 

ηθαλνηήησλ κέζα ζην πιαίζην ηεο νξζήο ζρεδίαζεο, νξγάλσζεο θαη 
εθαξκνγήο ησλ ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ ηφζν ζε θιαδηθφ φζν θαη 
δηαθιαδηθφ επίπεδν , φρη κφλν ζηηο θχξηεο αιιά θαη ζηηο 

δεπηεξεχνπζεο απνζηνιέο, (έθηαθηεο αλάγθεο, δηεζλείο απνζηνιέο 
θιπ) 
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Ηθαλφηεηεο 

Οηθνδνκεί θαη βειηηψλεη ην επίπεδν ηεο πξνεγκέ-λεο ηαθηηθήο 

επειημίαο ψζηε λα εθπιεξψλεη ηηο επη-ρεηξεζηαθέο απνζηνιέο θαη 
απαηηήζεηο ζην εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

 Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ εξγαζίεο θαη 
απφ έλα δηαγψληζκα πνπ ζα δνζεί. 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ δηαγψληζκα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ηνπ καζήκαηνο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα Αληηθείκελα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

Οξγάλσζε-

Υαξαθηεξηζηηθά 
ηξαηνχ Ξεξάο 

 

 
 

Ώλάιπζε ησλ Ώξρψλ 

Πνιέκνπ 
 
 

 
 
 

Βπηιεγκέλα ζηνηρεία 
Σαθηηθνχ Αφγκαηνο  

ηξαηνχ 

 
Βηζαγσγή ζηελ 

έλλνηα ηνπ 

χγρξνλνπ θαη 
Μειινληηθνχ Πεδίνπ 

Μάρεο 

 
 
 

Ώλάιπζε ηνπ 
χγρξνλνπ-
Μειινληηθνχ 

Βπηρεηξεζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο 

 

 
 
 

 
 
 

 

6 

 
 
 

 
 

12 

 
 
 

 
 
 

8 
 
 

 
4 
 

 
 
 

 
 
 

12 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Οξγάλσζε θαη θαηεγνξίεο δπλάκεσλ 

εληφο ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο θαη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε 
δηεζλέο επίπεδν. 

 

 Ώλάιπζε ησλ θνηλά παξαδεθηψλ 

Ώξρψλ ηνπ πνιέκνπ, κεκνλσκέλα θαη 
ζπλδπαζηηθά, φπσο θαηαγξάθνληαη 
ζην παξφλ θαη ην κέιινλ 

 πληζηψζεο Μαρεηηθήο Εζρχνο 
 

Οξηζκφο, επίπεδα θαη επηδηψμεηο 
ζχγρξνλσλ Σαθηηθψλ Ανγκάησλ ζε 
Βζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 
Πεξηγξάθνληαη νη εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο 
ηνπ κειινληηθνχ πεδίνπ κάρεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ζην 
παγθφζκην  πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαη 
ηηο επηδξάζεηο ηεο ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο. 

 

 Βμεηάδνληαη ε κνξθνινγία θαη νη 

αιιαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ πεδίνπ 
κάρεο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζε 
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Ώλαιχνληαη νη ηειεπηαίεο 
κεηαβνιέο ηεο ζχγρξνλεο 

Βπηρεηξεζηαθήο Σέρλεο ζε θιαδηθφ 
θαη δηαθιαδηθφ επίπεδν δηεζλψο 
θαη επηζεκαίλνληαη νη ζπληζηψζεο 

επηηπρνχο πξνζαξκνγήο ζηα λέα 
δεδνκέλα. 

 

 Πεξηγξάθνληαη νη εμειίμεηο ζηε 
δηεμαγσγή ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο εκθαλίδνληαη 
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Βμειίμεηο ζηε 

δηεμαγσγή ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ 
(Βγγχο-ζε βάζνο) 

 

 
10 

ζηε δηεζλή πξαθηηθή. 

 Ώλαιχνληαη νη κεραληζκνί 
επηηπρνχο πινπνίεζεο ηεο Βγγχο 

Μάρεο θαη ησλ Βπηρεηξήζεσλ ζε 
βάζνο, κε έκθαζε ζην ηαθηηθφ 
θιαδηθφ θαη δηαθιαδηθφ επίπεδν. 

ΤΝΟΛΟ 52 4 ψξεο εβδνκαδηαία 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΟΠΛΧΝ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΚΣΕΝΟΐΟΛΕΏ 
LASER ΚΏΕ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ 
(ΟΠΛΏ) 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Καζεγεηήο Β,  

Αηβάξε Παξαζθεπή Βπηθ. Καζεγήηξηα Β 

Γηδάζθνληεο: Βιέλε Αξαθάθε, Βηδηθνο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

1.  Σν Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΓΔΝΗΚΖ 
ΦΤΗΚΖ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 1ν 
Βμάκελν πνπδψλ 

2. Σν Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα 
«ΤΓΥΡΟΝΖ ΦΤΗΚΖ» πνπ δηδάζθεηαη 
ζην 2ν Βμάκελν πνπδψλ 

Δ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 
θαη εμέιημε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο ζηε κάρε. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ζηφρνο 
ηνπ καζήκαηνο «Βθαξκνγέο ηεο χκθσλεο 
Διεθηξνκαγλεηηθήο Ώθηηλνβνιίαο (Ώθηηλνβνιία 
Laser θαη ινηπέο εθαξκνγέο») είλαη πνιιαπιφο: 

αθελφο λα πξνζθέξεη ζηνπο Βπέιπηδεο 
επαξθείο γλψζεηο πεξί ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο ηδηφηεηεο ηεο ζχκθσλεο 
αθηηλνβνιίαο (αθηηλνβνιία Laser), θαη αθεηέξνπ 
λα παξνπζηάζεη βαζηθέο εθαξκνγέο απηψλ ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Λφγσ ηνπ πνιιαπινχ 
ραξαθηήξα, ην κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. 
ην πξψην κέξνο παξνπζηάδνληαη ζεκειηψδεηο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη 
θαηλφκελα δηάδνζεο ηεο αθηηλνβνιίαο Laser. 
Ώλαθνξηθά έρνπκε: 

• ΐαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ Laser 
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• Εδηφηεηεο θαη δηακφξθσζε δέζκεο ιέηδεξ 

• πζηήκαηα θαη κεηξήζεηο Laser 
• Αηάδνζε αθηηλνβνιίαο Laser ζηελ αηκφζθαηξα 
Οη ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο ησλ Laser 

αλαιχνληαη ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο, 
νη πην ζεκαληηθέο εθ ησλ νπνίσλ είλαη: 
• Σερληθή LIDAR (Light Detection and Ranging) 

• Αηφπηξεο (laser sight) 
• Ώπνζηαζηαζηφκεηξα (rangefinder) 
• Βπίγεηνη θαη Βλαέξηνη Καηαδείθηεο (target 

designators) 
• ‗Οπια Καηεπζπλφκελεο Βλέξγεηαο (Directed 
Energy Weapons) 

• Μειινληηθά Οπιηθά πζηήκαηα θαη Laser ζε 
εξεπλεηηθφ ζηάδην (βνκβα αδξαλεηαθήο 
ζχληεμεο, Laser αθηίλσλ Υ). 

Σέινο, ην ηξίην κέξνο ηνπ καζήκαηνο είλαη 
αθηεξσκέλν ζε επξήηεξεο ζηξαηησηηθέο 
εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο 

lasers,θαη ηδηαηηέξσο: 
• ζε ζέκαηα Καηεχζπλζεο κε Radar & GPS 
(Apachi, Hellfive I & II, Long Bow), 

• ζε Thermal Imagers, 
• ζε εθαξκνγέο νινγξαθίαο, 
• ζε εθαξκνγέο ηειεπνηθνηλσληψλ, 

• ζε δνξπθνξηθέο εθαξκνγέο θαη 
 ζε ζεκαηα αζθαιεηαο 
Βλ θαηαθιείδη, ην κάζεκα ζα πξνζθέξεη ζηνπο 

Βπέιπηδεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πάλσ ζε 
έλα ηερλνινγηθφ φπιν κε πνιχπιεπξεο 
εθαξκνγέο ζηε κάρε θαη ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηηο Βιιεληθέο θαη 
άιιεο ζχγρξνλεο  Έλνπιεο Απλάκεηο. Βπίζεο, 
ην πξνηεηλφκελν κάζεκα ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηα κεηαπηπρηαθά θαη εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο 
Βπειπίδσλ ζε ζέκαηα ηφζν βαζηθήο φζν θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ησλ νπιηθψλ 
ζπζηεκάησλ Laser. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
ΐαζηθέο Ώξρέο Λεηηνπξγίαο ησλ Λέηδεξ, 
Παξαδείγκαηα, Βθαξκνγέο, Ώζθήζεηο 

2ε Δβδνκάδα 4 
Εδηφηεηεο θαη Αηακφξθσζε Αέζκεο Λέηδεξ, 
Παξαδείγκαηα, Βθαξκνγέο, Ώζθήζεηο 

3ε Δβδνκάδα 4 
πζηήκαηα Λέηδεξ (Υεκηθά Λέηδεξ, Λέηδεξ 
Ώεξίσλ, Αηφδσλ θαη ηεξεάο Καηάζηαζεο) 

4ε Δβδνκάδα 4 Μεηξήζεηο κε Λέηδεξ, Βθαξκνγέο, Ώζθήζεηο 

5ε Δβδνκάδα 4 
Αηάδνζε Ώθηηλνβνιίαο Λέηδεξ ζηελ 
Ώηκφζθαηξα, Παξαδείγκαηα, Βθαξκνγέο, 

Ώζθήζεηο  

6ε Δβδνκάδα 4 

Οπια Καηεπζπλφκελεο Βλέξγεηαο (Directed 

Energy Weapons) – Mid Infrared Advanced 
Chemical Laser, Tactical High Energy 
Laser, Airborne Laser, Solid State Heat 

Capacity Laser 

7ε Δβδνκάδα 4 

Αηφπηξεο (laser sight), Ώπνζηαζηαζηφκεηξα 

(rangefinder), Βπίγεηνη θαη Βλαέξηνη 
Καηαδείθηεο (target designators) – 
Ώηξαθηίδηα Σχπνπ LITENING 

8ε Δβδνκάδα 4 Οινγξαθία θαη Βθαξκνγέο 

9ε Δβδνκάδα 4 
Σερληθή LIDAR (Light Detection and 
Ranging) 

10ε Δβδνκάδα 4 

Μειινληηθά Οπιηθά πζηήκαηα θαη Λέηδεξ 

ζε Βξεπλεηηθφ ηάδην (ΐφκβα Ώδξαλεηαθήο 

χληεμεο, Λέηδεξ Ώθηίλσλ Υ,  πια lasers 

γηα ην δηάζηεκα) 

11ε Δβδνκάδα 4 
Έιεγρνο Καηεχζπλζεο κε RADAR είηε GPS 
(Apachie, Hellfive I & II, Long Bow) 

12ε Δβδνκάδα 4 
Οπηηθέο ηειεπνηθνηλσλίεο ζε ζηξαηησηηθέο 
εθαξκνγέο ζηνλ ειεχζεξν ρψξν ε κε ρξήζε 
νπηηθψλ ηλψλ 

13ε Δβδνκάδα 4 Ώζθάιεηα ζπζηεκάησλ laser 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Βιιεληθή βηβιηνγξαθία 

 εκεηψζεηο ησλ Αηδαζθφλησλ,   

 Υαξηάο  Ώ. θαη. Μπζηαθίδεο Ε: «ΦΤΕΚΔ ΣΧΝ LASER ΚΏΕ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ», ηφκνη Ε θαη ΕΕ, 2007, ..Β. 
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 Ώ.Ώ. εξαθεηηλίδεο: «Βηζαγσγή ζηελ Οπηνειεθηξνληθή», 

Ώζήλα, 1989. 

 Γεπγψιεο Αεκήηξηνο: «Βθαξκνζκέλε νπηηθή κε ζέκαηα 

νπηηθνειεθηξνληθήο θαη Laser», Σδηφια, 2007. 

 Αεκεηξίνπ  Κσλζηαληίλνο (2012) «πια ρεκηθψλ ιέηδεξ 

πςειήο ηζρχνο θαη ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο» Άξζξν ηνπ 
Β.Κ.Β.Ο. «Ώζελά» 

 Μήηζνπ Γ: «Άζθεζε Fabry Perot» Βξγαζηεξηαθή άζθεζε, 

ΦΥΣΤ, ΣΒΦ, ΏΣΒΕ Ώζελψλ (2007). 

 Μήηζνπ Γ: «Aζθεζε Laser 1» Βξγαζηεξηαθή άζθεζε, ΦΥΣΤ, 

ΣΒΦ, ΏΣΒΕ Ώζελψλ (2007b). 

 Svelto Ο.: «ΏΡΥΒ ΣΧΝ LASERS», Μεηάθξαζε Γ. 

Κνπξνχθιε, Ώ. εξαθεηηλίδε, 1989 

 Wilson J. θαη Hawkes J.:  ―Optoelectronics: an introduction – 

3rd Edition‖, (―Οπηνειεθηξνληθή: κία εηζαγσγή – Σξίηε 
Έθδνζε‖), Edition: A.A. Serafetinides, Translation: A.A. 
Serafetinides, M.I. Makropoulou, A. Papayannis, I.Zergioti, 

And E. Fabrikesi. Publisher N.T.U.A. University Press, Athens, 
2007. 

 Carruth J.A.S. and A.L. McKenzie.: ―Medical Lasers – Science 

and Clinical Practise‖, (―Εαηξηθά Lasers - Βπηζηήκε θαη Κιηληθή 
Βθαξκνγή‖) Translation and Edition by A.A. Serafetinides and 

M. Makropoulou. Publisher Symmetria, Athens, 1994. 
Ξέλε βηβιηνγξαθία 

 Shilvfast W.Σ.: «LASER FUNDAMENTALS», 1996 

 Khanin Ya. I.: « FUNDAMENTALS OF LASER DYNAMICS», 
2006 

  Hecht E: «Optics»   Addison Wesley, 2002. 

 Young M.: ―Optics and Lasers‖, («Οπηηθή θαη Lasers»), 

5th Edition Publisher N.T.U.A. University Press, Athens, 2007. 
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 Clendening C. and Behrens H. W.:―High Power Laser 

Handbook‖, ed. G. Goodno θαη H. Injeyan, McGraw-Hill 
Company (2011).   

 Deveci Bayram Mert: ―Directed-energy weapons: invisible and 

invincible?‖ Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, 
California (2007). 

 Dickerson R. A: ―Chemical oxygen iodine laser gain generator 
system‖. U.S. Patent 6,072,820 (2000). 
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ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΦΏΛΒΕΏ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
ΑΕΟΕΚΔΔ & 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην 
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  
ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ 

«Δπηζηήκε Ζ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθήο ζηηο 
Έλνπιεο Γπλάκεηο», 

«Αιγφξηζκνη & 

Βαζηθέο Έλλνηεο 
Πξνγξακκαηηζκνχ» 

θαη «Θεσξία 
Γηθηχσλ» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ απφθηεζε βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ θαη 

εηζαγσγηθψλ ελλνηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηψλ 

ησλ θσδίθσλ θαη ηεο θξππηνγξαθίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

αζθαιψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ζηηο 

Έλνπιεο Απλάκεηο. 
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Γλψζεηο: 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη  

 βαζηθά ζέκαηα Ώζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ γηα ρξήζηεο, 

δίθηπα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.  

 βαζηθνχο θψδηθεο θαη βαζηθέο αξρέο ηεο θξππηνγξαθίαο θαη 

ησλ θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ.  

 βαζηθέο θξππηνκεραλέο θαη κέζνδνπο αμηνιφγεζεο ηνπο.  

 βαζηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, βαζηθά θξππηνγξαθηθά 

πξνγξάκκαηα θαη βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα.  

 βαζηθέο αξρέο, κνληέια θαη ζπληζηψζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

Πνιέκνπ,  

 δεηήκαηα ηξσηφηεηαο θαη αδπλακηψλ,  

 επηζέζεηο θαη πνιηηηθέο άκπλαο.  

 δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Αηθηπνθεληξηθνχ 

Πνιέκνπ 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Δηζαγσγή ζηελ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ. Ηζηνξηθή 

Αλαδξνκή. Δπηθαηξφηεηα ηνπ Θέκαηνο κε 

παξαδείγκαηα απφ ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο 

2ε Δβδνκάδα 4 Βηζαγσγή ζε ζέκαηα Ώζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ζε 

ρξήζηεο 

3ε Δβδνκάδα 4 Βηζαγσγή ζε ζέκαηα Ώζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ζε 

Αίθηπα, ζε ΐάζεηο Αεδνκέλσλ θαη ζε Λεηηνπξγηθά 

πζηήκαηα 

4ε Δβδνκάδα 4 πζηήκαηα Ώζθαιείαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ Αηνίθεζεο, Έιεγρνο Πξφζβαζεο, Γεηήκαηα 

Σξσηφηεηαο, Ώδπλακηψλ, Βπηζέζεηο θαη Πνιηηηθέο 

Άκπλαο 

5ε Δβδνκάδα 4 Βαζηθέο Μαζεκαηηθέο αξρέο ηεο Κξππηνγξαθίαο 

(Θεσξία Πιεξνθνξηψλ θαη Κσδίθσλ, Θεσξία 

Αξηζκψλ, Θεσξία Boolean ζπλαξηήζεσλ), βαζηθνί 

Κψδηθεο θαη βαζηθέο Αξρέο ηεο κνληέξλαο 



Σξίηε έθδνζε 

294 

Κξππηνγξαθίαο (Πξσηφθνιια Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ, Πξσηφθνιια Αληαιιαγήο Κιεηδηψλ, 

Πξσηφθνιια Απζεληηθφηεηαο) 

6ε Δβδνκάδα 4 Κξππηνγξαθηθνί Ώιγφξηζκνη (πκκεηξηθνί/Ώζχκκεηξνη, 

Hash Ώιγφξηζκνη θαη Ώιγφξηζκνη χλζεζεο Φεθηαθψλ 

Τπνγξαθψλ, Γελλήηξηεο Φεπδνηπραίσλ Ώθνινπζηψλ θαη 

Φεπδνηπραίσλ πλαξηήζεσλ, Γελλήηξηεο κε ΐάζε 

Καηαρσξηηψλ Μεηαηφπηζεο) 

7ε Δβδνκάδα 4 Βηδηθά Τιηθά Μέζα γηα ηελ Ώζθάιεηα 

Πιεξνθνξηψλ(Σερληθά Μέζα χιιεςεο θαη Ώζθάιεηαο 

ησλ Πιεξνθνξηψλ ζε Διεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη ζε 

Γξακκέο Βπηθνηλσλίαο, Κξππηνεπεμεξγαζηέο, Έμππλεο 

Κάξηεο), ΐαζηθέο Κξππηνκεραλέο θαη Μέζνδνη 

Ώμηνιφγεζε ηνπο, Πξφηππα Ώζθάιεηαο ΝΏΣΟ 

8ε Δβδνκάδα 4 Πξφρεηξν δηαγψληζκα 

9ε Δβδνκάδα 
4 Καηεγνξίεο Διεθηξνληθνχ Βγθιήκαηνο (Με 

Βμνπζηνδνηεκέλε χιιεςε θαη Ώλάγλσζε Μελχκαηνο, 

Με Βμνπζηνδνηεκέλε Ώιινίσζε Πιεξνθνξηψλ, 

Παξάλνκεο Μέζνδνη Πξφζβαζεο ζε πζηήκαηα, 

Παξάλνκεο Αηαδηθαζίεο ζηε θαίξα ηνπ Διεθηξνληθνχ 

Βκπνξίνπ, Ενί, Γεηήκαηα Ώζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ζε 

πζηήκαηα Διεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Αηθηχσλ) 

10ε Δβδνκάδα 
4 Βηζαγσγή ζηνλ Αηθηπνθεληξηθφ Πφιεκν. Βηζαγσγή ζηνλ 

Πιεξνθνξηθφ Πφιεκν (Information Warfare) & 

Αηαρείξηζε Πιεξνθνξίαο (Information Management) 

11ε Δβδνκάδα 4 Δξγαιεία Δπίζεζεο (Target analysis, Access Probe, 

System Intrusion), Hacking – Cracking 

12ε Δβδνκάδα 4 Βξγαιεία Άκπλαο (Security & Risk Management, Threat 

Analysis, Intrusion Detection, Reaction, Damage 

Analysis, Impact Analysis, Response, Recovery) 

13ε Δβδνκάδα 4 Δπαλάιεςε 
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ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΧΜΑΣΧΝ 
 
 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

LOGISTICS- 
ΒΠΕΜΒΛΔΣΒΕΏ 2 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα  

Γηδάζθνληεο: Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
LOGISTICS –ΒΠΕΜΒΛΔΣΒΕΏ 1 

Δ εκπέδσζε  γλψζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαη 
εηδηθά ζέκαηα logistics. ηα νπνία ζεκειηψλνπλ 
ζεσξεηηθά, ρξήζηκεο θαη αλαγθαίεο πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο 

Μ
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ε
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ηα

θ
ά
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π
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α
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Γλψζεηο 
 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 

ΔΦΟΓΗΑΜΟ Έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο 
δηνίθεζεο  

 Βθνδηαζκνχ. Οη θξίζηκεο ζπληζηψζεο. Δ  
εμέιημε ηνπ 

 εθνδηαζκνχ απφ δεπηεξεχνπζα ζε θξίζηκε  

 δξαζηεξηφηεηα    

2ε Δβδνκάδα 2 
Σα δίθηπα εθνδηαζκνχ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

 

3ε Δβδνκάδα 2 
ηξαηεγηθή πιεπξά ηνπ εθνδηαζκνχ 
 

4ε Δβδνκάδα 2 

ΠΡΟΜΉΘΔΗΔ Δ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 
πξνκεζεηψλ 

 Ώίηηα, εκπφδηα, εθνδηαζκφο απφ 

παγθφζκηεο πεγέο 
 Αηεζλή δίθηπα  Βθνδηαζκνχ. Παγθφζκηνη  

πξνκεζεπηέο 

 

5ε Δβδνκάδα 2 
Διεθηξνληθέο πξνκήζεηεο 

 

6ε Δβδνκάδα 2 
Ώμηνιφγεζε θαη επηινγή πξνκεζεπηψλ 

 

7ε Δβδνκάδα 2 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ Πεξηγξαθή απαηηήζεσλ Τιηθά 

θαη  
εμνπιηζκφο Τπεξεζίεο Σππνπνίεζε.  

8ε Δβδνκάδα 2 
ΤΜΒΑΔΗ Καηάξηηζε ζπκβάζεσλ. 
Πξνεηνηκαζία. πζηαηηθά ζηνηρεία. 
Πξφζζεηα άξζξα 

9ε Δβδνκάδα 2 
 Αηαρείξηζε ζπκβάζεσλ. πκκεηέρνληεο. 
Πξφγξακκα δηαρείξηζεο. Πξαθηηθέο θαιήο 

δηαρείξηζεο  

10ε Δβδνκάδα 2 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ Ο ξφινο ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ. ρεδηαζκφο ηνπ 
δηαπξαγκαηεπηηθνχ θχθινπ. 

Αηαπξαγκαηεπηηθέο πξαθηηθέο θαη 
ζηξαηεγηθή Αηαρείξηζε αληηπαξαζέζεσλ. 
Σειεθσληθέο θαη δηαδηθηπαθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο. Ώμηνιφγεζε 

11ε Δβδνκάδα 2 

 ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

Δ εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ηεο Άκπλαο. Οη 
δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο. Οη επηδξάζεηο ζην 
πεξηβάιινλ    

12ε Δβδνκάδα 2 
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
 

13ε Δβδνκάδα 2 
ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 
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ΥΧΡΑ: 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ: 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΔ 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 

Πηζησηηθέο ή 
Γηδαθηηθέο 

Μνλάδεο (ECTS): 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ: 

 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο: 

 

Μέιε ΑΒΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα κε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν ηνπ 
καζήκαηνο ή  

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο κε αληίζηνηρα αθαδεκατθά πξνζφληα  

ΓΛΧΑ: 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Αάξαο Νηθφιανο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –
παξαθνινχζεζε: 

Βπηηπρήο 

παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ 

«Δπηζηήκε Ζ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθήο ζηηο 
Έλνπιεο Γπλάκεηο», 

«Αιγφξηζκνη & 

Βαζηθέο Έλλνηεο 
Πξνγξακκαηηζκνχ» 

θαη «Θεσξία 
Γηθηχσλ» 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Δ ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα 

 ηελ απμαλφκελε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο 
καρεηέο ηφζν ζην πεδίν ηεο κάρεο, φζν θαη ζε πξνζσξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο απαηηεί εμεηδηθεπκέλν ζρεδηαζκφ  απφ 
πιεπξάο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο 

 ηελ ηερλνινγία θαη ηα πιηθά πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απξφζθνπηε ηξνθνδνζία ησλ κνλάδσλ κε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα, είηε απηέο βξίζθνληαη ελ θηλήζεη, είηε ζηε βάζε 

ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ 
κνλάδσλ κε ηα πιηθά απηά. 

 Σαπηφρξνλα κε ηελ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ζην εξγαζηήξην 
Διεθηξνηερλίαο, ζην εξγαζηήξην Μεραλψλ Βζσηεξηθήο 
Καχζεσο θαη ζην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο έσο φηνπ 

επαλδξσζνχλ ην εξγαζηήξηα Διεθηξνηερλίαο κε Δ/Τ. 

Μ
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Γλψζεηο: 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο: 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή ζηηο αζθήζεηο πνπ ηνπ δίλνληαη, 
θαζψο θαη απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
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Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 Βηζαγσγή ζηε ηξαηεγηθή ηεο Βλέξγεηαο, ε Βλέξγεηα 

σο ηξαηεγηθφο ηφρνο, νη Βμειίμεηο ηεο Βλεξγεηαθήο 

Σερλνινγίαο 

2ε Δβδνκάδα 4 πλερέο Ρεχκα (Πεγέο Βλέξγεηαο, Θεσξία 

Κπθισκάησλ ηξαηησηηθνχ Τιηθνχ) 

3ε Δβδνκάδα 4 Βλαιιαζζφκελν Ρεχκα (Διεθηξηθέο Βγθαηαζηάζεηο) 

4ε Δβδνκάδα 4 Βλαιιαζζφκελν Ρεχκα (Καλφλεο Ώζθαιείαο 

Βζσηεξηθψλ θαη Βμσηεξηθψλ Βγθαηαζηάζεσλ) 

5ε Δβδνκάδα 4 Διεθηξηθέο ηήιεο – Σερλνινγίεο & Απλαηφηεηεο 

6ε Δβδνκάδα 4 πζηήκαηα Ώδηάιεηπηεο Παξνρήο Εζρχνο 

(Uninterrupted Power Supply) – Διεθηξηθέο 

Γελλήηξηεο 

7ε Δβδνκάδα 4 Φνξεηά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα θαη Απλαηφηεηεο 

Βθαξκνγήο ζην Πεδίν ησλ Βπηρεηξήζεσλ 

8ε Δβδνκάδα 4 Πξφβιεςε Ώλαγθψλ Μνλάδαο ζε Διεθηξηθή Βλέξγεηα 

θαη Σξφπσλ Κάιπςεο Ώπηήο 

Ώλαιψζηκα Διεθηξνινγηθά Τιηθά, Υξφλνο Γσήο θαη 

Τπνινγηζκφο Ώλαγθψλ 

9ε Δβδνκάδα 4 Θεξκηθέο Μεραλέο Μεηαηξνπήο Υεκηθήο Βλέξγεηαο 
ζε Μεραληθφ Έξγν, 

πζηήκαηα Ώδηάιεηπηεο Παξνρήο Εζρχνο 

(Uninterrupted Power Supply) – Διεθηξηθέο 

Γελλήηξηεο 

10ε Δβδνκάδα 4 Μεραλέο Βζσηεξηθήο Καχζεο – Βλέξγεηα, 

Ώλαιψζηκα Διεθξνινγηθά Τιηθά, Υξφλνο Γσήο θαη 

Τπνινγηζκφο Ώλαγθψλ 

11ε Δβδνκάδα 4 Βλεξγεηαθέο Τδξαπιηθέο Μεραλέο 

ρεδηαζκφο Βλαιιαθηηθψλ Πεγψλ Σξνθνδνζίαο – 
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Πιενλάδνληα πζηήκαηα Σξνθνδνζίαο 

12ε Δβδνκάδα 4 Φνξεηά Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα – 

Ώλεκνγελλήηξηεο θαη Απλαηφηεηεο Βθαξκνγήο ζην 
Πεδίν ησλ Βπηρεηξήζεσλ 

Πξνζηαζία απφ Ώζηνρία Αηθηχνπ, απφ Ανιηνθζνξέο 

θαη απφ Καθνχο Υεηξηζκνχο 

13ε Δβδνκάδα 4 ρεδηαζκφο Βλαιιαθηηθψλ Πεγψλ Σξνθνδνζίαο – 
Πιενλάδνληα πζηήκαηα Σξνθνδνζίαο 

Παξνρή Βλέξγεηαο ζε Πξνζσξηλή Βγθαηάζηαζε – 

Πξνζηαζία απφ Ώζηνρία Αηθηχνπ απφ Ώζηνρία 

Αηθηχνπ, απφ Ανιηνθζνξέο θαη απφ Καθνχο 

Υεηξηζκνχο 
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2.3.5.8   8ν ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΚΏΕ 

ΘΒΧΡΕΒ 

ΠΟΛΒΜΟΤ ΕΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαπξφπνπινο Παλαγηψηεο (Τπηγνο ε.α.) Ώλαπιεξσηήο 

Καζεγεηήο (ΠΑ.407/80) Β 

Γηδάζθνληεο: 
Γθαξηδνλίθαο Παλαγηψηεο (Ώληγνο ε.α.) Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

(ΠΑ.407/80) Β  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

1. Βηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Βπηζηήκε 

2. Βηζαγσγή ζηηο Αηεζλείο ρέζεηο 

3. Βπηιεγκέλα Θέκαηα ηξαηησηηθήο 

Εζηνξίαο 

4. Πνιεκηθή Σέρλε 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνεηνηκάζεη 

ηνπο Βπέιπηδεο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην 
επξχηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 
ιεηηνπξγήζνπλ σο Ώμησκαηηθνί, κέζσ ηεο 

κειέηεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο.  Σν 
κάζεκα δίλεη έκθαζε ζηε ζεσξεηηθή 
πξνζέγγηζε ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ηξαηεγηθήο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ 
πνιέκνπ, φπσο απηφο εμειίρζεθε απφ ηελ 
αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα. 
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 Γλψζεηο 

 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
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Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 3 

Σί είλαη ηξαηεγηθή; Γεληθφο νξηζκφο ηεο 
ηξαηεγηθήο φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηαο.  Βηδηθή αλαθνξά ζηε 
ηξαηεγηθή ζην πιαίζην ηεο εζληθήο 

αζθαιείαο, ε νπνία απνηειεί θαη ην ζέκα 
ηνπ καζήκαηνο. 

2ε Δβδνκάδα 3 

Οξηζκνί ηεο ηξαηεγηθήο θαη ε εμέιημή ηνπο 
απφ ην ρξφλν ηεο επηζηεκνληθήο 
θαηαγξαθήο ηνπ φξνπ.  Βπίπεδα 

ηξαηεγηθήο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 
εζληθήο αζθαιείαο. 

Βμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο (ή 
αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ) «θνπνί-Μέζα-

Σξφπνη-Ρίζθν» γηα ηε ζρεδίαζε θαη 
εξκελεία ζηξαηεγηθψλ ζρεδίαζεο θαη 
δηεμαγσγήο πνιέκσλ. 

3ε Δβδνκάδα 3 

Ώλαζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ζεσξήζεσλ ησλ 
Αηεζλψλ ρέζεσλ: ηνπ Ρεαιηζκνχ θαη ηνπ 

Εδεαιηζκνχ.  Ο ξφινο ηεο Εζνξξνπίαο 
ηζρχνο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ 
ζπζηήκαηνο.  Σν εζληθφ ζπκθέξνλ σο 

θεληξηθφ ζεκείν ηεο ξεαιηζηηθήο ζεψξεζεο 
θαη αηηίνπ πξνζθπγήο ησλ πνιηηηθψλ 
νληνηήησλ ζηνλ πφιεκν. 

4ε Δβδνκάδα 3 

Δ ηζρχο ηνπ θξάηνπο σο απηνζθνπφο θαη 

σο κέζν πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ.  Οη πεγέο ηζρχνο ηνπ 
θξάηνπο. 

Ο πνιηηηθφο ζθνπφο ηνπ πνιέκνπ σο 

ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πνιέκνπ.  

5ε Δβδνκάδα 3 

Οη ζπληειεζηέο ηζρχνο ηνπ θξάηνπο σο 

κέζα δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ: Δ Οηθνλνκία 
σο πξσηεχσλ θαη κφλνο (;) ζπληειεζηήο 
ηζρχνο.  Ο ξφινο ηεο Αηπισκαηίαο σο 

ζπληνληζηηθνχ παξάγνληα ησλ ινηπψλ 
ζπληειεζηψλ ηζρχνο ηνπ θξάηνπο.  

6ε Δβδνκάδα 3 

Οη ζπληειεζηέο ηζρχνο ηνπ θξάηνπο σο 
κέζα δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ: Δ 
ηξαηησηηθή ηζρχο σο έζραην κέζν 

επίιπζεο δηαθξαηηθψλ δηαθνξψλ.  Ο ξφινο 
ησλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ 
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ζθνπψλ. 

7ε Δβδνκάδα 3 

Οη ζπληειεζηέο Εζρχνο ηνπ θξάηνπο σο 
κέζα δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ: Ο 

ακθηζβεηνχκελνο ξφινο ηεο Ήπηαο Εζρχνο.  
Οη Κπβεξλνδπλαηφηεηεο σο κειινληηθφο 
ζπληειεζηήο ηζρχνο ηνπ θξάηνπο. 

8ε Δβδνκάδα 3 

Ώξρέηππεο ζηξαηεγηθέο Τςειήο 
ηξαηεγηθήο: πλεξγαζία, Ώλάζρεζε, 

Πεηζαλαγθαζκφο, Ώπνηξνπή, Ώλαηξνπή, 
Όθεζε.  Δ θιεξνλνκηά ηνπ Φπρξνχ 
πνιέκνπ. 

9ε Δβδνκάδα 3 

Ο ηξαηησηηθφο ζθνπφο ηνπ πνιέκνπ.  Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ σο απφιπηε επζχλε ηνπ 
Ώξρηζηξαηήγνπ.  Δ ζρέζε ηνπ πνιηηηθνχ κε 
ην ζηξαηησηηθφ ζθνπφ ηνπ πνιέκνπ. 

10ε Δβδνκάδα 3 

Σα κέζα ζρεδίαζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ 
πνιέκνπ ζηε δηάζεζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

εγεζίαο: Υεξζαία, Ναπηηθή θαη Ώεξνπνξηθή 
Εζρχο.  Οη γεληθέο θαηεγνξίεο ηεο 
ηξαηησηηθήο ηξαηεγηθήο: Ώκπληηθέο θαη 

Βπηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηξαηεγηθή ηεο 
Βμφλησζεο, ηξαηεγηθή ηεο Βμνπζέλσζεο. 

11ε Δβδνκάδα 3 

Ώξρέηππεο ζηξαηεγηθέο ηξαηησηηθήο 
ηξαηεγηθήο:  Ο ξφινο ηεο ζηξαηησηηθήο 
ηζρχνο ζηελ Ώπνηξνπή.  Δ ζηξαηεγηθή ηεο 

Ώπνθπγήο ηεο Μάρεο (Δ ζηξαηεγηθή ηνπ 
Πεξηθιένπο). 

12ε Δβδνκάδα 3 

Δ εμέιημε ηεο ηξαηησηηθήο ηξαηεγηθήο ηνπ 
ΝΏΣΟ ζηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ: 
Άκπλα, Μαδηθά αληίπνηλα, Βπέιηθηε 
αληαπφδνζε. 

Θεζκηθά θείκελα θαη φξγαλα δηακφξθσζεο 
ηεο ειιεληθήο ηξαηησηηθήο ηξαηεγηθήο. 

13ε Δβδνκάδα 3 

Σα ειιεληθά ζηξαηησηηθά δφγκαηα κεηά ην 
1974: Δ Ώπνηξνπή, ην Αφγκα ηνπ εληαίνπ 
ακπληηθνχ ρψξνπ, ε Ώκπληηθή επάξθεηα, ε 

Βπέιηθηε αληαπφδνζε θαη ηζνδχλακν 
ηεηειεζκέλν. 

Δ Ώκπληηθή ζρεδίαζε σο κέζν πινπνίεζεο 
ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

14ε Δβδνκάδα 3 

Πεξηπησζηνινγηθή κειέηε: ρεδίαζε 
ηξαηεγηθήο Βζληθήο Ώζθαιείαο. 

Ώλαζθφπεζε καζήκαηνο. 

ΤΝΟΛΟ           42 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
Μαπξφπνπινο Παλαγηψηεο, 2012.  Βηζαγσγή ζηε ζεσξία ηνπ 
πνιέκνπ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο.  Ώζήλα: Ώπηνέθδνζε. 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΣΒΥΝΔ 

(Πνιεκηθή Θεσξία 
θαη αλάιπζε. 

Βπηρεηξεζηαθέο 

εθαξκνγέο) 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

 

 
 
 

ΓΛΧΑ 
 

Βιιεληθά 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή-παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

Οη Βπέιπηδεο λα έρνπλ ην κέγηζην ησλ 

γλψζεψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 
ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο (ηα 2-3 ηειεπηαία 
πξνπηπρηαθά εμάκελα) θαη λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ην ρεηκεξηλφ εμάκελν 

 

 Οη Βπέιπηδεο λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ 
θαη ελζσκαηψζνπλ κέζα ζε έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην φιεο ηηο κέρξη 
ηψξα απνθηεζείζεο πξαθηηθέο, 
επηηειηθέο θαη αθαδεκατθέο γλψζεηο ηεο 

ηξαηησηηθήο Βπηζηήκεο θαη 

 Να ζέζνπλ ηηο βάζεηο αλαβάζκηζεο ηεο 

γλψζεο ζε Σέρλε, κέζσ ηεο 
θαιιηέξγεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ 
αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ δεμηνηήησλ γηα 

λα απνθηήζνπλ πξνεγκέλε ηαθηηθή 
θξίζε, σο πξνο ηνλ νξζφ ρεηξηζκφ φινπ 
ηνπ θάζκαηνο απνζηνιψλ ησλ 

ηξαηησηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ, ζε εηξήλε-
θξίζε-πφιεκν. 
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Γλψζεηο 

Ο Βχειπηο καζαίλεη λα εξεπλά,  λα εληνπίδεη θαη λα αθνκνηψλεη ηηο 
ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο εμειίμεηο θαη αθνχ ηηο εληάμεη ζην 

γλσζηηθφ ηνπ ππφβαζξν, λα ηηο εθαξκφδεη απνδνηηθά ζηελ 
εθπαίδεπζε, ηελ ηαθηηθή θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ, ζε εηξήλε-θξίζε-
πφιεκν.. 

Γεμηφηεηεο 

Βπηδηψθεη ηε ζπλερή αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ θαη νκαδηθψλ 
ηθαλνηήησλ κέζα ζην πιαίζην ηεο νξζήο ζρεδίαζεο, νξγάλσζεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ ηαθηηθψλ ελεξγεηψλ ηφζν ζε θιαδηθφ φζν θαη 
δηαθιαδηθφ επίπεδν , φρη κφλν ζηηο θχξηεο αιιά θαη ζηηο 
δεπηεξεχνπζεο απνζηνιέο, (έθηαθηεο αλάγθεο, δηεζλείο απνζηνιέο 
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θιπ) 

Ηθαλφηεηεο 
Οηθνδνκεί θαη βειηηψλεη ην επίπεδν ηεο πξνεγκέ-λεο ηαθηηθήο 
επειημίαο ψζηε λα εθπιεξψλεη ηηο επη-ρεηξεζηαθέο απνζηνιέο θαη 
απαηηήζεηο ζην εζληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
 Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ εξγαζίεο θαη 

απφ έλα δηαγψληζκα πνπ ζα δνζεί. 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ δηαγψληζκα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ηνπ καζήκαηνο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα Αληηθείκελα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

Ώλάιπζε Σξερνπζψλ 
Βπηρεηξήζεσλ 

 

 
Ώλάιπζε ησλ 
παξακέηξσλ 

επηηπρίαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ 

 

Μνξθέο Τπνζηήξημεο 
ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 
Βπηιεγκέλεο ηάζεηο 
ησλ ζχγρξνλσλ-

κειινληηθψλ 
εθαξκνγψλ 

 

 
Βθαξκνζκέλε 

Ώλάιπζε 

Πξνεγκέλσλ 
Σαθηηθψλ επηινγψλ 

ηνπ κέιινληνο 

 
Ώλάιπζε-ρεδίαζε 
ησλ κειινληηθψλ 

πξνθιήζεσλ ζε φιν 
ην θάζκα ησλ 
ζηξαηησηηθψλ 

απνζηνιψλ (θχξηεο-
δεπηεξεχνπζεο) 

12 
 
 

 
 
8 

 
 
 

 
6 
 

 
 
 

12 
 
 

 
 
 

8 
 
 

 
 
 

 
6 

Θεκειηψδεηο θαλφλεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη 
πεξηνξηζκνί ησλ ζχγρξνλσλ 
ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε 
ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 

 πλνρή ησλ Απλάκεσλ 

 
χγρξνλεο ιεηηνπξγίεο Τπνζηήξημεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζε 
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 
 

Βπηιέγνληαη θαη αλαιχνληαη ζχγρξνλεο 
θαη κειινληηθέο ηάζεηο ηεο δηεζλνχο 
πξαθηηθήο, σο πξνο ηελ Βγγχο Μάρε θαη 

ηνλ Σαθηηθφ Βιηγκφ. 
 
Γίλνληαη πξνεγκέλεο ηαθηηθέο εθαξκνγέο 

ησλ αλσηέξσ ηάζεσλ, ψζηε λα 
εκπεδσζνχλ νη γλψζεηο ζε αηνκηθφ θαη 
ζπιινγηθφ επίπεδν θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην ηδηφκνξθν εζληθφ 
πεξηβάιινλ. 
 

Βμεηάδνληαη νη πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο 
ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαζψο θαη 
αληηκεηψπηζή ηνπο κέζσ ηεο νξζήο 

ζρεδίαζεο-εθηέιεζεο ηφζν ησλ θπξίσλ 
απνζηνιψλ φζν ησλ δεπηεξεπνπζψλ (πρ 
θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηεζλείο 

ππνρξεψζεηο) ζε θιαδηθφ θαη δηαθιαδηθφ 
επίπεδν. 

ΤΝΟΛΟ 52 4 ψξεο εβδνκαδηαία 

 



Σξίηε έθδνζε 

305 

 
 

 
 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΚΟΕΝΧΝΕΟΛΟΓΕΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καθθέο Γεψξγηνο, Ώλ. Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Καθθέο Γεψξγηνο, Ώλ. Καζεγεηήο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Άιια καζήκαηα αλζξσπηζηηθψλ 

επηζηεκψλ ζε πξνεγνχκελα έηε:  
Κνηλσληνινγία, ηξ. Εζηνξηα, Πνιεκηθή 
Σέρλε, Αηεζλέο Αίθαην, Δγεζία 

 
ΐαζηθνί αθαδεκατθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο 

είλαη:   
Ώ. Δ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηνπ Πνιέκνπ θαη άιισλ κνξθψλ 

βίαο, ε αλάιπζε ηεο θνηλσληνινγηθήο αληίιεςεο 
ηνπ ηξαηνχ θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ ηξαηνχ 
θαη θνηλσλίαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Καζνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ 
ζχγρξνλνπ ζηξαηησηηθνχ κέζα ζην επξχηεξν 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φπσο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ 
αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 
ηξαηνχ. Βθαξκνγέο ζηε ζχγρξνλε 

Κνηλσληνινγία ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ ζε 
εζληθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν.  
ΐ. Πξνβιήκαηα εληφο ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

πεξηβάιινληνο φπσο δεηήκαηα θχινπ, 
νηθνγέλεηαο ζηξαηησηηθνχ θαη πξννπηηθέο 
θαιχηεξεο πξνζέγγηζεο ζηξαηνχ θαη θνηλσλίαο. 

Γ. χγρξνλεο θνηλσληθέο απεηιέο φπσο ε 
ηξνκνθξαηία θαη θαηά πφζνλ απνηειεί κηα 
γεληθεπκέλε απεηιή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

πσο αληηκεησπίδεηαη θαη πνηά ε ζέζε ελφο 
ζχγρξνλνπ ζηξαηνχ σο εγγπεηή ηεο εζληθήο 
αζθάιεηαο θαη θπξηαξρίαο. 
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Γεμηφηεηεο 

 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Κνηλσληνινγία ηνπ ηξαηνχ 

2ε Δβδνκάδα 2 Θεζκηθφο ξφινο ζηξαηνχ 

3ε Δβδνκάδα 2 Κνηλσληνινγία ηεο ΐίαο 

4ε Δβδνκάδα 2 Κνηλσληνινγία ηνπ Πνιέκνπ 

5ε Δβδνκάδα 2 
ηξαηησηηθή Κνηλσληνινγία θαη ζηξαηησηηθή 

θνπιηνχξα επάγγεικα θαη ηδέα 

6ε Δβδνκάδα 2 
Δ ηζηνξηθή δηακφξθσζε ηεο ηξ. 

Κνηλσληνινγίαο 

7ε Δβδνκάδα 2 

ρέζεηο ηξαηνχ θαη Κνηλσλίαο θνηλσληθή 

πξνζέγγηζε 

8ε Δβδνκάδα 2 
Ο Βιιελαο Ώμησκαηηθφο ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

9ε Δβδνκάδα 2 Δ γπλαίθα ζηξαηηψηεο 

10ε Δβδνκάδα 2 

Οη λέεο απεηιέο, ηξνκνθξαηία θαη ε έλλνηα 

ηνπ εγθιήκαηνο  πνιέκνπ ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο 

11ε Δβδνκάδα 2 
Αηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ αηζζήκαηνο 

άκπλαο 

12ε Δβδνκάδα 2 Σξνκνθξαηία θαη θνηλσλία 



Σξίηε έθδνζε 

307 

13ε Δβδνκάδα 2   

ΤΝΟΛΟ           26 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Αξ. Γ. Καθθέ: «ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ», εθδ. Παπαδήζε, ΏΘΔΝΏ 2005 

 Αξ. Γ. Καθθέ: «ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ», 

εθδ. Παπαδήζε, ΏΘΔΝΏ 2010 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΑΕΒΘΝΒΕ ΥΒΒΕ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8o ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καζ. Ώλλα- Μαξία ΐηδάιε 

Γηδάζθνληεο: ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

ΐαζηθέο αξρέο   Αηεζλψλ ρέζεσλ, 

Αηεζλνχο Αηθαίνπ, Εζηνξίαο  θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε  

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ησλ Αηεζλψλ 

ρέζεσλ. Ώλαιχνληαη νη βαζηθέο ζεσξίεο (παιαηέο θαη 

ζχγρξνλεο) θαη εθηίζεληαη νη απφςεηο ησλ θχξησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο. Αηεξεπλψληαη ζέκαηα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη εζληθήο αζθάιεηαο θαη επηρεηξείηαη ε 

δηαζχλδεζε αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ηελ 

εθαξκνζκέλε πνιηηηθή. Σν Μάζεκα ρσξίδεηαη ζε δχν 

ζεκαηηθέο [πεδία]: Θεσξία Αηεζλψλ ρέζεσλ &  

Βπξσπατθή- Αηαηιαληηθή Άκπλα θαη Ώζθάιεηα. 

Μα
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ζη
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ά 
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πν
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α 

Γλψζεηο 

 

 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ πξνρσξεκέλεο γλψζεηο ηεο επηζηήκεο ησλ 
‗‘δηεζλψλ ζρέζεσλ‘‘, ησλ λέσλ/ αλαζεσξεκέλσλ φςεσλ ησλ βαζηθψλ 
ζεσξηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ κέζα ζε έλα δηεζλέο ζχζηεκα ην νπνίν ζπλερψο κεηαβάιιεηαη.   
 

Γεμηφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βειηησκέλεο ηθαλφηεηεο θαηαλφεζεο ηεο 
δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ακπλαο θαη 
αζθάιεηαο, αιιά άιισλ φςεσλ, φπσο νηθνλνκία- λνκηζκαηηθά, κέζα 

ζε δηεζλέο πιαίζην.  

Ηθαλφηεηεο 

 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βειηησκέλεο ηθαλφηεηεο θξίζεο, ζπγθξηζεο θαη 

απνηίκεζεο ηεο δηακφξθσζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε 
ηνπο θαλφλεο, αξρέο θαη πνιηηηθέο, πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζε έλα 
δηεζλέο ζχζηεκα θξαηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ/ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
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• Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Ο Πξνζδηνξηζκφο ηεο Βζληθήο Εζρχνο 

2ε Δβδνκάδα 2 ηξαηησηηθή Ώζθάιεηα θαη Οηθνλνκηθή Εθαλφηεηα 

 
3ε Δβδνκάδα 

 
2 

Αηεζλή Καζεζηψηα θαη ηξαηησηηθέο πκκαρίεο 

4ε Δβδνκάδα 2 H Πεξίπησζε ηεο  ΐφξεην- Ώηιαληηθήο πκκαρίαο 
(ΝΏΣΟ) 

5ε Δβδνκάδα              2 Δ Ώηιαληηθή πκκαρία θαη ε Δγεζία  ησλ ΔΠΏ  

6ε Δβδνκάδα 2 Οη Αηαηιαληηθέο ρέζεηο ζηελ Πεξίνδν 

ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ: πλεξγαζία - ρεδηαζκφο 

& Σππνπνίεζε Βμνπιηζκψλ  
 

7ε Δβδνκάδα 2 Οη Αηαηιαληηθέο ρέζεηο κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν   

 

8ε Δβδνκάδα 2 Δ Ώζπκκεηξία ζηελ Ώλάπηπμε ηξαηησηηθψλ 

Εθαλνηήησλ – Σν δηαηιαληηθφ θελφ.    
 

9ε Δβδνκάδα 2 ηξαηησηηθφο Μεηαζρεκαηηζκφο θαη Βπαλάζηαζε 
ζηηο ηξαηησηηθέο Τπνζέζεηο/RMA - Δ εκαζία ηνπ 
ηξαηησηηθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηε ΐφξεην-

Ώηιαληηθή πκκαρία  
 

10ε Δβδνκάδα 2 Βιιεληθή Πνιηηηθή Βζληθήο Άκπλαο θαη Ώζθάιεηαο 

θαη ΝΏΣΟ 

11ε Δβδνκάδα 2 Βιιεληθή Πνιηηηθή Βζληθήο Άκπλαο θαη Ώζθάιεηαο 

θαη ΝΏΣΟ 

12ε Δβδνκάδα 2 Βιιεληθή Πνιηηηθή Βζληθήο Άκπλαο θαη Ώζθάιεηαο 

θαη ΝΏΣΟ 

13ε Δβδνκάδα 2 πκπεξάζκαηα 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδαζθφλησλ 
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 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΟΠΛΧΝ 
 

 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΣΔ 

ΏΜΤΝΏ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ώζαλαζνχιε Κπξηαθή, Λέθηνξαο Β 

Γηδάζθνληεο: Ώζαλαζνχιε Κπξηαθή, Λέθηνξαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
 

Αεκφζηα Οηθνλνκηθά θαη Γεσνηθνλνκία. 

Δ Δζληθή Άκπλα θαη Αζθάιεηα 
ζεσξείηαη, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, σο 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αγαζά, δηφηη κφλν ζε 
έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ ε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα αθκάζεη. Ο θιάδνο 

ηεο Βζληθήο Άκπλαο είλαη απφ ηνπο 
δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο φζνλ αθνξά ην 
κεξίδην ηνπ ζην ΏΒΠ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ απαζρφιεζε. 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 
απνθηήζνπλ νη επέιπηδεο ρξήζηκεο γλψζεηο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία 
αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηνλ 
ηνκέα ηεο άκπλαο. Δ νηθνλνκία ηεο άκπλαο είλαη 

έλα κάζεκα εηδίθεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
επηζηήκεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο θαη εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
άκπλαο. Οη εθαξκνγέο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε 
ηνπο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αγαζνχ ηεο Βζληθή 

Άκπλα (δεκφζην αγαζφ θαη αδηαηξεηφηεηα), ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξά (κνλνπσιηαθή-
νιηγνπσιηαθή αγνξά φπνπ δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ν κεραληζκφο ησλ ηηκψλ) θαζψο 
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζηξαηησηηθνχ εγέηε 
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη 
απνδνηηθά ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ δηαζέηεη.  
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ε κηα πξψηε θάζε, εμεηάδνληαη ηα 

νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο άκπλαο (ζηξαηησηηθέο 
δαπάλεο, εηζαγσγέο-εμαγσγέο, ακπληηθή 
βηνκεραλία, ζπλεξγαζίεο κε ηδησηηθνχο θνξείο) 

ζηελ Βιιάδα θαη ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο, 
θπξίσο ηηο ΒΒ, ηηο ΔΠΏ θαη ηηο ρψξεο BRICS. ε 
κηα δεχηεξε θάζε, αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε εθαξκνγέο ζηηο Έλνπιεο 
Απλάκεηο: Βζληθή Άκπλα σο δεκφζην αγαζφ θαη 
πξνζδηνξηζκφο άξηζηνπ επηπέδνπ Βζληθήο 

Άκπλαο θαη Βζληθή Άκπλα θαη νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε. 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Βηζαγσγή - Οηθνλνκία ηεο Άκπλαο  

2ε Δβδνκάδα 4 

ηξαηησηηθέο Ααπάλεο: νξηζκφο, 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο, παγθφζκηεο 
πεγέο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

3ε Δβδνκάδα 4 

ηξαηησηηθέο Ααπάλεο: αλάιπζε  ηεο 
εμέιημεο  νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο (απφιπηα κεγέζε, 

σο πξνο ην ΏΒΠ ησλ ρσξψλ, θαηά θεθαιή, 
αλζξψπηλν δπλακηθφ …). Ππξεληθή 
Αχλακε. Μαθξνρξφληεο πξνβιέςεηο 

ακπληηθψλ δαπαλψλ.  

4ε Δβδνκάδα 4 

Παγθφζκην εκπφξην φπισλ θαη ζηξαηεγηθή 

ηνπ ζεκαζία. Βηζαγσγέο θαη εμαγσγέο 
ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζέζε ησλ ρσξψλ 
ζηελ παγθφζκηα ηαμηλφκεζε: αλάιπζε 

πξνζθνξάο - δήηεζεο. 
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5ε Δβδνκάδα 4 
Οηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

άκπλαο: Βζληθή Άκπλα σο Αεκφζην Ώγαζφ. 

6ε Δβδνκάδα 4 

Οηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

άκπλαο. Οηθνλνκηθή αλάιπζε: 
πξνζδηνξηζκφο παξαγσγήο άξηζηνπ 
επηπέδνπ Βζληθήο Άκπλαο, δηαγξακκαηηθά 

θαη εθαξκνγή νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο. 
Κφζηνο θαη ελαιιαθηηθφ θφζηνο ηεο Βζληθήο 
Άκπλαο. Οθέιε απφ κηα ζηξαηησηηθή-

πνιηηηθή ζπκκαρία.  

7ε Δβδνκάδα 4 

Οηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

άκπλαο: Βζληθή Άκπλα θαη Οηθνλνκηθή 
Ώλάπηπμε. Βμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ 
ακπληηθψλ δαπαλψλ ζην εζληθφ εηζφδεκα 

θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. 

8ε Δβδνκάδα 4 

Οηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 
άκπλαο. Βζληθή Άκπλα, Οηθνλνκηθή 
Ώλάπηπμε θαη θευλζηαλφ ππφδεηγκα. 
Πξνζδηνξηζκφο πνιιαπιαζηαζηή 

ακπληηθψλ δαπαλψλ. 

9ε Δβδνκάδα 4 

Ώκπληηθή ΐηνκεραλία: κηα θπξίαξρε 
βηνκεραλία. 
Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Ώκπληηθήο ΐηνκεραλίαο: 

αλάιπζε πξνζθνξάο - δήηεζεο. 
Παγθφζκηα Ώκπληηθή ΐηνκεραλία.  

10ε Δβδνκάδα 4 
Ώκπληηθή ΐηνκεραλία: κηα θπξίαξρε 
βηνκεραλία. Βιιεληθή Ώκπληηθή ΐηνκεραλία 

11ε Δβδνκάδα 4 
πλεξγαζία ησλ Έλνπισλ Απλάκεσλ κε 
Εδησηηθνχο Φνξείο. 

12ε Δβδνκάδα 4 
πλεξγαζία ησλ Έλνπισλ Απλάκεσλ κε 
Εδησηηθνχο Φνξείο.  

13ε Δβδνκάδα 4 Βπαλάιεςε – Πξφρεηξν Αηαγψληζκα 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ώζαλαζνχιε Κ., 2015, Οηθνλνκία ηεο Άκπλαο: ζηξαηησηηθέο 

δαπάλεο, ππξεληθή δχλακε, παγθφζκην εκπφξην ακπληηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο, Σ1, εθδ. Β. 
εκεηψζεηο Αηδάζθνπζαο (2015). 
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 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΧΜΑΣΧΝ 
 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΡΟΔΓΜΒΝΏ 
ΏΜΤΝΣΕΚΏ ΤΛΕΚΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

 8o ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Θεφδσξνο Ληφιηνο, Βθιεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

Πξναπαηηνχκελα είλαη ηα Τπνρξεσηηθά 
Μαζήκαηα «ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ Ε» 
πνπ δηδάζθεηαη ζην 3ν Βμάκελν 

πνπδψλ θαη «ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 
ΕΕ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 4ν Βμάκελν 
πνπδψλ. 

Σν κάζεκα θαιχπηεη κέξνο ηεο βαζηθήο 

χιεο ηεο Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ θαη ηδηαίηεξα 
ηνπ πεδίνπ ησλ ζχγρξνλσλ ακπληηθψλ πιηθψλ 
ελψ απνηειεί κηα αλαζθφπεζε ησλ θαηεγνξηψλ 

πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 
ζχγρξνλε ζηξαηησηηθή πξαθηηθή, ησλ ηξφπσλ 
δξάζεο ηνπο θαη ρξήζεο ηνπο. Βμεηάδεηαη 

ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ ηερληθψλ θαη 
θαηαζθεπαζηηθψλ ακπληηθψλ πιηθψλ. Ώξρηθά, 
γίλεηαη αλαθνξά ζηα απιά κεηαιιηθά πιηθά -

ηδηαίηεξα ζην ράιπβα- θαη ζηηο βαζηθέο αξρέο 
ηεο κεηαιινπξγίαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ 
θαηεξγαζηψλ. Ώθνινχζσο, εμεηάδνληαη ηα 

θεξακηθά θαη νη εθαξκνγέο ηνπο. Μεηά απφ κηα 
ζχληνκε αλαθνξά ζηε θχζε ησλ πνιπκεξψλ, 
παξνπζηάδνληαη ζχλζεηα πιηθά, φπσο ηα 

πξνεγκέλα ηλνπιηζκέλα ακπληηθά ζχλζεηα 
πιηθά θαζψο θαη ηα έμππλα ακπληηθά πιηθά. 
Σέινο, γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ 

λαλνηερλνινγία θαη ζηα βηνυιηθά . 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν 

εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεη ηε θχζε ησλ πιηθψλ απφ ηα νπνία 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα φπια, ηα εμαξηήκαηα 
θαη νη εηδηθέο ζπζθεπέο πνπ ζα ζπλαληήζεη ζηελ 

θαξηέξα ηνπ σο επαγγεικαηίαο ζηξαηησηηθφο, 
κέινο κηαο ζχγρξνλεο θαη ηερλνινγηθά 
πξνεγκέλεο ζηξαηησηηθήο δνκήο φπσο είλαη νη 

Βιιεληθέο Έλνπιεο Απλάκεηο, λα έρεη 
απνθηήζεη έλα ζεκειηψδεο ππφβαζξν ζην 
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αληηθείκελν ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

Τιηθψλ, λα αληηιακβάλεηαη ηε ζχλδεζε ηεο 
δνκήο ησλ πιηθψλ κε ηηο επεμεξγαζίεο θαη ηηο 
ηδηφηεηέο ηνπο, λα έρεη κηα βαζηθή επνπηεία ηεο 

θπζηθνρεκείαο θαη ηεο κειέηεο ησλ κεραληθψλ 
θαη κε κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ Τιηθψλ αιιά 
θαη ησλ κεζνδνινγηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

λέσλ πξνεγκέλσλ Ώκπληηθψλ Τιηθψλ, 
λα έρεη κηα ζηνηρεηψδε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ πιηθψλ. 
Δ ελφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κάζεκα 

αλαθνξάο γηα φζνπο κειινληηθνχο 

αμησκαηηθνχο ζα επηκνξθσζνχλ - κε ηελ 
απαίηεζε θαη ηνπ ΓΒ - σο θνηηεηέο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο ΏΒΕ ηεο ρψξαο ζε 

πξνπηπρηαθφ (π.ρ. ζηε ρνιή Υεκηθψλ 
Μεραληθψλ ΒΜΠ) φζν θαη κεηαπηπρηαθφ 
επίπεδν, αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ζρνιέο 

(π.ρ. ρνιέο Μεραληθνχ, ΣΒΏΜΥ, 
Ππξνβνιηθνχ, Σεζσξαθηζκέλσλ, Σερληθνχ, 
Τιηθνχ Πνιέκνπ, Βθνδηαζκνχ-Μεηαθνξψλ). 

Ο ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο είλαη λα 
απνθηήζεη ν θνηηεηήο θαη κειινληηθφο 
αμησκαηηθφο ηα εθφδηα ψζηε λα κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 
εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη αλά ηελ πθήιην ζηνλ 
ηνκέα ηεο Βπηζηήκεο ησλ Τιηθψλ, ηδηαίηεξα ζην 

ζηξαηησηηθφ ηνκέα. 

Μ
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ηα
 Γλψζεηο 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Καηεγνξίεο Τιηθψλ ζηελ πνιεκηθή 

πξαθηηθή. Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε θαη 
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Σερλνινγία Τιηθψλ. Ο ξφινο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ ζηελ αλάπηπμε 
λέσλ πιηθψλ, ηζηνξηθά θαη ζην κέιινλ.  

2ε Δβδνκάδα 4 

Μέηαιια θαη Σερλνινγία Καηεξγαζίαο 

Μεηάιισλ, Υάιπβεο, Αηάγξακκα Fe‐C, 
Ώξρέο Μεηαιινπξγίαο, Υάιπβεο 
Οπινκεραλεκάησλ, Καηεξγαζίεο Υαιχβσλ 
γηα Οπινκεραλήκαηα. 

3ε Δβδνκάδα 4 

ΐαθή θαη θιήξπλζε- θινγνβαθή θαη 

επαγσγηθή βαθή. Ώπφ ηνλ κηθξφθνζκν ζηηο 
κεραληθέο ηδηφηεηεο. Ενλνελαδψησζε. 

Πξνζηαζία απφ Αηάβξσζε. Βηδηθή αλαθνξά 
ζε θάλλεο ππξνβφισλ φπισλ θαη πιηθψλ 
ζσξάθηζεο αξκάησλ κάρεο. 

4ε Δβδνκάδα 4 
Άιια Μέηαιια θαη Μεηαιιηθά Κξάκαηα. Σν 
πξφβιεκα ηνπ βάξνπο. Μεηαιιηθά πιηθά γηα 
θαηαζθεπή αεξνζθαθψλ. 

5ε Δβδνκάδα 4 

Βηζαγσγή ζηα Κεξακηθά Τιηθά, Σερλνινγία 
Παξαγσγήο Κεξακηθψλ Βμαξηεκάησλ γηα 

ηξαηησηηθέο Βθαξκνγέο. Κεξακηθέο 
Θσξαθίζεηο, Ώκπληηθέο Βθαξκνγέο. 

6ε Δβδνκάδα 4 

Πνιπκεξή ηξαηησηηθψλ Βθαξκνγψλ. 
Πνιπεζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο γηα 
αιεμίζθαηξα εμαξηήκαηα. Κεξακηθά θαη 

πνιπκεξή γηα ηελ θαηαζθεπή φπισλ κηθξνχ 
δηακεηξήκαηνο. 

7ε Δβδνκάδα 4 

χλζεηα Τιηθά. Βηζαγσγή‐Οξηζκνί, Βίδε 
χλζεησλ Τιηθψλ, βειηίσζε ηδηνηήησλ κε 

πξνζζήθε ηλψλ. Ώλζξαθνλήκαηα, KEVLAR, 
παινλήκαηα θαη άιιεο ζπλζεηηθέο θαη 
θεξακηθέο ίλεο. Πξνζζήθε θπηηθψλ 
θπηηαξηλνχρσλ ηλψλ.  

8ε Δβδνκάδα 4 

Μεραληθέο Εδηφηεηεο θαη Μεραληθή χλζεησλ 

Τιηθψλ. Σερλνινγία θαη Μέζνδνη 
Παξαγσγήο Ώκπληηθνχ Τιηθνχ ΐαζηζκέλν 

ζε Πξνεγκέλα χλζεηα Τιηθά. ΚEVLAR: 
Κξάλε, αιεμίζθαηξνη ζψξαθεο θαη 
πξνζηαηεπηηθά. 

9ε Δβδνκάδα 4 Φπζηθέο Μέζνδνη Ώλαιπζεο Τιηθψλ. 

10ε Δβδνκάδα 4 

Ώπνξξφθεζε ξαδηνθπκάησλ. Τιηθά 
ηερλνινγίαο ηχπνπ STEALTH. ΐαθή 

κηθξν/λαλν ζθαηξηδίσλ ζηδήξνπ. 
Βκβνιηαζκέλα θχια λενπξελίνπ. Ώθξψδεο 
απνξξνθεηέο. Ώπνξξνθεηήο ηχπνπ 

Jaumann. Αηαθνπηφκελνη δαθηπιησηνί 
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ζπληνληζηέο. 

11ε Δβδνκάδα 4 

Βηζαγσγή ζηε Ναλνηερλνινγία. Σχπνη 

λαλνυιηθψλ. Ναλνζχλζεηα θαη 
Ναλνδνκεκέλα Πξνεγκέλα Τιηθά. 

12ε Δβδνκάδα 4 
Βηδηθνχ Σχπνπ Ώκπληηθά Τιηθά. Ώθξψδε 
Τιηθά Θσξαθίζεσλ, ζηνιέο πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθνχ απφ θπζηθφ κεηάμη.  

13ε Δβδνκάδα 4 

Έμππλα Τιηθά κε Πξνζαξκνδφκελε Ανκή 

θαη πκπεξηθνξά. Μεηαπιηθά. Σν Μέιινλ 
ησλ ηξαηησηηθψλ Τιηθψλ. 

ΤΝΟΛΟ           52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Φξάγθνο – Ληβάληνο Λ. εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα 

«Πξνεγκέλα Ώκπληηθά Τιηθά», ηξαηησηηθή ρνιή 
Βπειπίδσλ, ΐάξε 2015, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλν 

ζην Moodle). 

 Callister, W. D.  «ΒΠΕΣΔΜΔ ΚΏΕ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΤΛΕΚΧΝ», 
Βθδφζεηο Σδηφια, ISBN: 9608050901 

 Honeycombe, R. W. K., Bhadeshia, H. K. D. H. ―Steels: 
Microstructures and Properties‖, Edward Arnold, UK, 1995. 

 Krauss, G. ―Steels: Heat Treatment and Processing 
Principles‖, American Society of Metals, Materials Park, 

Ohio, USA, 1994. 

 Ώλδξεφπνπινο, Ώ.Γ. «Βπεμεξγαζία Πνιπκεξψλ θαη 
ρεδηαζκφο Πξντφλησλ», ΒΜΠ, Ώζήλα 1990. 

 Φηίθνο, Υξήζηνο Π. «Βπηζηήκε θαη ηερληθή ησλ θεξακηθψλ». 
Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο ΒΜΠ, Ώζήλα, 2005. ISBN 960-

254-648-4. 

 Chung, Deborah D. L. ―Composite Materials: Science and 

Applications‖, ISBN: 1848828306 
Δπηπιένλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

 παξνπζηάζε ληνθπκαληέξ ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

ζπαζηψλ ηχπνπ θαηάλα 

 Παξνπζίάζε βίληεν ζρεηηθά κε ηελ επαγσγηθή ζθιήξελζε 

ραιχβα θαη Ενλνελαδψηνζε ραιχβδηλσλ εμαξηεκάησλ. 

 Παξνπζίαζε-νκηιία ζε κνξθή ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε ηα 

Πηζηφιηα Σχπνπ Glock 

 Σν παξάδεηγκα ηνπ Lockheed F-117 Nighthawk 

 Journal Club: Βκθάληζε λαλνδνκψλ ζε παξαδνζηαθέο 
κεηαιινπξγηθέο θαηεξγαζίεο. Βμήγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 
Αακαζθελνχ παζηνχ θαη ζπαζηνχ ηχπνπ Καηάλα. 

http://www.biblionet.gr/book/96341/%CE%A6%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82,_%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A0./%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
http://www.biblionet.gr/com/479/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%9C%CE%A0
https://kickass.so/books/author/chung_deborah_d_l/
https://kickass.so/composite-materials-science-and-applications-b44336/
https://kickass.so/composite-materials-science-and-applications-b44336/
https://kickass.so/composite-materials-science-and-applications-b44336/
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2.3.6 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΡΟΔ) 

1νο ΣΟΜΔΑ 

 

ΡΟΖ 1Ζ: ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ 

ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ 

ΟΡΓΏΝΧΕΏΚΔ 
ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ  Ή 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΟ ΤΝΒΡΓΏΣΔ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 Ώγγιηθά: Πηζηνπνίεζε 
Ώγγινκάζεηαο Ώ1,ΐ1  

 Κνηλσληθή Φπρνινγία & 
ηξαηησηηθή Φπρνινγία  

 

 Βθκάζεζε: Να κάζεη ν θνηηεηήο βαζηθέο 
ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο Οξγαλσζηαθήο 

πκπεξηθνξάο εζηηαζκέλεο ζην 
ζηξαηησηηθφ πιαίζην  

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο Οξγαλσζηαθήο 
ζπκπεξηθνξάο ζηα πιαίζηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ην 
ξφιν θξίζηκσλ ςπρνινγηθψλ 
παξακέηξσλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πιέγκαηνο εθπαίδεπζε- δηνίθεζε- 
πνιηηηθή- άκπλα 

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies), θαζψο θαη 
εξεπλεηηθέο αζθήζεηο 
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Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηηο εκπεξηζηαησκέλεο γλψζεηο Κνηλσληθήο 
Φπρνινγίαο θαη Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο ρξήζηκεο ζηε 
δηαδηθαζία ηεο Αηνίθεζεο Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ ζην εζληθφ θαη 

δηεζλέο ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ 

Γεμηφηεηε
ο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ 
κειεηψλ πεξίπησζεο αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηεο 
ςπρνινγίαο ηνπ αηφκνπ θαη ηεο νκάδαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
δηνίθεζεο 

Ηθαλφηεηε

ο 
 

Καιιηεξγείηαη ε ηθαλφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαζψο θαη νη 

νξγαλσηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θνηηεηψλ 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο, 
απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη απφ κηα κηθξή 
εξγαζία, ηνπ ηχπνπ ηεο εξεπλεηηθήο άζθεζεο 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξφθεηηαη γηα ηελ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 

εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Βηζαγσγή ζηηο ζεσξίεο ηεο Οξγαλσζηαθήο 

Φπρνινγίαο 

2ε Δβδνκάδα 4 
Κνηλσληθέο Ώλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

ηξαηησηηθνχ πεξηβάιινληνο 

3ε Δβδνκάδα 4 
Οξγαληζκφο: ραξαθηεξηζηηθά, δνκή, 

ιεηηνπξγία 

4ε Δβδνκάδα 4 

Αηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο 

ηαπηφηεηαο γηα ηελ έληαμε ζε έλαλ 
νξγαληζκφ 

5ε Δβδνκάδα              4 Αέζκεπζε θαη Ώθνζίσζε 

6ε Δβδνκάδα 4 
Ώλζεθηηθφηεηα – Ώπηνεθηίκεζε & 

Βξγαζηαθή Ώπηναπνηειεζκαηηθφηεα   

7ε Δβδνκάδα 4 
Οη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο ησλ 
αλζξσπίλσλ πφξσλ 

8ε Δβδνκάδα 4 Δ πξνζέιθπζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

9ε Δβδνκάδα 4 
Δ εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

10ε Δβδνκάδα 4 Αηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

11ε Δβδνκάδα 4 Δ ππνθίλεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

12ε Δβδνκάδα 4 
Βξγαζηαθή επεκεξία θαη ζηξαηησηηθφ 
πεξηβάιινλ 

13ε Δβδνκάδα 4 
Παξνπζίαζε θαη κειέηε εξεπλψλ 
νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο  
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ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Καξακαλψιε, ΐ. & Παπαρξηζηφπνπινο, Κ. (2015)  
                      Ειζαγυγή ζηην Ψςσολογία και ζηπαηιυηικέρ  

                      εθαπμογέρ –  Θευπηηικέρ  βάζειρ ηηρ  
                      επιζηήμηρ ηηρ Ψςσολογίαρ : Μεθοδολογία  
                      έπεςναρ & Κοινυνική – Κοινοηική  –  

                      Οπγανυηική Ψςσολογία, Ώζήλα, Β 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο 7 

 Βκπέδσζε ησλ αξρψλ ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο  

 Βκπέδσζε βαζηθήο νξνινγίαο  θαη 

εξγαιεηνζήθεο ηεο Οξγαλσζηαθήο 
Φπρνινγίαο 

Ώπηνεθπαίδεπζε 12 

 Μειέηε θαη αλάπηπμε νξγαλσηηθψλ 
δεμηνηήησλ  

 Οξγάλσζε, ιήςε απνθάζεσλ, 
δηνηθεηηθή κέξηκλα 

 Άηνκν θαη άκπλα 

 Αηνηθεηηθή Μέξηκλα – Αηαρείξηζε 

Ώλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη άκπλα 
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ΡΟΖ 1Ζ: ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ 
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΏΣΟΜΟ ΚΏΕ 
ΟΜΏΑΏ ΣΟ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΟ 
ΠΛΏΕΕΟ: 

ΚΟΕΝΧΕΚΒ ΚΏΕ 

ΚΟΕΝΟΣΕΚΒ 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή ΒΕΑΕΚΟ 

ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 Ώγγιηθά: Πηζηνπνίεζε 
Ώγγινκάζεηαο Ώ1,ΐ1 

 ΐαζηθέο γλψζεηο Κνηλσληθήο 
θαη ηξαηησηηθήο Φπρνινγίαο  

 

 Βθκάζεζε: Να απνθηήζεη ν θνηηεηήο 
βαζηθέο ζεσξίεο Κνηλνηηθήο Φπρνινγίαο 

θαη απνηειέζκαηα δεκηνπξγηθήο 
πξνζαξκνγήο θαη απνηειεζκαηηθήο 
έληαμεο ζε έλα θνηλνηηθφ πιαίζην  

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο 
ηελ έλλνηα ηεο ζηαδηαθήο, νκαιήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο έληαμεο ηνπ αηφκνπ 
ζηα πιαίζηα κηαο θνηλφηεηαο κε ζηφρν 
πςειά θίλεηξα δέζκεπζεο θαη ηελ 

πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα, εξγαζηαθή 
επεκεξία, άςνγε δηνίθεζε θαη 
αδηακθηζβήηεηε άκπλα  

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 
πεξίπησζεο (case studies) θαη 

εξεπλεηηθέο αζθήζεηο 
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Ο θνηηεηήο καζαίλεη ην ξφιν ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο έληαμεο 
ζηελ θνηλφηεηα ζηελ εμαζθάιηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε 
ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, πςειά εγεηηθά θαη  νξγαλσζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επηινγήο 
πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζεο, δηνίθεζεο θαη άκπλαο  

Γεμηφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ, ησλ 
κειεηψλ πεξίπησζεο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ αζθήζεσλ 
αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηνπ ησλ ςπρνινγηθψλ κεηαβιεηψλ 

ζηε δηαδηθαζία έληαμεο θαη ηεο εξγαζηαθήο επεκεξίαο ζην 
ζηξαηησηηθφ πιαίζην  

Ηθαλφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο θαιιηεξγείο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ γηα δεκηνπξγηθή 
πξνζαξκνγή 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο, 
απφ γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη απφ κηα κηθξή 

εξγαζία, ηνπ ηχπνπ ηεο εξεπλεηηθήο άζθεζεο 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξφθεηηαη γηα ηελ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Θεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη αηνκηθέο 

δεμηφηεηεο 

2ε Δβδνκάδα 4 

Αηαηαξαρή πξνζαξκνγήο: νξηζκφο, 
ιεηηνπξγία, ζπλέπεηεο (ελδναηνκηθέο, 
δηαηνκηθέο ή δηνκαδηθέο), δηαρείξηζε, 

αληηκεηψπηζε 
 Μειέηε πεξηπηψζεσλ 

 

3ε Δβδνκάδα 4 

Σξαπκαηηθή εκπεηξία ζηελ εηξήλε θαη ηνλ 
πφιεκν: νξηζκφο, ιεηηνπξγία, ζπλέπεηεο 

(ελδναηνκηθέο, δηαηνκηθέο ή δηνκαδηθέο), 
δηαρείξηζε, αληηκεηψπηζε 
 Μειέηε πεξηπηψζεσλ 

4ε Δβδνκάδα 4 

Μεηαηξαπκαηηθή Αηαηαξαρή (PTSD) : 
Οξηζκφο, αληηκεηψπηζε, ζεξαπεία 

 Μειέηε πεξηπηψζεσλ – 
κεζνδνινγία ηξαπκαηνζεξαπείαο 

5ε Δβδνκάδα              4 

ηξεο & δηαηαξαρέο δηάζεζεο: νξηζκφο, 
ιεηηνπξγία, ζπλέπεηεο (ελδναηνκηθέο, 
δηαηνκηθέο ή δηνκαδηθέο), δηαρείξηζε, 

αληηκεηψπηζε 
 Μειέηε πεξηπηψζεσλ 

6ε Δβδνκάδα 4 
Βπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε: νξηζκφο, 
ιεηηνπξγία, ζπλέπεηεο (ελδναηνκηθέο, 



Σξίηε έθδνζε 

322 

δηαηνκηθέο ή δηνκαδηθέο), δηαρείξηζε, 

αληηκεηψπηζε 
 Μειέηε πεξηπηψζεσλ 

7ε Δβδνκάδα 4 
Αηεπθξηληζηηθφο νδεγφο ζπκπησκαηνινγίαο 
γηα αλαγλψξηζε εζσηεξηθψλ εκπνδίσλ θαη 
παξαπνκπή ζηνπο εηδηθνχο ςπρηθήο πγείαο 

8ε Δβδνκάδα 4 
Αηαρείξηζε αηφκσλ θαη νκάδσλ 
Αηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ 

9ε Δβδνκάδα 4 
Πξφιεςε θαη πξναγσγή Τγείαο ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλφηεηαο 

10ε Δβδνκάδα 4 πκβνπιεπηηθή ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ 

11ε Δβδνκάδα 4 
ηφρνη θαη ιεηηνπξγία ςπρνινγηθήο 
ππνζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ 

12ε Δβδνκάδα 4 

Ώλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ηνπο εηδηθνχο 
ςπρηθήο πγείαο ζην ζηξαηφ: πξφζεζε, 

ζηάζε, θφβνο απηφ-ζηηγκαηηζκνχ & 
δεκφζηνπ ζηηγκαηηζκνχ 
 ζπκπεξηθνξά βεηεξάλσλ: κειέηε 

πεξηπηψζεσλ 

13ε Δβδνκάδα 4 

Ώπηνζηηγκαηηζκφο & Κνηλσληθφο 

ηηγκαηηζκφο απφ ηε δηαδηθαζία 
αλαδήηεζεο ςπρνινγηθήο βνήζεηαο ζηα 
πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ: εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

απφ ηελ Βιιάδα θαη ηελ παγθφζκηα 
θνηλφηεηα 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Καξακαλψιε, ΐ. & Παπαρξηζηφπνπινο, Κ. (2015)  
                      Ειζαγυγή ζηην Ψςσολογία και ζηπαηιυηικέρ  
                      εθαπμογέρ –  Θευπηηικέρ  βάζειρ ηηρ  
                      επιζηήμηρ ηηρ Ψςσολογίαρ : Μεθοδολογία  

                      έπεςναρ & Κοινυνική – Κοινοηική  –  
                      Οπγανυηική Ψςσολογία, Ώζήλα, Β 

   

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο 7 

 Βμνηθείσζε κε ηηο αξρέο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 
ηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζην 

ζηξαηφ  

Ώπηνεθπαίδεπζε 12 

 Μειέηε πεξηπηψζεσλ αλαδήηεζεο 

θαη πξφζιεςεο ςπρνινγηθήο 
ππνζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζηξαηνχ  

 Βμάζθεζε ζηε δηαρείξηζε αηνκηθψλ 
ζπλαηζζεκάησλ θαη επίιπζε 

πξνζσπηθψλ εκπνδίσλ έληαμεο ζε 
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

ΤΝΟΛΟ 19  
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ΡΟΖ 1Ζ: ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΤΝΒΡΓΏΣΕΚΒ & ΜΔ 
ΤΝΒΡΓΏΣΕΚΒ 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ: 

ΦΤΥΟΛΟΓΕΚΒ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ  

(PSYOP) -  

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΣΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏ 

 (MISO) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
7Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή ΒΕΑΕΚΟ 
ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 Ώγγιηθά: Πηζηνπνίεζε 
Ώγγινκάζεηαο Ώ1,ΐ1  

 ΐαζηθέο γλψζεηο Κνηλσληθήο 
θαη ηξαηησηηθήο Φπρνινγίαο  

 

 Βθκάζεζε: ΐαζηθέο ζεσξίεο θνηλσληθήο 
επηξξνήο, πξνπαγάλδαο θαη ςπρνινγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ  

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα επηθνηλσληαθά 
κνληέια θαη πσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε 
δχλακε ηεο πιεξνθνξίαο  

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 
πεξίπησζεο (case studies) 

θαη κηθξέο εξεπλεηηθέο αζθήζεηο 
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Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηηο βαζηθέο κνξθέο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο 
ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη άκπλαο 

Γεμηφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ, ησλ κειεηψλ 
πεξίπησζεο  θαη ησλ εξεπλεηηθψλ αζθήζεσλ αλαγλσξίδεη ηε δχλακε 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ εηξήλε θαη ηνλ πφιεκν 

Ηθαλφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο αμηνπνηεί ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ ηθαλφηεηεο 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Βπηθνηλσληαθά κνληέια: νξηζκφο, δηαζηάζεηο, 

ιεηηνπξγία, απνηειεζκαηηθφηεηα 

2ε Δβδνκάδα 4 Κνηλσληθή επηξξνή – πιινγηθή Πφισζε 

3ε Δβδνκάδα              4 Φπρνινγία ηεο κάδαο 

4ε Δβδνκάδα 4 πλεξγαζία – Ώληαγσληζκφο 

5ε Δβδνκάδα              4 
Βηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο 
ζπκπεξηθνξάο – ε αμηνπνίεζε πξνζνκνησηή – 
έξεπλα & εθαξκνγέο 

6ε Δβδνκάδα 4 
Φπρνινγηθέο Βπηρεηξήζεηο: Μνξθέο, 
ραξαθηεξηζηηθά, δηαζηάζεηο, αξρέο, 

7ε Δβδνκάδα 4 
Φπρνινγηθέο Βπηρεηξήζεηο: ηερληθέο, κέζα 
δηεμαγσγήο (γξαπηφο – πξνθνξηθφο ιφγνο, έληππα 

– ειεθηξνληθά κέζα), ζρεδηαζκφο, αληηκεηψπηζε 

8ε Δβδνκάδα 4 
Πξνπαγάλδα, Ώληηπξνπαγάλδα, Μαχξε 

Πξνπαγάλδα 

9ε Δβδνκάδα 4 Intelligence Operations 

10ε Δβδνκάδα 4 
 ηξαηησηηθέο Βπηρεηξήζεηο Αηαρείξηζεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο 

11ε Δβδνκάδα 4 Εζηνξηθά θαη ζχγρξνλα παξαδείγκαηα 

12ε Δβδνκάδα 4 Εζηνξηθά θαη ζχγρξνλα παξαδείγκαηα 

13ε Δβδνκάδα 4 Εζηνξηθά θαη ζχγρξνλα παξαδείγκαηα 

ΤΝΟΛΟ    

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Καξακαλψιε, ΐ. (2015) Φπρνινγηθέο επηρεηξήζεηο &  

                      ηξαηησηηθέο Βπηρεηξήζεηο Αηαρείξηζεο ηεο  
                      Πιεξνθνξίαο, Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο,  
                      Β 

Καξακαλψιε, ΐ. & Παπαρξηζηφπνπινο, Κ. (2015)  
                      Ειζαγυγή ζηην Ψςσολογία και ζηπαηιυηικέρ  
                      εθαπμογέρ –  Θευπηηικέρ  βάζειρ ηηρ  
                      επιζηήμηρ ηηρ Ψςσολογίαρ : Μεθοδολογία  

                      έπεςναρ & Κοινυνική – Κοινοηική  –  
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                 Οπγανυηική Ψςσολογία, Ώζήλα, Β 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο 7 

 Ώχμεζε θαηαλφεζεο ησλ ζεσξηψλ ηεο 
ζπλεξγαζίαο 

 Βπεμήγεζε βαζηθήο νξνινγίαο  θαη 
εξγαιεηνζήθεο ηεο Βπηθνηλσλίαο, ησλ 

Φπρνινγηθψλ Βπηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
ηξαηησηηθψλ Βπηρεηξήζεσλ Αηαρείξηζεο ηεο 
Πιεξνθνξίαο 

Ώπηνεθπαίδεπζε 12 

 Πιεξνθνξίεο θαη άκπλα 

 Θεσξίεο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη 
ζηξαηεγηθφο  ζρεδηαζκφο      

 

ΤΝΟΛΟ 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΖ 1Ζ: ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΦΤΥΟΛΟΓΕΏ 
ΣΔ ΔΓΒΕΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ Ή ΒΕΑΕΚΟ 
ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Ώγγιηθά: Πηζηνπνίεζε 

Ώγγινκάζεηαο Ώ1,ΐ1  

 ΐαζηθέο γλψζεηο Κνηλσληθήο 

& ηξαηησηηθήο Φπρνινγίαο  

 

 Βθκάζεζε: ΐαζηθέο ζεσξίεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηελ 

έλλνηα ηεο ςπρνινγίαο ηεο δηνίθεζεο 
αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηεο εγεζίαο θαη ηεο 
ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο θαζψο θαη ην ξφιν ηελ 

ελζπλείδεηεο εγεηηθήο δξαζηεξηφηεηεο 
πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο  

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: ρεηηθέο κειέηεο 
πεξίπησζεο (case studies) θαη εξεπλεηηθή 

άζθεζε 

Μ
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Γλψζεηο 
 

 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηηο ζεσξίεο εγεζίαο θαη εμνηθεηψλεηαη κε ηελ 
απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηδηαίηεξα ζην 
ζηξαηησηηθφ πιαίζην  

Γεμηφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ, ηεο εξεπλεηηθήο 
άζθεζεο θαη ηηο κειέηεο πεξίπησζεο αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή εγεζία θαη ηε 
ζηξαηησηηθή δηνίθεζε  

Ηθαλφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο αλαπηχζζεη ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη επηιέγεη ην ζηπι 
εγεζίαο πνπ ζεσξεί σο πην απνηειεζκαηηθφ ζχκθσλα κε ηελ 
πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ην ζηξαηησηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα ηελ 

εμαζθήζεη 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο, απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη απφ κηα κηθξή εξγαζία, ηνπ ηχπνπ 
ηεο εξεπλεηηθήο άζθεζεο 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξφθεηηαη γηα ηελ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Λεπηνκέξεηεο 
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Γηδαζθαιίαο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Βηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία ηεο Δγεζίαο 

2ε Δβδνκάδα 4 Οξηζκνί Δγεζίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δγέηε 

3ε Δβδνκάδα 4 Μνξθέο Δγεζίαο 

4ε Δβδνκάδα 4 Όθνο & Πξνζαλαηνιηζκφο Δγεζίαο 

5ε Δβδνκάδα              4 Πξνζσπηθέο Αεμηφηεηεο Δγεζίαο 

6ε Δβδνκάδα 4 Μεηαζρεκαηηζηηθή Δγεζία 

7ε Δβδνκάδα 4 πλαιιαθηηθή Δγεζία 

8ε Δβδνκάδα 4 Δγεηηθνί Ρφινη   

9ε Δβδνκάδα 4 Δγεζία θαη πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε Ε 

10ε Δβδνκάδα 4 
Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δγεζίαο (Αηαρείξηζε 
Κξίζεσλ – Αηαρείξηζε δηαδηθαζίαο ιήςεο 
Ώπνθάζεσλ) 

11ε Δβδνκάδα 4 Δγεζία θαη ηξαηησηηθή Αηνίθεζε 

12ε Δβδνκάδα 4 
Παξνπζίαζε Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο γηα ηελ 
Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δγεζίαο ζην ηξαηησηηθφ 
Πεξηβάιινλ Ε 

13ε Δβδνκάδα 4 
Παξνπζίαζε Βξεπλεηηθήο Βξγαζίαο γηα ηελ 
Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δγεζίαο ζην ηξαηησηηθφ 

Πεξηβάιινλ ΕΕ 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Καξακαλψιε, ΐ. (2015) Φπρνινγία ηεο Δγεζίαο,       
               Παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο 

Καξακαλψιε, ΐ. & Παπαρξηζηφπνπινο, Κ. (2015)  
                     Ειζαγυγή ζηην Ψςσολογία και ηιρ  
                     ζηπαηιυηικέρ εθαπμογέρ – Θευπηηικέρ  βάζειρ  

                      ηηρ επιζηήμηρ ηηρ Ψςσολογίαρ: Μεθοδολογία  
                      έπεςναρ & Κοινυνική – Κοινοηική –  
                     Οπγανυηική Ψςσολογία, Ώζήλα, Β 

 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο 7 

 Ώχμεζε θαηαλφεζεο ησλ ζεσξηψλ ηεο 

Φπρνινγίαο ηεο Δγεζίαο 

 Βπεμήγεζε βαζηθήο νξνινγίαο  θαη 

εξγαιεηνζήθεο ηεο Φπρνινγίαο ηεο Δγεζίαο 

Ώπηνεθπαίδεπζε 12 
 Βμάζθεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ ηεο 

Φπρνινγίαο ηεο Δγεζίαο  

ΤΝΟΛΟ 19  

 

 

 

ΡΟΖ 2Ζ: ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ,ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΓΓΛΕΚΔ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 
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ΟΡΟΛΟΓΕΏ: 

ΜΒΣΏΦΡΏΔ 
ΣΒΥΝΕΚΧΝ 
ΚΒΕΜΒΝΧΝ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μηραειίδνπ Άξηεκηο, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Β 

Γηδάζθνληεο: Μηραειίδνπ Άξηεκηο, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
 
Πηπρίν γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ ΐ2 

ζηελ Ώγγιηθή Γιψζζα. 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΏΘΔΜΏΣΟ 
 
Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο 

βαζηθήο ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο ζηελ Ώγγιηθή 

γιψζζα, κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε ησλ 

Βπειπίδσλ κε ηηο πην ζεκαληηθέο αξρέο ηεο 

ηερληθήο κεηάθξαζεο. ηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο νη Βπέιπηδεο ηεο ΕΕΕ Σάμεο ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ απζεληηθά θείκελα 

ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, λα εζηηάζνπλ ζε 

αζθήζεηο εμεηδηθεπκέλνπ ζηξαηησηηθνχ 

ιεμηινγίνπ θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο, λα 

κεηαθξάζνπλ πξσηφηππεο ερνγξαθήζεηο 

ζηξαηησηηθήο θαη δηπισκαηηθήο ζεκαηνινγίαο, 

θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ζχληαμε γξαπηψλ 

θεηκέλσλ, φπσο, επί παξαδείγκαηη, 

ζηξαηησηηθήο αλαθνξάο (report), ή 

ππνκλήκαηνο (memo). 

ΑΕΑΏΚΣΕΚΟΕ ΣΟΥΟΕ ΣΟΤ ΜΏΘΔΜΏΣΟ 

 Να θέξεη ηνπο Βπέιπηδεο ζε επαθή κε 
ηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε απζεληηθά 
επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα ζηελ 
Ώγγιηθή γιψζζα. 

 Να ηνπο δηδάμεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 
ηερληθήο κεηάθξαζεο θαη ηηο εθαξκνγέο 

ηεο. 

 Να ηνπο εμνηθεηψζεη κε πξσηφηππα 
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θείκελα ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη 
λα ηνπο βνεζήζεη λα βειηηψζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο άγλσζηνπ 
θεηκέλνπ κέζεο δπζθνιίαο, 
θαιιηεξγψληαο ηηο κεηαθξαζηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο. 

 Να δψζεη ζηνπο Βπέιπηδεο ηελ επθαηξία 

λα εμαζθήζνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο 
ηθαλφηεηα, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα 
ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θξηηηθνχ 

ζρνιηαζκνχ, κέζα απφ ηε κειέηε 
απζεληηθψλ ερεηηθψλ ληνθνπκέλησλ θαη 
αζθήζεσλ εμεηδηθεπκέλνπ ζηξαηησηηθνχ 

ιεμηινγίνπ. 
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Γλψζεηο 
 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

(Theory): War: Causes, Rules, and the 

Human Factor. 

Basic Terminology Notes (Arms, Corps, 
Ranks)  

2ε Δβδνκάδα 4 

(Theory): Military History 

Introduction to the basic principles of 
technical translation 

3ε Δβδνκάδα 4 
(Theory): Fit to Fight: Combat Readiness 

(Translation Practice): Subject-related text 

4ε Δβδνκάδα 4 
(Theory): The French Foreign Legion  

(Translation Practice): Subject-related text 

5ε Δβδνκάδα 4 (Theory): United Nations: Peacekeeping 
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Operations 

(Translation Practice): Subject-related text 

6ε Δβδνκάδα 4 
(Theory): Military Service 

Revision: Units 1-6 

7ε Δβδνκάδα 4 Mid-term Exam   

8ε Δβδνκάδα 4 
(Theory): Life on a Military Base 

(Translation Practice): Subject-related text  

9ε Δβδνκάδα 4 

(Theory): NATO Search and Rescue 

Operations  

(Translation Practice): Subject-related text 

10ε Δβδνκάδα 4 
(Theory): Hellenic Army Aviation 

(Translation Practice): Subject-related text 

11ε Δβδνκάδα 4 

(Theory): The Household Cavalry and 

Royal Armoured Corps 

(Translation Practice): Subject-related text 

12ε Δβδνκάδα 4 
(Theory): Operation Desert Storm 

(Translation Practice): Subject-related text 

13ε Δβδνκάδα 4 
(Theory): Military Exercises 

Revision: Units 7-12  

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

English for the Military: A Handbook for the Hellenic Military 

Academy (Marianna Patrona & Artemis Michailidou), έθδνζε Β 

πκπιεξσκαηηθά: Παθέην ζεκεηψζεσλ ηεο δηδάζθνπζαο 
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ΡΟΖ 2Ζ: ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ,ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΥΧΡΑ 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 
ΜΑΘΖΜΑ 

ΏΜΒΡΕΚΏΝΕΚΔ 

ΠΟΛΒΜΕΚΔ 
ΠΒΓΟΓΡΏΦΕΏ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

ΓΗΓΑΚΟΤΑ 

ΒΛΕΏΐΒΣ ΥΏΣΓΔΟΛΟΤ, ΏΝΏΠΛΔΡΧΣΡΕΏ ΚΏΘΔΓΔΣΡΕΏ 

ΏΓΓΛΕΚΔ ΓΛΧΏ 

ΚΏΕ ΦΕΛΟΛΟΓΕΏ ΓΛΧΑ 

ΏΓΓΛΕΚΔ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή - παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
Γλψζε ηεο Ώγγιηθήο Γιψζζαο  ζε  

Βπίπεδν ΐ2 (Καιή Γλψζε) 

  

 Βθκάζεζε: Δ γλσξηκία ησλ 

Βπειπίδσλ κε ηελ ακεξηθαληθή 

πεδνγξαθία ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά ηα ζπνπδαηφηεξα 

ζηξαηησηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηηο ζχγρξνλεο πνιεκηθέο  

ζπγθξνχζεηο. 

 Καηαλφεζε: Δ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο 

ηεο δφμαο, ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ηεο 

ζπζίαο, ηνπ θαζήθνληνο θαη ηνπ 

παηξησηηζκνχ, αιιά θαη ηεο 

καηαηφηεηαο, ηεο θξίθεο, ηεο 

απψιεηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ γηα 

πξνεηνηκαζία ησλ Βπειπίδσλ ζε 

πεξίπησζε κειινληηθήο ζχγθξνπζεο.  

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: Βξγαζίεο 

ζρεηηθέο κε ηηο έλλνηεο ηνπ πνιέκνπ 

πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο 

Βπέιπηδεο θαη παξνπζηάδνληαη ζηε 

ηάμε.  
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Γλψζεηο 

 

Μέζα απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ πεδνγξαθεκάησλ θαη 

ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο, ησλ Ώκεξηθαλψλ βεηεξάλσλ 

ζπγγξαθέσλ, νη Βπέιπηδεο γλσξίδνπλ εκκέζσο ηε 

ζθιεξφηεηα ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη ηα βάζαλα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ κέλνπλ πίζσ θαη βιέπνπλ ηνλ θφζκν λα 

θαηαξξέεη.  

Γεμηφηεηεο 
 

Υάξηο ζηηο δηαιέμεηο, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο 

βειηηψλεηαη ην ιεμηθνγξακκαηηθφ επίπεδν θαη ε δεμηφηεηα 

νκηιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο επίζεκεο αγγιηθήο γιψζζαο.  

Ηθαλφηεηεο 
 

Οη ηθαλφηεηεο, ηφζν νη γεληθέο φζν θαη νη εηδηθέο, 

αλαπηχζζνληαη θαη βειηηψλνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

εκπεηξία. Μέζα απφ ηε κειέηε θαη ηελ εμέηαζε ησλ 

θεηκέλσλ, ηε ζπδήηεζε θαη ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ, νη 

Βπέιπηδεο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο 

έθθξαζεο ζην γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 

 1ε Δβδνκάδα 4  A Bell for Adano:  Plot Summary  

2ε Δβδνκάδα 4 A Bell for Adano:  Comic Elements  

3ε Δβδνκάδα 4  Mister Roberts: Plot Summary  

4ε Δβδνκάδα 4  Mister Roberts: Plot Summary  

5ε Δβδνκάδα 4 
  Mister Roberts: Analysis  

  Mister Roberts: Comic Elements  

6ε Δβδνκάδα 4 

 Revision 

 Mid-term Examination  

7ε Δβδνκάδα 4 Catch-22: Plot Summary  

8ε Δβδνκάδα 4 Catch-22: Comic Elements  

9ε Δβδνκάδα 4 Slaughterhouse-Five: Plot Summary  

10ε Δβδνκάδα 4 Slaughterhouse-Five:Comic Elements    

11ε Δβδνκάδα 4 Slaughterhouse-Five:Comic Elements  
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12ε Δβδνκάδα 4 

  Revision: A Bell for Adano (2 hours) & 

Mister Roberts (2 hours)  

13ε Δβδνκάδα 4 
Revision: Catch-22 (2 hours) &  

Slaughterhouse-Five (2 hours)  

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Comedy in American World War II Fiction (2013) by 

Elizabeth Hatziolou 

2. εκεηψζεηο θαη Βπεμεγήζεηο ηεο Αηδάζθνπζαο  
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ΡΟΖ ΑΓΓΛΗΚΑ : ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ,ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

Βξεηαληθή Πνιεκηθή 
Λνγνηερλία ηνπ Α‘ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

Μέιε ΑΒΠ 

ΓΛΧΑ 
 

ΏΓΓΛΕΚA 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Βκκαλνπήι Γεσξγηλήο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Πηζηνπνηεηηθφ Ώγγινκάζεηαο 

Βπηπέδνπ ΐ2 (Καιή Γλψζε) 

Σν κάζεκα εζηηάδεη, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 
ινγνηερλίαο, ζηε βειηίσζε ησλ γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ Βπειπίδσλ ζηα Ώγγιηθά.  

Κάζε θεθάιαην αληηζηνηρεί ζε έλα έηνο πνιέκνπ, 
απφ ην 1914 έσο ην 1918, θαη πεξηγξάθεη ηηο δσέο 

θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιεκηζηψλ-
ζπγγξαθέσλ κέζα απφ ηα θείκελα ηνπο, 
παξάιιεια κε ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο. 

Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 
κε ηνλ νπνίνλ αληαπνθξίζεθαλ δεκηνπξγηθά νη 
ζηξαηεπκέλνη ζπγγξαθείο πνπ πνιέκεζαλ ζηε 

πξψηε γξακκή κέζα απφ ηε κειέηε ινγνηερληθψλ 
θεηκέλσλ, απνζπαζκάησλ  επηζηνιψλ, 
απνκλεκνλεπκάησλ, θπβεξλεηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ αλαθνηλσζέλησλ. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 



Σξίηε έθδνζε 

335 

 

 

 

 

 

 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
 Βηζαγσγή  ζηελ ΐξεηαληθή Πνιεκηθή 

Λνγνηερλία ηνπ 1914-1918 

2ε Δβδνκάδα 4 
 

 1914  

3ε Δβδνκάδα 4 
 
 1914  

4ε Δβδνκάδα 4 
 
 1915  

5ε Δβδνκάδα 4  1915  

6ε Δβδνκάδα 4  1916  

7ε Δβδνκάδα 4  1916  

8ε Δβδνκάδα 4 
 
 Πξφρεηξν δηαγψληζκα 

9ε Δβδνκάδα 4 

 1917 

 

 

10ε Δβδνκάδα 4 
 

 1917  

11ε Δβδνκάδα 4  1918  

12ε Δβδνκάδα 4  1918  

13ε Δβδνκάδα 4 Βπαλαιεπηηθφ κάζεκα 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
7. WRITERS AT THE FRONT LINE: The Writings of the 1914 

– 1918 War Poets (Manos Georginis, Β) 
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ΡΟΖ 2Ζ: ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΏΚΒ 

ΑΒΞΕΟΣΔΣΒ 

ΑΔΜΟΕΟΤ ΛΟΓΟΤ: 
PUBLIC SPEAKING 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Παηξψλα Μαξηάλζε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Β 

Γηδάζθνληεο: Παηξψλα Μαξηάλζε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  

 
 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΏΘΔΜΏΣΟ 

 
Σν καζήκα ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 
επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ Βπειπίδσλ ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν, δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πνιχπιεπξεο απαηηήζεηο ηνπ 
ξφινπ ηνπο σο κειινληηθψλ δηνηθεηψλ κνλάδσλ θαη 

κειψλ δηαθξαηηθψλ ζηξαηησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ. Καιχπηεη ηηο βαζηθέο αξρέο 
επηθνηλσλίαο, νξγάλσζεο θαη εθθνξάο ηνπ δεκφζηνπ 

ιφγνπ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά είδε.    
 
ΑΕΑΏΚΣΕΚΟΕ ΣΟΥΟΕ ΣΟΤ ΜΏΘΔΜΏΣΟ 

 Να πξνεηνηκάζεη ηνπο Βπέιπηδεο ψζηε λα 
επηηπγράλνπλ κε αθξίβεηα θαη απηνπεπνίζεζε 

ηνπο επηθνηλσληαθνχο ζηφρνπο ηνπο, 
αζθψληαο ζεηηθή επηξξνή ζην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ πνπ δηαρεηξίδνληαη. 

 Να εμνηθεηψζεη  ηνπο Βπέιπηδεο  κε ηηο 
βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο θαη δεκφζηνπ 

ιφγνπ (δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ξεηνξηθή 
ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, ζηξαηησηηθή ξεηνξηθή) 

 Να εμνηθεηψζεη  ηνπο Βπέιπηδεο  κε 

ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά είδε ηα νπνία ζα 
θιεζνχλ λα παξάμνπλ ζε πξαγκαηηθέο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο (π.ρ, πξνθνξηθέο 

παξνπζηάζεηο, δεμηφηεηεο ζπλνκηιίαο θαη 
δηαπξαγκάηεπζεο). 
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 Να βειηηψζεη  ηελ επηθνηλσληαθή ρξήζε ηεο 

Ώγγιηθήο Γιψζζαο απφ ηνπο Βπέιπηδεο ζηνλ 
πξνθνξηθφ ιφγν ζε αλψηεξν επίπεδν 
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Γλψζεηο 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 ΐαζηθέο έλλνηεο ζηελ Βπηθνηλσλία 

2ε Δβδνκάδα 4 Αηαπνιηηηζκηθή Βπηθνηλσλία (1) 

3ε Δβδνκάδα 4 Αηαπνιηηηζκηθή Βπηθνηλσλία (2) 

4ε Δβδνκάδα 4 
Βπηθνηλσληαθέο Σερληθέο Αεκφζηνπ Λφγνπ 
(1) 

5ε Δβδνκάδα 4 
Βπηθνηλσληαθέο  Σερληθέο Αεκφζηνπ Λφγνπ 
(2) 

6ε Δβδνκάδα 4 Πξνθνξηθέο Παξνπζηάζεηο (1) 

7ε Δβδνκάδα 4 Πξνθνξηθέο Παξνπζηάζεηο (2) 

8ε Δβδνκάδα 4  ηξαηησηηθή Ρεηνξηθή (1) 

9ε Δβδνκάδα 4 ηξαηησηηθή Ρεηνξηθή (2) 

10ε Δβδνκάδα 4 
Αεμηφηεηεο πλνκηιίαο θαη Αηαπξαγκάηεπζεο 
(1) 

11ε Δβδνκάδα 4 
Αεμηφηεηεο πλνκηιίαο θαη Αηαπξαγκάηεπζεο 
(2) 

12ε Δβδνκάδα 4 
Αηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη Βπηθνηλσλία κε ηα 
ΜΜΒ  

13ε Δβδνκάδα 4 
Πξνθνξηθέο Παξνπζηάζεηο Βπειπίδσλ κε 
ρξήζε  Powerpoint  

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Developing Communication Skills in Oral Speech:  
Public Speaking (Marianna Patrona, έθδνζε Β) 

 πκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο ηεο δηδάζθνπζαο 
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ΡΟΖ 3Ζ: ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ 
ΑΕΒΘΝΒΕ 
ΥΒΒΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν   ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

  

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καζ. Ώλλα- Μαξία ΐηδάιε 

Γηδάζθνληεο: ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

ΐαζηθέο αξρέο  Αηεζλνχο Αηθαίνπ, 

Εζηνξίαο  θαη Οηθνλνκηθψλ. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη κηα 

εηζαγσγηθή  πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ησλ 

Αηεζλψλ ρέζεσλ, εζηηάδνληαο ζηηο ηζηνξηθέο, 

θαηαβνιέο, ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο. 

Βθηίζεληαη νη βαζηθέο ζεσξίεο θαη νη θχξηεο 

απφςεηο ησλ πιένλ γλσζηψλ εθπξνζψπσλ 

ηεο.  

Μαζεζ

ηαθά 
Απνηε
ιέζκα

ηα 

Γλψζεηο 

 

 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο 
ησλ ‗‘δηεζλψλ ζρέζεσλ‘‘, ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ θαζψο θαη ησλ 
πξαθηηθψλ επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ κέζα ζε 

έλα δηεζλέο ζχζηεκα ην νπνίν ζπλερψο κεηαβάιιεηαη.   
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Γεμηφηεηε
ο 

 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ακπλαο θαη αζθάιεηαο, αιιά 

άιισλ φςεσλ, φπσο νηθνλνκία- λνκηζκαηηθά, κέζα ζε δηεζλέο 
πιαίζην.  

Ηθαλφηεηε
ο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θξίζεο, ζπγθξηζεο θαη 
απνηίκεζεο ηεο δηακφξθσζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε 
ηνπο θαλφλεο, αξρέο θαη πνιηηηθέο, πνπ δηακνξθψλνληαη κέζα ζε 

έλα δηεζλέο ζχζηεκα θξαηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ/ δηεζλψλ 
νξγαληζκψλ.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

• Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Βηζαγσγή 

2ε Δβδνκάδα 2 Δ Βκθάληζε ηεο Βπηζηήκεο ησλ Αηεζλψλ 
ρέζεσλ 

 

 

3ε Δβδνκάδα 

 

2 

Καηαβνιέο: Εζηνξία, Πνιηηηθή Βπηζηήκε, 

Φηινζνθία 
 

4ε Δβδνκάδα 2 Δ ηδενινγηθή επίδξαζε ησλ  δχν 
Παγθφζκησλ Πνιέκσλ 
 

 

5ε Δβδνκάδα              2 ΐαζηθέο Θεσξίεο Αηεζλψλ ρέζεσλ 

 

6ε Δβδνκάδα 2  
Ρεαιηζκφο : Κχξηνη εθπξφζσπνη 
 

7ε Δβδνκάδα 2 Φηιειεπζεξηζκφο/ Εδεαιηζκφο/ 
Ραζηνλαιηζκφο : Κχξηνη εθπξφζσπνη. 

 
 

8ε Δβδνκάδα 2 Μαξμηζκφο- Νέν- Μαξμηζκφο: Κχξηνη 
εθπξφζσπνη 
 

 

9ε Δβδνκάδα 2 Νέν- Ρεαιηζκφο /  Νέν- Φηιειεπζεξηζκφο / 

Άιιεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηηο 
Αηεζλείο ρέζεηο. 
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10ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο ρέζεηο θαη Πφιεκνο 
 

11ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο ρέζεηο θαη Ώλάπηπμε/ Οηθνλνκία 
 

12ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο ρέζεηο θαη Βμσηεξηθή Πνιηηηθή ησλ 

θξαηψλ 
  

13ε Δβδνκάδα 2 πκπεξάζκαηα  

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδαζθφλησλ 
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ΡΟΖ 3Ζ: ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 
ΜΒΔ ΏΝΏΣΟΛΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

60  ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καζ. Ώλλα- Μαξία ΐηδάιε 

Γηδάζθνληεο: ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

ΐαζηθέο αξρέο   Αηεζλψλ ρέζεσλ, 
Αηεζλνχο Αηθαίνπ, Εζηνξίαο  θαη 
Οηθνλνκηθψλ. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε  

κειέηε ησλ γεσπνιηηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο 
Μέζεο Ώλαηνιήο, ε γεσγξαθηθή, ηζηνξηθή, θαη 
πνιηηηθή ζεκαζία απηνχ ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία γηα ηηο κεγάιεο 
δπλάκεηο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο 
είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ γεγνλφησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηεο Μέζεο 
Ώλαηνιήο απφ ην μεθίλεκα ηνπ Ώ΄ παγθνζκίνπ 
πνιέκνπ κέρξη ζήκεξα θαη ε εμέηαζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο 
ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Με ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ καζήκαηνο επηδηψθεηαη ν θνηηεηήο λα 

απνθηήζεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο γηα ην 
ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζηελ Μέζε Ώλαηνιή πνπ 
κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ εζληθή 

αζθάιεηα ηεο Βιιάδνο.  

Μα

ζεζ
ηαθ
ά 

Απ
νηε
ιέζ

καη
α 

Γλψζεηο 

 

 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ καο 
πεξηβάιινληνο θαη, εηδηθφηεξα, ηεο Μ. Ώλαηνιήο, ηεο δπλακηθήο, 
θαζψο θαη ησλ σθειεηψλ- θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ 

Βιιάδα/ ΒΒ, φπσο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην ππνζχζηεκα απηφ.   
 

Γεμηφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ 
ηεο  εζληθήο πνιηηηθήο ηεο Βιιάδαο/ΒΒ, απέλαληη ζην γεσπνιηηηθφ 

απηφ ππνζχζηεκα.  

Ηθαλφηεηεο 

 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θξίζεο, ζπγθξηζεο θαη 

απνηίκεζεο ηεο δηακφξθσζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε 
ηηο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ πνιηηηθψλ πνπ 
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δηακνξθψλνληαη απφ ην γεσπνιηηηθφ απηφ ππνζχζηεκα θαη ηα 

θχξηα θξάηε κέζα ζε απηφ.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
• Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Οη Γεσπνιηηηθνί Οξηζκνί ηεο Μέζεο 

Ώλαηνιήο – Εζηνξηθή Ώλαδξνκή 

2ε Δβδνκάδα 2 Ο ζρεκαηηζκφο ησλ ζπλφξσλ ησλ 

ζεκεξηλψλ θξαηψλ ηεο Μέζεο Ώλαηνιήο 
 

 
3ε Δβδνκάδα 

 
2 

Ο ςπρξφο πφιεκνο θαη ν ξφινο ησλ 
κεγάισλ δπλάκεσλ ζηνλ ρψξν ηεο Μέζεο 
Ώλαηνιήο, Σν πεηξέιαην σο παξάγνληαο 

απνζηαζεξνπνίεζεο 
 

4ε Δβδνκάδα 2 Δ Ώξαβν-Εζξαειηλή δηέλεμε 

5ε Δβδνκάδα 2 Δ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ θαη ν ξφινο ηνπο 

ζηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο 

6ε Δβδνκάδα 2 Σν Γήηεκα ηεο Ώιεμαλδξέηηαο. 

7ε Δβδνκάδα 2 Σν Κνπξδηθφ Γήηεκα, ην Π.Κ.Κ. θαη νη 
επηπηψζεηο ηνπ ζηα θξάηε πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηφ. 
 

8ε Δβδνκάδα 2 Δ Εζηνξηθή Ώλαδξνκή ηνπ πνιηηηθνχ Εζιάκ 
θαη ην θαηλφκελν ηνπ ηζιακηθνχ 
Φνληακεληαιηζκνχ 

 

9ε Δβδνκάδα 2 Ο ζηξαηεγηθφο ξφινο ηεο Σνπξθίαο θαη ε 

εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηα 
θξάηε ηεο πεξηνρήο 
 

10ε Δβδνκάδα 2 Παξάγνληεο ζηελ δηακφξθσζε ηεο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Ώηγχπηνπ, πξίαο, 

Ενξδαλίαο, ηνπ Λίβαλνπ, Εξάθ θαη ηνπ Εξάλ 
 

11ε Δβδνκάδα 2 Δ ζχγρξνλε πεξίνδνο ησλ αξαβηθψλ 

εμεγέξζεσλ (Ώξαβηθή Άλνημε) 

12ε Δβδνκάδα 2 Δ Κξίζε ηεο πξίαο (Αηαζηάζεηο θαη 
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πξννπηηθέο) – νξγάλσζε ηνπ Εζιακηθνχ 

Κξάηνπο ISIS 

13ε Δβδνκάδα 2 Οη Βιιελν-Ώξαβηθέο ζρέζεηο. (ηζηνξηθή 
αλαζθφπεζε -  πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 
ζρέζεηο -  ζχγρξνλεο εμειίμεηο)/ ζχγρξνλν 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο Βιιάδαο- Εζξαήι – 
Κχπξνπ 
 

 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδαζθφλησλ 
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ΡΟΖ 3Ζ: ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΒΘΝΒΕ 
ΟΡΓΏΝΕΜΟΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

70  ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ 

ΓΛΧΔ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καζ. Ώλλα- Μαξία ΐηδάιε 

Γηδάζθνληεο: ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εξκελεία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο, κέζσ ηεο 

εμέηαζεο ηεο ζχγρξνλεο δπλακηθήο ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

αλαδξνκήο ζηελ νξγάλσζε ηεο δηεζλνχο 

θνηλσλίαο (γεληθέο ζεσξίεο πεξί δηεζλνχο 

νξγάλσζεο /δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζρέζε 

ζεσξίαο δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, νξηζκφο/ ζχζηαζε δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ, λνκηθφ θαζεζηψο, ηδηφηεηα κέινπο, 

ζεζκηθή δηάξζξσζε, απηφλνκε βνχιεζε, ιφγνη 

δηάιπζεο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, δηαθξίζεηο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ/ ελλνηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αηεζλνχο Οξγαληζκνχ ζην 

πιαίζην ηεο δηαθπβεξλεηηθήο θαη ηεο δηεζληθήο 

δηάζηαζεο ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο, ηζηνξηθή 

εμέιημε, νξηνζέηεζε αξκνδηνηήησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ). Βμεηάδνληαη ηα ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δηεζλήο επζχλε, 

πξνλφκηα θαη αζπιίεο θαη, ηέινο, ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ θηήζε, άζθεζε, αλαζηνιή θαη ιήμε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ θξάηνπο –κέινπο ηνπ δηεζλνχο 

νξγαληζκνχ. ην κάζεκα επηρεηξείηαη ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηεζλψλ θαη 
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πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα κε ζθνπφ λα 

αλαδεηρζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη νξγαληζκνί απηνί γηα ηε 

δηεζλή θνηλφηεηα θαη λα θαηαλνεζεί ε επίδξαζή 

ηνπο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

ζήκεξα ε δηεζλήο θνηλφηεηα: αλάπηπμε, 

νηθνλνκία, ζέκαηα θνηλσληθά, πεξηβάιινληνο, 

θηψρεηαο, κεηαλάζηεπζεο, αζθάιεηαο/ 

εγθιήκαηνο, θιπ... Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε 

ζχζηαζε ηνπ πξψηνπ δηεζλνχο (παγθφζκηνπ) 

νξγαληζκνχ, ηεο Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ (ΚηΒ/ 

League of Nations), ζηνλ Οξγαληζκφ 

Δλσκέλσλ Βζλψλ (ΟΔΒ) (σο έλα παγθφζκην 

ζχζηεκα ζθνπψλ, αξρψλ, κέζσλ θαη κνξθψλ 

δξάζεο ζπληεηαγκέλσλ), κέζσ ηεο κειέηεο -

αμηνιφγεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ ζηηο παγθφζκηεο 

ππνζέζεηο θαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ΐνξεην- 

Ώηιαληηθνχ πκθψλνπ (ΝΏΣΟ), σο έλα 

επξσαηιαληηθφ ζχζηεκα ζπιινγηθήο άκπλαο -

αζθάιεηαο (γέλλεζε, εμέιημε, Φπρξφο Πφιεκνο, 

ζρέζεηο ΔΠΏ- Βπξψπεο, λένο ξφινο, 

ηξνκνθξαηία, ζρέζεηο κε Ρσζία- Κίλα). Βθηφο 

απφ ην ΝΏΣΟ θαη ηνλ Οξγαληζκφ Δλσκέλσλ 

Βζλψλ /Βηδηθεπκέλεο Οξγαλψζεηο ηνπ, 

εμεηάδνληαη επίζεο ην πκβνχιην ηεο Βπξψπεο, 

ν Οξγαληζκφο πλεξγαζίαο θαη Ώζθάιεηαο ζηελ 

Βπξψπε, ν Οξγαληζκφο Ώκεξηθαληθψλ Κξαηψλ, 

θ.α.. Εδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή 

πνιηηηθή επηιεγκέλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

(ΝΏΣΟ, ΟΔΒ), κέζσ case- studies.   

Μα
ζεζ
ηαθ

ά 
Απ
νηε

ιέζ
καη
α 

Γλψζεηο 
 

 
Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο, 
ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο, ‗‘θφζηνπο-σθέινπο‘‘ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. 
 

Γεμηφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο εζληθήο 
πνιηηηθήο ακπλαο θαη αζθάιεηαο, αιιά άιισλ φςεσλ, φπσο 
νηθνλνκία- λνκηζκαηηθά, κέζα ζε δηεζλέο πιαίζην.  

Ηθαλφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θξίζεο, ζπγθξηζεο θαη 
απνηίκεζεο ηεο δηακφξθσζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ πνιηηηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ 
νη πεξηθεξεηαθνί/ δηεζλείο νξγαληζκνί.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
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• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

• Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 Βηζαγσγή 

 

2ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο Οξγαληζκνί: ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε 

 
3ε Δβδνκάδα 

 
2 

Αηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Θεσξίεο Αηεζλψλ 

ρέζεσλ 

4ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο Οξγαληζκνί: Ώίηηα δεκηνπξγίαο 

5ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο Οξγαληζκνί: Καηεγνξηνπνίεζε – 

6ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο Οξγαληζκνί: Μνξθέο Αηεζλνχο 
Οξγάλσζεο 
 

7ε Δβδνκάδα 2 Κνηλσλία ησλ Βζλψλ (ΚηΒ) 

8ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλήο θαη Βπξσπατθή πλεξγαζία (19νο & 

20νο αηψλαο) 

9ε Δβδνκάδα 2 Οξγαληζκφο Δλσκέλσλ Βζλψλ (ΟΔΒ) 

10ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Αηεζλήο Οηθνλνκία 

11ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Αηεζλήο Ώζθάιεηα 

 

12ε Δβδνκάδα 2 Αηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Βζληθά Κξάηε 

13ε Δβδνκάδα 2 Σν κέιινλ ησλ Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδαζθφλησλ 
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ΡΟΖ 3Ζ: ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΘΒΜΟΕ ΚΏΕ 

ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΣΔ 
ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ 
ΒΝΧΔ (ΒΒ) 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

80  ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Καζ. Ώλλα- Μαξία ΐηδάιε 

Γηδάζθνληεο: ΜΒΛΟ ΑΒΠ / ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

ΐαζηθέο αξρέο   Αηεζλνχο Αηθαίνπ, 

Εζηνξίαο  θαη Οηθνλνκηθψλ. 

θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο είλαη ε 

αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ, ηδενινγηθνχ θαη 

ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΒΟΚ/ΒΒ ζηελ 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηεο Βπξσπατθήο 

Πνιηηείαο (European Polity). Βπί ηεο νπζίαο 

αλαιχεηαη ην ηδηαίηεξν, κνλαδηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ΒΒ, νη παξάκεηξνη πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία Βπξσπατθήο 

νινθιήξσζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Βπξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο θπξίαξρσλ θξαηψλ. Γίλεηαη 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα ζηάδηα Βπξσπατθήο 

νινθιήξσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε 

ζεζκηθή εμέιημε - απνηχπσζε ηεο ελνπνηεηηθήο 

δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

Βπξσπατθψλ πλζεθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πληαγκαηηθήο πλζήθεο. Εδηαίηεξε 

πξνζνρή απνδίδεηαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

ΒΒ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηηο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή 

ηνπο ζηε ζεζκηθή κεηεμέιημε θαη ζηξαηεγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Βπξψπεο. Ώθφκα 

αλαιχνληαη ην ζεζκηθφ θαη ηδενινγηθφ πιαίζην 



Σξίηε έθδνζε 

348 

δηακφξθσζεο ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο ΒΒ, 

νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο νινθιήξσζεο θαη ε ζηάζε ηεο ΒΒ/ΔΠΏ 

έλαληη ηνπ θαλνληζηηθνχ ξφινπ ηνπ ΟΔΒ. 

Aλαιχνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

ελνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Βπξψπεο: 

ιεηηνπξγηζκφο, λεν-ιεηηνπξγηζκφο, 

δηαθπβεξλεηηζκφο θαη ππεξεζληθφ κνληέιν, ην 

ζηφρν πνπ ζέηνπλ αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηειενινγηθά ηελ ελσκέλε 

Βπξψπε ηνπ αχξην. Σν θαηλφκελν ηεο 

νινθιήξσζεο αληηκεησπίδεηαη θαη αλαιχεηαη σο 

ζηφρνο θαη σο δηαδηθαζία ζε αληηπαξάζεζε κε 

ην θξαην-θεληξηθφ κνληέιν θαη ηα πξνλφκηα ησλ 

θπξίαξρσλ θξαηψλ. Γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ θαη δεκηνπξγίαο ηνπο θξάηνπο κε 

βάζε ηελ λνκηκνπνίεζε, ηελ εθπξνζψπεζε, ηε 

κνξθή θαη ην ξφιν ηνπ αιιά θαη ηηο κνξθέο 

εμνπζίαο, αιιά θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ 

Βπξσπατζκφ σο πνιηηηθή ηδενινγία θαη 

ζηξαηεγηθή αληίιεςε γηα ηνλ ξφιν ηεο Βπξψπεο 

(Europeanization) ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ 

Ώηιαληηζκφ (Atlantisism) θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηφο επεξεάδεη ηελ ελνπνηεηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο 

νινθιήξσζεο. Σέινο, εμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο, 

ε εμσηεξηθή δξάζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΒΒ), ε αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηεο ΒΒ σο 

δηεζλνχο παξάγνληα ζην κεηαβαιιφκελν 

δηεζλέο ζχζηεκα. ην πιαίζην ησλ ζεσξηψλ 

επξσπατθήο νινθιήξσζεο, εμεηάδνληαη ε Κνηλή 

Βμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Ώζθαιείαο/ 

Βπξσπατθή Πνιηηηθή Άκπλαο θαη Ώζθάιεηαο 

(ΚΒΠΠΏ/ ΒΠΏΏ), νη κεραληζκνί θαη ηα φξγαλα 

κέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη, ε εμέιημε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ηεο ΚΒΠΠΏ, νη 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΒΒ κε ρψξεο 

ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ ππνζπζηεκάησλ 

θαζψο θαη κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

Βμεηάδνληαη νη δηαηάμεηο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλζεθψλ ηεο ΒΒ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πληαγκαηηθήο πλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα 
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αμηνινγεζεί ε πνξεία ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ 

ηεο ΒΒ (νη ζρέζεηο ηεο ΒΒ κε ηηο ΔΠΏ θαη ην 

ΝΏΣΟ αλαιχνληαη θπξίσο ζηε βάζε ησλ 

δηαηιαληηθψλ ζρέζεσλ). Σέινο εηδηθή κλεία 

γίλεηαη ζηελ επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ησλ 

Οξγάλσλ/ Θεζκψλ ηεο ΒΒ, κέζσ case- studies. 

Μα
ζεζ
ηαθ

ά 
Απ
νηε

ιέζ
καη
α 

Γλψζεηο 
 

 
Οη θνηηεηέο απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ηεο Βπξσπαηθήο 
νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο, ‗‘θφζηνπο-

σθέινπο‘‘ απφ ηε ζπκκεηνρή εζληθψλ θξαηψλ- κειψλ  ζηελ ΒΒ.   
 

Γεμηφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο εζληθήο 
νηθνλνκηθήο  πνιηηηθήο, αιιά θαη αζθάιεηαο, κέζα ζην Βπξσπαηθφ 
πιαίζην.  

Ηθαλφηεηεο 
 

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θξίζεο, ζπγθξηζεο θαη 
απνηίκεζεο ηεο δηακφξθσζεο εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ πνιηηηθψλ πνπ δηακνξθψλνπλ 
νη Βπξσπαηθνί ζεζκνί/ φξγαλα.   

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

• Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

• Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 2 ΤΝΘΔΚΒ ΚΏΕ ΘΒΜΟΕ TH ΒΒ- 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔΝ ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ 

ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ  

2ε Δβδνκάδα 2 ΤΝΘΔΚΒ ΚΏΕ ΘΒΜΟΕ ΣΔ ΒΒ - ΟΕ 

ΒΤΡΧΠΏΕΚΒ ΤΝΘΔΚΒ  

 

3ε Δβδνκάδα 

 

2 

ΤΝΘΔΚΒ ΚΏΕ ΘΒΜΟΕ ΣΔ ΒΒ - ΑΕΚΏΕΟ 

ΚΏΕ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ ΣΔ ΒΒ  

4ε Δβδνκάδα 2 ΤΝΘΔΚΒ ΚΏΕ ΘΒΜΟΕ ΣΔ ΒΒ - ΑΟΜΔ 

ΚΏΕ ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΒ ΣΧΝ ΟΡΓΏΝΧΝ ΣΔ ΒΒ  

5ε Δβδνκάδα 2 ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ - 

ΣΒΛΧΝΒΕΏΚΔ ΒΝΧΔ 

6ε Δβδνκάδα 2 ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ - ΚΟΕΝΔ 

ΏΓΟΡΏ 

7ε Δβδνκάδα 2 ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ - 
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ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΏΕ ΝΟΜΕΜΏΣΕΚΔ ΒΝΧΔ 

(ΟΝΒ)  

8ε Δβδνκάδα 2 ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ - ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΒΝΧΔ  

9ε Δβδνκάδα 2 Δ ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΒΝΧΔ ΚΏΕ ΟΕ ΠΟΛΕΣΒ 

ΣΔ 

10ε Δβδνκάδα 2 ΠΟΛΕΣΕΚΒ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΒΝΧΔ/ 

ΟΡΕΓΟΝΣΕΒ/ ΣΟΜΒΏΚΒ / ΒΞΧΣΒΡΕΚΒ   

11ε Δβδνκάδα 2 ΚΟΕΝΔ  ΒΞΧΣΒΡΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ/ ΚΟΕΝΔ  

ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΏΜΤΝΏ ΚΏΕ ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΔ 

ΒΒ 

12ε Δβδνκάδα 2 ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΟΛΟΚΛΔΡΧΔ: 

ΠΡΟΟΠΣΕΚΒ 

13ε Δβδνκάδα 2 πκπεξάζκαηα  

ΤΝΟΛΟ  26  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδαζθφλησλ 
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ΡΟΖ 4ε : ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ           
Ο Πνιηηηζκφο σο Παξάγνληαο Δζληθήο Ηζρχνο θαη Γεσζηξαηεγηθήο 

5ν Δμάκελν πνπδψλ:   
 

ΜΑΘΖΜΑ: Οη Απαξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζκνχ.  Γιατί έχουν σημασία οι 
Έλληνες; 
                         / 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο  

 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  
 

Πηζησηηθέο ή Γηδαθηηθέο Μνλάδεο    

Τπεχζπλνο: Γξ ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ 

Γηδάζθνληεο: ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ, Λέθησξ  

θνπφο:    
θνπφο ηεο Ρνήο «Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο» είλαη λα αλαπηχμεη 

ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη αμίεο, κε βάζε ηα αμεπέξαζηα πξφηππα 
ήζνπο θαη δξάζεο πνπ πξνζθέξεη ν Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο, ψζηε λα 
δηακνξθψζεη κειινληηθνχο εγήηνξεο κε πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, 

άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη νξζή θξίζε. Σν ζπγθεθξηκέλν 
κάζεκα θηινδνμεί λα θέξεη ηνπο Βπέιπηδεο ζε επαθή κε ηηο άγλσζηεο 
πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξίζε ηνπο θαη ηε 

δεκνθξαηηθή ηνπο ζπλείδεζε, λα ηνπο δψζεη ηζρπξά εξγαιεία ζθέςεο 
θαη έξεπλαο. Δ ελδειερήο κειέηε πηπρψλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, 
ζα  πξνζθέξεη ζηνλ εχειπη φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα κηα ιακπξή 

κειινληηθή επηζηεκνληθή θαη ζηξαηησηηθή εμέιημε. Μέζα απφ ηελ 
εληξχθεζε ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδεσδψλ ηνπ πνιηηηζκνχ καο 
δηακνξθψλεηαη θαη‘ νπζίαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα αμησκαηηθνχ. 

Καηαλνψληαο πιήξσο ην πνιηηηζκηθφ ηνπ παξειζφλ θαη γλσξίδνληαο 
εηο βάζνο ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ, ν κειινληηθφο 
αμησκαηηθφο ζπλαηζζάλεηαη θαιχηεξα ηελ αμία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη 

θαηαλνεί πιήξσο ηη θαιείηαη λα ππεξαζπίζεη.  
Βμάιινπ ε εμνηθείσζε ησλ επειπηδσλ κε ηελ ζηξαηησηηθή θαη 

πνιηηηθή ζθέςε ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ, ηνπο πξνζθέξεη γφληκν 

έδαθνο πξνβιεκαηηζκνχ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ελψ ε κειέηε αξραίσλ 
πεγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ζα ηνπο 
δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ή αθφκα θαη πξφβιεςεο 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 
κειινληηθνχο εγήηνξεο λα ιάβνπλ εγθαίξσο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 
λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά, ψζηε ηα επεξρφκελα γεγνλφηα λα είλαη 

ηα επηζπκεηά ή ηα θαιχηεξα δπλαηά. Σν κάζεκα «Βιιεληθφο 
πνιηηηζκφο» ζα βνεζήζεη ηνπο επέιπηδεο λ‘ αλαγλσξίζνπλ αξρέο θαη 
ηδέεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη κέρξη ζήκεξα ε πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή ζθέςε αιιά θαη ν Απηηθφο πνιηηηζκφο νπζησδψο. Μέζα 
απφ ηελ πνιηηηζκηθή αγσγή θαη ηελ επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, 
δηακνξθψλεηαη ε θξίζε ηνπ κειινληηθνχ εγήηνξα, ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηα θαζήθνληα πνπ ζα θιεζεί λα 
αλαιάβεη.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 5ν εμάκελν ζα απνδεηρζεί, κέζα απφ κηα 
ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε θαη νπηηθή αιιά θαη ηελ ελδειερή κειέηε 
αξραίσλ πεγψλ, πσο ν ζεκεξηλφο Απηηθφο Πνιηηηζκφο βαζίδεηαη σο 

επί ην πιείζηνλ ζηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε θαη εκπεηξία. Οη 
ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ Βιιήλσλ ζε φινπο 
ηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ (πνιηηηθή, ζέαηξν, 

ηέρλεο, επηζηήκε, θηι) δεκηνχξγεζαλ ηα ζεκέιηα ηνπ ζχγρξνλνπ 
πνιηηηζκνχ πάλσ ζηα νπνία νρπξψζεθε ην Απηηθφ πλεχκα.  

Πξναπαηηνχκε
λα: 

― 

Πεξηγξαθή: 1εΔβδνκά
δα 

Βηζαγσγή ζηνλ Βιιεληθφ πνιηηηζκφ 
 

2εΔβδνκά
δα 

Βιιεληθφο πνιηηηζκφο: Δ Ώλαμηνπνίεηε δηάζηαζε ηεο 
 Βζληθήο καο ηζρχνο  

 

3ε 

Δβδνκάδα 

Ο Πνιηηηζκφο σο παξάγνληαο γεσζηξαηεγηθήο 

4ε 

Δβδνκάδα 

Καηαγσγή Ώξραίσλ Βιιήλσλ 

 

5ε 

Δβδνκάδα 

Κπθιαδηθφο Πνιηηηζκφο 

Μηλσηθφο πνιηηηζκφο 
Μηλχεο  

6ε 
Δβδνκάδα 

Βπνρή ηνπ νκήξνπ θαη νκεξηθφ πνιεκηθφ ηδεψδεο  
Βιιεληθέο  πφιεηο – θξάηε  

7εΔβδνκά
δα 

Γηαηί έρνπλ ζεκαζία νη Ώξραίνη Έιιελεο 
 

8εΔβδνκά
δα 

  Κνξπθαίνη πνιηηηζκνί Μεζνγείνπ- Ώπφ πνηνπο 
επεξεάζηεθαλ νη Έιιελεο θαη πσο ηνπο μεπέξαζαλ 
δεκηνπξγψληαο ην Απηηθφ ηξφπν  ζθέςεο 

9ε 

Δβδνκάδα 

  Με πνηνπο ηξφπνπο νη Έιιελεο ζεκειίσζαλ ηνλ 

Βπξσπατθφ Πνιηηηζκφ 

10ε 

Δβδνκάδα 

Πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα Βιιήλσλ 

 

11ε 

Δβδνκάδα 

Σέρλεο (αξρηηεθηνληθή, γιππηηθή, δσγξαθηθή) θαη 

πξσηνπφξεο εθεπξέζεηο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ  
 

12ε 
Δβδνκάδα 

Πξνζπάζεηεο παξαράξαμεο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζκηθήο 
ηζηνξίαο- ζεσξίεο ρσξίο έξεηζκα θη αληίθξνπζή ηνπο 

Βηβιηνγξαθία:  Βd. Ed.Hamilton, O Ελληνικόρ Τπόπορ, Ώλαηνιηθφο, Ώζήλα 2004 
Br. Br. Snell, H ανακάλςτη ηoς πνεύμαηορ, ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 2009 

εκεηψζεηο Αηδάζθνπζαο 
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ΡΟΖ 4ε : ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 
           Ο Πνιηηηζκφο σο Παξάγνληαο Δζληθήο Ηζρχνο θαη Γεσζηξαηεγηθήο 

6ν   6ν Δμάκελν πνπδψλ 
       

       ΜΑΘΖΜΑ: Κνηλσλία, Πνιηηεχκαηα θαη  Πνιηηηθή θέςε ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ   
                               / 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο  

 

  ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Πηζησηηθέο ή Γηδαθηηθέο Μνλάδεο  

Τπεχζπλνο: Γξ. ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ 

Γηδάζθνληεο: ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ, Λέθησξ 

θνπφο:    θνπφο ηεο Ρνήο «Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο» είλαη λα 
αλαπηχμεη ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη αμίεο, κε βάζε ηα αμεπέξαζηα 
πξφηππα ήζνπο θαη δξάζεο πνπ πξνζθέξεη ν Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο, 

ψζηε λα δηακνξθψζεη κειινληηθνχο εγήηνξεο κε πςεινχ επηπέδνπ 
γλψζεηο, άξηηα επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη νξζή θξίζε. Σν 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θηινδνμεί λα θέξεη ηνπο Βπέιπηδεο ζε επαθή κε 

ηηο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξίζε 
ηνπο θαη ηε δεκνθξαηηθή ηνπο ζπλείδεζε, λα ηνπο δψζεη ηζρπξά 
εξγαιεία ζθέςεο θαη έξεπλαο. Δ ελδειερήο κειέηε πηπρψλ ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ζα  πξνζθέξεη ζηνλ εχειπη φια ηα απαξαίηεηα 
εθφδηα γηα κηα ιακπξή κειινληηθή επηζηεκνληθή θαη ζηξαηησηηθή 
εμέιημε. Μέζα απφ ηελ εληξχθεζε ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδεσδψλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ καο δηακνξθψλεηαη θαη‘ νπζίαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα 
αμησκαηηθνχ. Καηαλνψληαο πιήξσο ην πνιηηηζκηθφ ηνπ παξειζφλ θαη 
γλσξίδνληαο εηο βάζνο ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ, ν 

κειινληηθφο αμησκαηηθφο ζπλαηζζάλεηαη θαιχηεξα ηελ αμία ηεο 
ηαπηφηεηάο ηνπ θαη θαηαλνεί πιήξσο ηη θαιείηαη λα ππεξαζπίζεη.  

Βμάιινπ ε εμνηθείσζε ησλ επειπηδσλ κε ηελ ζηξαηησηηθή θαη 

πνιηηηθή ζθέςε ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ, ηνπο πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο 
πξνβιεκαηηζκνχ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ελψ ε κειέηε αξραίσλ πεγψλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ζα ηνπο δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ή αθφκα θαη πξφβιεςεο πνιηηηθψλ θαη 
ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο κειινληηθνχο 
εγήηνξεο λα ιάβνπλ εγθαίξσο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δξάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά, ψζηε ηα επεξρφκελα γεγνλφηα λα είλαη ηα επηζπκεηά ή 
ηα θαιχηεξα δπλαηά. Σν κάζεκα «Βιιεληθφο πνιηηηζκφο» ζα βνεζήζεη 
ηνπο επέιπηδεο λ‘ αλαγλσξίζνπλ αξρέο θαη ηδέεο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη κέρξη ζήκεξα ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ζθέςε αιιά θαη ν 
Απηηθφο πνιηηηζκφο νπζησδψο. Μέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή αγσγή θαη 
ηελ επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, δηακνξθψλεηαη ε θξίζε ηνπ κειινληηθνχ 

εγήηνξα, ψζηε λα αληαπνθξηζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηα θαζήθνληα 
πνπ ζα θιεζεί λα αλαιάβεη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 6ν εμάκελν  ζα εμεηαζηνχλ, κεηαμχ 

άιισλ, νη θνηλσληθέο δνκέο ησλ ειιεληθψλ πνιηηεηψλ, ε έλλνηα  θαη 
ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ πνιίηε, νη ηξφπνη νξγάλσζεο ησλ ειιεληθψλ 
πφιεσλ θξαηψλ, νη ζεζκνί θαη νη βαζηθέο αξρέο ησλ αξραίσλ  

πνιηηεπκάησλ.  
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Σα ηδαληθά, νη αμίεο θαη ε πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ Βιιήλσλ 

θιεξνδνηήζεθαλ ζηελ Αχζε θαη επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηε ζχγρξνλε 
πνιηηηθή ζθέςε. Δ πνιηηηθή είλαη κηα έλλνηα πνπ γελλήζεθε ζηελ 
Βιιάδα. Πξηλ ηνπο Έιιελεο δελ ππήξμε πνιηηηθή νχηε βέβαηα πνιηηηθή 

ζεσξία. Δ ειιεληθή δεκηνπξγία ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο έρεη επεξεάζεη 
φρη κφλν ηε Αχζε αιιά θαη νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δ αξραία Βιιάδα 
ππήξμε έλαο ηφπνο ζηνλ νπνίν έιαβαλ ρψξα ηεξάζηηνη πνιηηηθνί 

πεηξακαηηζκνί θαη θαηλνηνκίεο θαη επίζεο αλαδείρζεθαλ νη πξψηνη 
ζνβαξνί πνιηηηθνί ζηνραζηέο. Υξεζηκνπνηψληαο επηιεγκέλεο 
πεξηπηψζεηο ζα εξεπλεζεί ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηεο  

αξραηνειιεληθήο πνιηηηθήο ζθέςεο ζηε ζχγρξνλε. 
Μέζα απφ ην κάζεκα απηφ νη επέιπηδεο ζα θαηαλνήζνπλ θαη ζα 

εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη ε αξραία Βιιάδα γηα 

ηελ πνιηηηθή ζεσξία θαη πξάμε θαη ζα αλαθαιχςνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο 
δηθιείδεο πνπ ζα εγγπεζνχλ ηελ εχξπζκε, νκαιή θαη βέιηηζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηεπκάησλ.  

Πξναπαηηνχκ
ελα: 

― 

Πεξηγξαθή: 1ε 
Δβδνκάδα 

Κνηλσληθή δηάξζξσζε Ώζήλαο-πάξηεο 

2ε 
Δβδνκάδα 

Θεσξία ηεο πνιηηηθήο θαη  
Πνιηηηθέο ζεσξίεο (Ώξηζηνηέιεο, Πιάησλ, Ξελνθψλ) 

3ε 

Δβδνκάδα 

Πνιηηεχκαηα Ώζήλαο-πάξηεο 

Πνιηηεχκαηα θαη βαζηθέο αξρέο ηεο Αεκνθξαηίαο. Αίλνληαη 
έκθαζε ζε θείκελα αξραίσλ Βιιήλσλ ηξαγηθψλ, ηζηνξηθψλ 
θαη θηινζφθσλ αιιά θαη ζε πην ζχγρξνλα θείκελα πνιηηηθήο 

θαη θηινζνθηθήο ζθέςεο, ηα νπνία έρνπλ σο αθεηεξία ηνπο 
Έιιελεο ζηνραζηέο θαη ηα αξραία ειιεληθά πνιηηεχκαηα σο 
πξφηππα.  

 

4ε 

Δβδνκάδα 

Οη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ηεο Αεκνθξαηίαο ζηελ Ώζήλα ηεο 

Κιαζηθήο Βπνρήο  

5ε 

Δβδνκάδα 

Πεξηθιήο: Ο κεγαιχηεξνο πνιηηηθφο εγέηεο  

6εΔβδνκάδ

α 

θνηεηλέο φςεηο: Ανπιεία  

7εΔβδνκάδ

α 

Δ Θέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ δεκνθξαηηθή Ώζήλα   

8εΔβδνκάδ

α 

πάξηε: Δ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζε ζηξαηησηηθή θνηλσλία  

9εΔβδνκάδ

α 

Αηακφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ παξηηάηε πνιεκηζηή  

Πνιεκηθφ ηδεψδεο 

10ε 
Δβδνκάδα 

Οπιηζκφο, ηξαηησηηθφ δφγκα, ηξαηεγηθή, ΐαζκνί 

11ε 
Δβδνκάδα 

Οκνθπινθηιία ζηελ Ώξραία Βιιάδα: Μχζνη θαη 
πξαγκαηηθφηεηα 

12ε θαη 
13εΔβδνκά

 Δ ΛΒΔΛΏΕΏ ΚΏΕ ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ ΣΧΝ ΒΛΛΔΝΕΚΧΝ 

ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΧΝ  
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δα  ΐάξβαξνί ΐάλδαινη θαηαζηξνθείο κνλαδηθψλ 

κλεκείσλ πνιηηηζκνχ θαη ηέρλεο 

 Πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο Βιιάδαο γηα ηελ επηζηξνθή 

ησλ καξκάξσλ (αγαικάησλ) ηνπ Παξζελψλα 

 Θέζεηο ΟΤΝΒΚΟ θαη ΟΔΒ γηα επαλαπαηξηζκφ ησλ 

Ώξραηνηήησλ 
 

Βηβιηνγξαθία:  Ώ. Bonnard, O Απσαίορ Ελληνικόρ Πολιηιζμόρ, Θεκέιην, Ώζήλα, 1999 

 
Cl. Mossé, Ο πολίηηρ ζηην Απσαία Ελλάδα, αββάιαο, Ώζήλα, 1996    
      Οι Θεζμοί ζηην Απσαία Ελλάδα, Μεηαίρκην,   Ώζήλα, 2000 

 
Β. Baltrusch, Η Ιζηοπία, η Κοινυνία και ο Πολιηιζμόρ ηηρ Απσαίαρ 
Λακυνικήρ Πόληρ, Παπαδήκα, Ώζήλα, 2004 

 
εκεηψζεηο  Αηδάζθνπζαο 
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ΡΟΖ 4ε : ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ  
           Ο Πνιηηηζκφο σο Παξάγνληαο Δζληθήο Ηζρχνο θαη Γεσζηξαηεγηθήο 

7ν Δμάκελν πνπδψλ:   
ΜΑΘΖΜΑ: Πφιεκνο, ηξαηεγηθή θαη Πξφηππα Ζγεζίαο κέζα απφ Γηαρξνληθή Δμέηαζε  

                   / 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο  

 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Πηζησηηθέο ή Γηδαθηηθέο Μνλάδεο  

Τπεχζπλνο: Γξ. ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ 

Γηδάζθνληεο

: 

ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ, Λέθησξ 

θνπφο:    θνπφο ηεο Ρνήο «Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο» είλαη λα αλαπηχμεη 

ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη αμίεο, κε βάζε ηα αμεπέξαζηα πξφηππα ήζνπο 
θαη δξάζεο πνπ πξνζθέξεη ν Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο, ψζηε λα δηακνξθψζεη 
κειινληηθνχο εγήηνξεο κε πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, άξηηα επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε θαη νξζή θξίζε. Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θηινδνμεί λα θέξεη 
ηνπο Βπέιπηδεο ζε επαθή κε ηηο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, λα 
θαιιηεξγήζεη ηελ θξίζε ηνπο θαη ηε δεκνθξαηηθή ηνπο ζπλείδεζε, λα ηνπο 

δψζεη ηζρπξά εξγαιεία ζθέςεο θαη έξεπλαο. Δ ελδειερήο κειέηε πηπρψλ 
ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ζα  πξνζθέξεη ζηνλ εχειπη φια ηα απαξαίηεηα 
εθφδηα γηα κηα ιακπξή κειινληηθή επηζηεκνληθή θαη ζηξαηησηηθή εμέιημε. 

Μέζα απφ ηελ εληξχθεζε ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδεσδψλ ηνπ πνιηηηζκνχ καο 
δηακνξθψλεηαη θαη‘ νπζίαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα αμησκαηηθνχ. 
Καηαλνψληαο πιήξσο ην πνιηηηζκηθφ ηνπ παξειζφλ θαη γλσξίδνληαο εηο 

βάζνο ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ, ν κειινληηθφο αμησκαηηθφο 
ζπλαηζζάλεηαη θαιχηεξα ηελ αμία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη θαηαλνεί πιήξσο 
ηη θαιείηαη λα ππεξαζπίζεη.  

Βμάιινπ ε εμνηθείσζε ησλ επειπηδσλ κε ηελ ζηξαηησηηθή θαη 
πνιηηηθή ζθέςε ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ, ηνπο πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο 
πξνβιεκαηηζκνχ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ελψ ε κειέηε αξραίσλ πεγψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ζα ηνπο δψζεη ηε 
δπλαηφηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ή αθφκα θαη πξφβιεςεο πνιηηηθψλ θαη 
ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο κειινληηθνχο 

εγήηνξεο λα ιάβνπλ εγθαίξσο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δξάζνπλ 
απνηειεζκαηηθά, ψζηε ηα επεξρφκελα γεγνλφηα λα είλαη ηα επηζπκεηά ή ηα 
θαιχηεξα δπλαηά. Σν κάζεκα «Βιιεληθφο πνιηηηζκφο» ζα βνεζήζεη ηνπο 

επέιπηδεο λ‘ αλαγλσξίζνπλ αξρέο θαη ηδέεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη 
κέρξη ζήκεξα ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ζθέςε αιιά θαη ν Απηηθφο 
πνιηηηζκφο νπζησδψο. Μέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή αγσγή θαη ηελ 

επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, δηακνξθψλεηαη ε θξίζε ηνπ κειινληηθνχ εγήηνξα, 
ψζηε λα αληαπνθξηζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηα θαζήθνληα πνπ ζα 
θιεζεί λα αλαιάβεη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 7ν εμάκελν ζα εμεηαζηνχλ, κεηαμχ 
άιισλ, ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Βθπαίδεπζε, Σαπηφηεηα θαη Εδενινγία 
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ησλ Βιιήλσλ πνιεκηζηψλ ζηνλ αξραίν θφζκν. Θα αλαιπζνχλ επίζεο 

θνξπθαίεο κάρεο, ζηξαηησηηθά δφγκαηα ησλ κεγαιχηεξσλ πφιεσλ – 
θξαηψλ, ραξαθηεξηζηηθά ηδηνθπψλ ζηξαηεγψλ (Λεσλίδαο, Θεκηζηνθιήο, 
Πεξηθιήο, Φίιηππνο, Μέγαο Ώιέμαλδξνο θηι). Πνιεκηθφ ήζνο, πνιεκηθφ 

ηδεψδεο θαη ζηξαηησηηθέο αμίεο ησλ Βιιήλσλ απνηεινχλ επηπξνζζέησο 
αληηθείκελν κειέηεο ηνπ ελ ιφγνπ καζήκαηνο. ην πιαίζην ηνπ 
καζήκαηνο απηνχ ζα δηεξεπλεζνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζηξαηνιφγεζε, ηε δνκή θαη δξάζε δηαθφξσλ ζηξαηησηηθψλ νκάδσλ, ην 
ξφιν ησλ κηζζνθφξσλ, ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηηο ζρέζεηο πνιηηηθήο 
θαη ζηξαηησηηθήο εμνπζίαο, ηε ιαηξεία ησλ πνιηηψλ πξνο ηνπο ήξσεο θαη 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνιηηείαο πξνο ηνπο πεζφληεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 
ηνπο.  Εδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζην γεγνλφο ηεο επίδξαζεο ηνπ 
αξραηνειιεληθνχ πνιεκηθνχ ήζνπο ζηε Αχζε, πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηηο Απηηθέο θνηλσλίεο κέρξη θαη ζήκεξα αιιά θαη ζηε ζηελή ζρέζε 
πνιέκνπ θαη πνιηηηζκνχ ζηελ Ώξραία Βιιάδα. Μεγάιε βαξχηεηα ζα 
δνζεί εμάιινπ ζε εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζέκαηα γηα ηε δνκή θαη ην 

ραξαθηήξα ηνπ Αηεζλνχο πζηήκαηνο φπσο ζηα αίηηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 
θξαηψλ,  ζηε ινγηθή ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο εηξήλεο θαη ζηε ινγηθή ηεο 
επηηπρίαο ή ηεο απνηπρίαο ζηε δηεζλή πνιηηηθή.  

Πξναπαηηνχ
κελα: 

― 

Πεξηγξαθή: 1εΔβδνκά
δα 

Βηζαγσγή ζηε ηξαηεγηθή Βιιήλσλ. Οξηζκφο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηξαηησηηθνχ εγέηε 

2ε 
Δβδνκάδα 

Θνπθπδίδεο θαη Αηεζλείο ρέζεηο: ε γέλλεζε ηνπ πνιηηηθνχ 
ξεαιηζκνχ  

3ε 

Δβδνκάδα 

Βηζαγσγή ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν 

4ε θαη 5ε 

Δβδνκάδα 

Τςειή ζηξαηεγηθή Ώζήλαο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν.  

Ώμηνιφγεζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Πεξηθιή.  
Γηαηί έραζε ε Ώζήλα;  

5ε θαη 6ε 
Δβδνκάδα 

Τςειή ζηξαηεγηθή πάξηεο ζηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν.  
Ώμηνιφγεζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ηεο πάξηεο 
ηξαηεγηθή εθκεδέληζεο / εμνπζέλσζεο: παξφλ, παξειζφλ θαη 

κέιινλ  

7ε θαη 8ε 

Δβδνκάδα 

Μαθεδνληθφο πνιηηηζκφο. 

Πνιηηηθέο θαη ηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο Φηιίππνπ. 
Καηλνηνκίεο ζην ζηξαηφ. 
Ανινθνλία Φηιίππνπ θαη Άλνδνο Ώιεμάλδξνπ ζην Μαθεδνληθφ 

ζξφλν.  

8εΔβδνκά

δα θαη 9ε 
Δβδνκάδα 

Μχζνο, γέλλεζε, ραξαθηεξηζηηθά, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο Μ. 

Ώιεμάλδξνπ 

10ε 
Δβδνκάδα 

ηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή κεγαινθπΎα ηνπ Μ. Ώιεμάλδξνπ 
Μεγάιεο Μάρεο: 
Μάρε ηνπ Γξαληθνχ 

Μάρε ηεο Εζζνχ  

11ε 

Δβδνκάδα 

  Μάρε ζηα Γαπγάκεια 

  Μάρε ζηνλ Τδάζπε  

12ε 
Δβδνκάδα 

Ώμηνιφγεζε έξγνπ θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Μ. 
Ώιεμάλδξνπ. 
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Πολεμική καηά Αλεξάνδπος: εκπολιηιζηήρ ή αδίζηακηορ 

ζθαγέαρ ηυν λαών; 

Βηβιηνγξαθί
α 

Δd. M.-C. Amouretti, F. Ruze, Κοινυνία και πόλεμορ ζηην Απσαία Ελλάδα,         Ε        
    ΠΠαηάθε,     Ώζήλα, 2001 

 
P. Bose,  Μέγαο Ώιέμαλδξνο , Δ Σέρλε ηεο ηξαηεγηθήο, Κξηηηθή, Ώζήλα 2004 

 
        Clausewitz, Πεπί Πολέμος, Ώζήλα, Παπαδήκα, 1960 

 
J.F.C. Fuller, Η Ιδιοθςήρ Σηπαηηγική ηος Μεγάλος Αλεξάνδπος, Πνηφηεηα, 

Ώζήλα, 2004 
 

Κνιηφπνπινο Κ., Η Σηπαηηγική Σκέτη, Από ηην Απσαιόηηηα έυρ Σήμεπα, 

Ώζήλα, 2008  
 
Ώ. Πιαηηάο, Διεθνείρ Σσέζειρ και Σηπαηηγική ζηον Θοςκςδίδη, Ώζήλα 1999 

 
εκεηψζεηο Αηδάζθνπζαο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ  

           Ο Πνιηηηζκφο σο Παξάγνληαο Δζληθήο Ηζρχνο θαη Γεσζηξαηεγηθήο 

8ν Δμάκελν πνπδψλ:   
ΜΑΘΖΜΑ: Νεφηεξνο Διιεληθφο Πνιηηηζκφο 
/ 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο  

 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:  

Πηζησηηθέο ή Γηδαθηηθέο Μνλάδεο  

Τπεχζπλνο: Γξ. ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ 

Γηδάζθνληεο
: 

ΤΛΒΗΑ ΚΑΣΟΤΝΣΑ, Λέθησξ 

θνπφο:    θνπφο ηεο Ρνήο «Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο» είλαη λα αλαπηχμεη 
ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο θαη αμίεο, κε βάζε ηα αμεπέξαζηα πξφηππα ήζνπο 

θαη δξάζεο πνπ πξνζθέξεη ν Βιιεληθφο Πνιηηηζκφο, ψζηε λα δηακνξθψζεη 
κειινληηθνχο εγήηνξεο κε πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο, άξηηα επηζηεκνληθή 
θαηάξηηζε θαη νξζή θξίζε. Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θηινδνμεί λα θέξεη 

ηνπο Βπέιπηδεο ζε επαθή κε ηηο άγλσζηεο πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, λα 
θαιιηεξγήζεη ηελ θξίζε ηνπο θαη ηε δεκνθξαηηθή ηνπο ζπλείδεζε, λα ηνπο 
δψζεη ηζρπξά εξγαιεία ζθέςεο θαη έξεπλαο. Δ ελδειερήο κειέηε πηπρψλ 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ζα  πξνζθέξεη ζηνλ εχειπη φια ηα απαξαίηεηα 
εθφδηα γηα κηα ιακπξή κειινληηθή επηζηεκνληθή θαη ζηξαηησηηθή εμέιημε. 
Μέζα απφ ηελ εληξχθεζε ησλ αμηψλ θαη ησλ ηδεσδψλ ηνπ πνιηηηζκνχ καο 

δηακνξθψλεηαη θαη‘ νπζίαλ ε ηαπηφηεηα ηνπ Έιιελα αμησκαηηθνχ. 
Καηαλνψληαο πιήξσο ην πνιηηηζκηθφ ηνπ παξειζφλ θαη γλσξίδνληαο εηο 
βάζνο ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ, ν κειινληηθφο αμησκαηηθφο 

ζπλαηζζάλεηαη θαιχηεξα ηελ αμία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη θαηαλνεί πιήξσο 
ηη θαιείηαη λα ππεξαζπίζεη.  

Βμάιινπ ε εμνηθείσζε ησλ επειπηδσλ κε ηελ ζηξαηησηηθή θαη 

πνιηηηθή ζθέςε ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ, ηνπο πξνζθέξεη γφληκν έδαθνο 
πξνβιεκαηηζκνχ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ελψ ε κειέηε αξραίσλ πεγψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά γεγνλφηα ζα ηνπο δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζσζηήο εθηίκεζεο ή αθφκα θαη πξφβιεςεο πνιηηηθψλ θαη 
ζηξαηησηηθψλ εμειίμεσλ, θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο κειινληηθνχο 
εγήηνξεο λα ιάβνπλ εγθαίξσο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δξάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά, ψζηε ηα επεξρφκελα γεγνλφηα λα είλαη ηα επηζπκεηά ή ηα 
θαιχηεξα δπλαηά. Σν κάζεκα «Βιιεληθφο πνιηηηζκφο» ζα βνεζήζεη ηνπο 
επέιπηδεο λ‘ αλαγλσξίζνπλ αξρέο θαη ηδέεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη 
κέρξη ζήκεξα ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ζθέςε αιιά θαη ν Απηηθφο 

πνιηηηζκφο νπζησδψο. Μέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή αγσγή θαη ηελ 
επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, δηακνξθψλεηαη ε θξίζε ηνπ κειινληηθνχ εγήηνξα, 
ψζηε λα αληαπνθξηζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηα θαζήθνληα πνπ ζα 

θιεζεί λα αλαιάβεη.  
 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 8ν εμάκελν ζα εμεηαζηνχλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε Νενειιεληθή ηαπηφηεηα θαη Νενειιεληθφ πνιηηηζκφ. Θα δνζεί 
έκθαζε ζηηο λεφηεξεο πξνζπάζεηεο πιαζηνγξάθεζεο ηεο ειιεληθήο 
θιεξνλνκηάο θαη νηθεηνπνίεζεο ηνπ Μ. Ώιεμάλδξνπ θαη ηνπ Μαθεδνληθνχ 

πνιηηηζκνχ.  
Μεγάιε βαξχηεηα ζα δνζεί επίζεο, κέζα απφ ελδειερή κειέηε πεγψλ 

θαη θηινινγηθψλ θεηκέλσλ, ζε έλα θνκβηθφ ζεκείν ηεο λεφηεξεο επνρήο, 
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δειαδή ζην θίλεκα ηνπ Αηαθσηηζκνχ, πνπ απέβιεπε ζηελ εζληθή 

αθχπληζε, ψζηε λα επηηεπρζεί ν Ώγψλαο Ώλεμαξηεζίαο. Θα δνζεί επίζεο 
έκθαζε ζε θξίζηκα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα εμήο: πνιηηηζκηθέο 
αιιειεπηδξάζεηο Γαιιηθνχ θαη Νενειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ, ΐαζηθέο Ώξρέο 

ηνπ Αηαθσηηζκνχ, Φνξείο θαη Ώληίπαινη ηνπ Νενειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ, 
Αηαθσηηζκφο θαη Βιιεληθή Βπαλάζηαζε, Φηιειιεληζκφο θαη δπηηθή 
αδηαθνξία, εληππψζεηο Απηηθψλ πεξηεγεηψλ γηα ηελ πξνεπαλαζηαηηθή 

Βιιάδα, θνξπθαίνη Έιιελεο πνιεκηζηέο θαη νπιαξρεγνί, θαζεκεξηλή δσή 
ησλ Βιιήλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

Πξναπαηηνχ
κελα: 

 

Πεξηγξαθή: 1εΔβδνκάδ
α 

Βηζαγσγή ζην Νεφηεξν Βιιεληθφ Πνιηηηζκφ 
(Ώπφ ην ΐπδαληηλφ Πνιηηηζκφ κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή) 

2ε θαη 3ε 
Δβδνκάδα 

Πξνζπάζεηεο πιαζηνγξάθεζεο ηεο Βιιεληθήο πνιηηηζκηθήο 
θιεξνλνκίαο.  

Δ θαηαγσγή θαη πνιηηηζκφο ησλ Μαθεδφλσλ κέζα απφ 
αξραίεο πεγέο 
 

4ε 
Δβδνκάδα 

Βηζαγσγή ζην πξφβιεκα κε ηα θφπηα. 
 Ο Βιιεληθφο πνιηηηζκφο σο παξάγνληαο αμηνπνίεζεο ηεο 

Βζληθήο Εζρχνο.  
Πνιηηηζκφο σο κέζν Άκπλαο  

5ε θαη  6ε 
Δβδνκάδα 

Σν Γήηεκα ηνπ Ολφκαηνο ηεο ΠΓΑΜ 
 
Δ άγνλε γξακκή Ώζήλα-θφπηα: «αηγαηαθή» Μαθεδνλία 

θαη πξνβνιή ηεο σο «αιχηξσηε» πεξηνρή θαη 
αλαπφζπαζηνπ ηκήκαηνο ηεο FYROM, χπαξμε ζηελ 
Βιιάδα κηαο δήζελ «καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο»,  

νηθεηνπνίεζε απφ ηε γείηνλα ρψξα ησλ ζπκβφισλ θαη 
γεληθφηεξα ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο ηζηνξηθήο 
θιεξνλνκηάο κε επίθεληξν ηελ Ώξραία Μαθεδνλία.  

 
Πνιηηηζκφο θαη παξαράξαμε κέζα απφ ηα ρνιηθά 
Βγρεηξίδηα Εζηνξίαο ηεο FYROM 

7ε 
Δβδνκάδα 

Παχινο Μειάο θαη Μαθεδνληθφο Ώγψλ: Βιιεληθφο 
πνιηηηζκφο σο ζπλεθηηθφο θξίθνο θαη κέζν αθχπληζεο ηεο 

Βζληθήο πλείδεζεο.  
ΐνπιγαξηθφο επεθηαηηζκφο θαη θαηαζηξνθέο αξραηνηήησλ  

8ε 
Δβδνκάδα 

Βπίδξαζε ηνπ Γαιιηθνχ Αηαθσηηζκνχ ζην Νενειιεληθφ 
ΐαζηθέο αξρέο Αηαθσηηζκνχ  
Φνξείο θαη Ώληίπαινη ηνπ Ν. Αηαθσηηζκνχ 

Αηαθσηηζκφο θαη Βιιεληθή Βπαλάζηαζε 

9ε 

Δβδνκάδα 

Έιιελ-Γξαηθφο-Ρσκηφο 

Σν θίλεκα ηνπ Φηιειιεληζκνχ  
Δ Μάρε ηνπ Ναπαξίλνπ 

10ε 
Δβδνκάδα 

Απηηθνί Πεξηεγεηέο ζηελ Σνπξθνθξαηνχκελε Βιιάδα 
Δ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Βιιήλσλ 
Δ επηβίσζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο   

Ο ξφινο ηεο Βθθιεζίαο  
Ο ξφινο ησλ Φαλαξησηψλ 
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11ε 

Δβδνκάδα 

Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο 

Θνχξηνο θαη άιια επαλαζηαηηθά θείκελα 

12ε 

Δβδνκάδα 

Οη ήξσεο ηνπ 21 

Βηβιηνγξαθί
α 

Κ. Θ. Αεκαξάο, Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο, Βξκήο, Ώζήλα, 1998 
 
Γ. Μ. Θενδσξίδεο, Μαθεδνλία, πξναηψληα Βιιεληθή γε, Ώζήλα 1990 

Π. Μ. Κηηξνκειίδεο, Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο, ΜΕΒΣ, Ώζήλα,1999 

Λ. Πνιίηεο, Ιζηοπία ηηρ νεοελληνικήρ λογοηεσνίαρ, ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 1998 

βνξψλνο, Νίθνο Γ., Το Ελληνικό έθνορ: Γένεζη και διαμόπθυζη ηος Νέος 
Ελληνιζμού, Πφιηο, Ώζήλα, 2004. 

                     Επιζκόπηζη ηηρ νεοελληνικήρ ιζηοπίαρ, Θεκέιην,                  

1999 
 
πιινγηθφ, «Μακεδονιζμόρ» Ο Ιμπεπιαλιζμόρ ηυν Σκοπίυν 1944 – 2006, 

Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, 2006. 
 
εκεηψζεηο Αηδάζθνπζαο 

 
 

Πεξηγξαθή: 1εΔβδνκάδα Βηζαγσγή ζην Νεφηεξν Βιιεληθφ 
Πνιηηηζκφ 
(Ώπφ ην ΐπδαληηλφ Πνιηηηζκφ κέρξη ηε 

ζχγρξνλε επνρή) 

2ε θαη 3ε Δβδνκάδα Πξνζπάζεηεο πιαζηνγξάθεζεο ηεο 

Βιιεληθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκίαο.  
Δ θαηαγσγή θαη πνιηηηζκφο ησλ 
Μαθεδφλσλ κέζα απφ αξραίεο πεγέο 

 

4ε Δβδνκάδα Βηζαγσγή ζην πξφβιεκα κε ηα 

θφπηα. 
 Ο Βιιεληθφο πνιηηηζκφο σο 
παξάγνληαο αμηνπνίεζεο ηεο Βζληθήο 

Εζρχνο.  
Πνιηηηζκφο σο κέζν Άκπλαο  

5ε θαη  6ε Δβδνκάδα Σν Γήηεκα ηνπ Ολφκαηνο ηεο 
ΠΓΑΜ 
 

Δ άγνλε γξακκή Ώζήλα-θφπηα: 
«αηγαηαθή» Μαθεδνλία θαη 
πξνβνιή ηεο σο «αιχηξσηε» 

πεξηνρή θαη αλαπφζπαζηνπ 

http://www.biblionet.gr/author/4279/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C._%CE%9A%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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ηκήκαηνο ηεο FYROM, χπαξμε 

ζηελ Βιιάδα κηαο δήζελ 
«καθεδνληθήο κεηνλφηεηαο»,  
νηθεηνπνίεζε απφ ηε γείηνλα 

ρψξα ησλ ζπκβφισλ θαη 
γεληθφηεξα ηεο ειιεληθήο 
πνιηηηζηηθήο ηζηνξηθήο 

θιεξνλνκηάο κε επίθεληξν ηελ 
Ώξραία Μαθεδνλία.  
 

Πνιηηηζκφο θαη παξαράξαμε 
κέζα απφ ηα ρνιηθά Βγρεηξίδηα 
Εζηνξίαο ηεο FYROM 

7ε Δβδνκάδα Παχινο Μειάο θαη Μαθεδνληθφο 
Ώγψλ: Βιιεληθφο πνιηηηζκφο σο 

ζπλεθηηθφο θξίθνο θαη κέζν 
αθχπληζεο ηεο Βζληθήο πλείδεζεο.  
ΐνπιγαξηθφο επεθηαηηζκφο θαη 

θαηαζηξνθέο αξραηνηήησλ  

8ε Δβδνκάδα Βπίδξαζε ηνπ Γαιιηθνχ Αηαθσηηζκνχ 

ζην Νενειιεληθφ 
ΐαζηθέο αξρέο Αηαθσηηζκνχ  
Φνξείο θαη Ώληίπαινη ηνπ Ν. 

Αηαθσηηζκνχ 
Αηαθσηηζκφο θαη Βιιεληθή 
Βπαλάζηαζε 

9ε Δβδνκάδα Έιιελ-Γξαηθφο-Ρσκηφο 
Σν θίλεκα ηνπ Φηιειιεληζκνχ  

Δ Μάρε ηνπ Ναπαξίλνπ 

10ε Δβδνκάδα Απηηθνί Πεξηεγεηέο ζηελ 
Σνπξθνθξαηνχκελε Βιιάδα 
Δ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Βιιήλσλ 

Δ επηβίσζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο 
ζπλείδεζεο   
Ο ξφινο ηεο Βθθιεζίαο  
Ο ξφινο ησλ Φαλαξησηψλ 

11ε Δβδνκάδα Σα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο 

ειιεληθήο επαλάζηαζεο 
Θνχξηνο θαη άιια επαλαζηαηηθά 
θείκελα 

12ε Δβδνκάδα Οη ήξσεο ηνπ 21 

Βηβιηνγξαθία Κ. Θ. Αεκαξάο, Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο, Βξκήο, Ώζήλα, 1998 
 
Γ. Μ. Θενδσξίδεο, Μαθεδνλία, πξναηψληα Βιιεληθή γε, Ώζήλα 1990 

Π. Μ. Κηηξνκειίδεο, Νενειιεληθφο Αηαθσηηζκφο, ΜΕΒΣ, Ώζήλα,1999 

Λ. Πνιίηεο, Ιζηοπία ηηρ νεοελληνικήρ λογοηεσνίαρ, ΜΕΒΣ, Ώζήλα, 1998 

βνξψλνο, Νίθνο Γ., Το Ελληνικό έθνορ: Γένεζη και διαμόπθυζη ηος 
Νέος Ελληνιζμού, Πφιηο, Ώζήλα, 2004. 

http://www.biblionet.gr/author/4279/%CE%A0%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C._%CE%9A%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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                     Επιζκόπηζη ηηρ νεοελληνικήρ ιζηοπίαρ, Θεκέιην,                  

1999 
 
πιινγηθφ, «Μακεδονιζμόρ» Ο Ιμπεπιαλιζμόρ ηυν Σκοπίυν 1944 – 2006, 

Βηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε, 2006. 
 
εκεηψζεηο Αηδάζθνπζαο 
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ΡΟΖ 5Ζ: ΤΓΥΡΟΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Γηδάζθνληεο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  
ΐαζηθέο αξρέο Οηθνλνκηθήο 

Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε κίαο 

νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηεο Βιιεληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνρεχεη λα 

παξνπζηάζεη ηα βαζηθά κεγέζε, ηελ δηάξζξσζε  

θαη ηνπο θιάδνπο αηρκήο ηεο Βιιεληθήο 

Οηθνλνκίαο, ην ηξαπεδηθφ θαη ην αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα, ηελ Βιιάδα ζην πιαίζην ηεο 

Βπξσπατθήο Έλσζεο. 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 
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 1ε Δβδνκάδα 4  Εζηνξηθή εμέιημε ηεο Βιιεληθήο Οηθνλνκίαο 

2ε Δβδνκάδα 4 
ΐαζηθά κεγέζε θαη δείθηεο ηεο Βιιεληθήο 

Οηθνλνκίαο  

3ε Δβδνκάδα 4 

Δ δηάξζξσζε ηεο Βιιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

Πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο, ηξηηνγελήο 

ηνκέαο παξαγσγήο 

Κιάδνη αηρκήο   

4ε Δβδνκάδα 4 

 

Βπελδπηηθή Πνιηηηθή: Σερλνινγηθή Πνιηηηθή 

θαη Ώλάπηπμε 

5ε Δβδνκάδα 4 
Βιιεληθή ΐηνκεραλία (Οιιαλδηθή Ώζζέλεηα 

θαη Ώπνβηνκεραλνπνίεζε)  

6ε Δβδνκάδα 4 Οηθνλνκηθή  Πνιηηηθή  

7ε Δβδνκάδα 4 Ο θιάδνο ησλ ηξαπεδψλ   

8ε Δβδνκάδα 4 Σν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα  

9ε Δβδνκάδα 4 
Αηνηθεηηθή δνκή- Οη πεξηθέξεηεο ηεο 

Βιιάδαο  

10ε Δβδνκάδα 4 

Οη πεξηθέξεηεο ηεο Βιιάδαο Πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο 

Σν πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα 

11ε Δβδνκάδα 4 Σν αλαπηπμηαθφ πξφηππν  

12ε Δβδνκάδα 4 
Βιιεληθή Οηθνλνκία θαη Βπξσπατθή Έλσζε 

Κνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

13ε Δβδνκάδα 4 

Πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα, 

πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ηεο Βιιεληθήο 

Οηθνλνκίαο 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδάζθνπζαο 
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ΡΟΖ 5Ζ: ΤΓΥΡΟΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΏΓΚΟΜΕΏ 
ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ  

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
 

 

Να θαηαλνήζεη ν  εχειπηο-θνηηεηήο ηελ έλλνηα 

ηεο Αηεζλνχο Οηθνλνκίαο θαη ησλ Αηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ.  Ο  εχειπηο-θνηηεηήο ζα 

κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηηο παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθέο αιιειεμαξηήζεηο, νη νπνίεο 

απμάλνληαη ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

θαη ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δ παγθφζκηα νηθνλνκία επηδξά 

ζηελ δηαδηθαζία απηή παξέρνληαο αλαιχζεηο 

πνιηηηθήο γχξσ απφ δηεζλή νηθνλνκηθά ζέκαηα 

θαη πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαζία ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί 

ηε δηαδηθαζία ησλ απμαλφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ αιιειεμαξηήζεσλ, 

δηαηεξνχληαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε πνιιέο 

ρψξεο θαη νξγαληζκνχο ζε φινλ ηνλ θφζκν. 

Μ
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Γλψζεηο 
 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηνπ 
βαζκνχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρσξψλ ζην 
δηεζλέο εκπφξην, γλσζηφο σο δείθηεο 

νηθνλνκηθήο εμσζηξέθεηαο (ή δείθηεο 
αλνίγκαηνο). Βπηπιένλ, αλαιχεηαη ε έλλνηα 
ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θιεηζηήο 

νηθνλνκίαο. 

2ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ησλ δηεζλψλ λνκηζκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ: 
 

1. Υξπζνχο θαλφλαο (1870-1914)   

 
2. Δ πεξίνδνο κεηαμχ ησλ πνιέκσλ 

(1918-1944)   

 
3. Δ ζπλζήθε Bretton Woods (ή 

θαλφλαο αληαιιαγήο ρξπζνχ) 

 
4. Δ πεξίνδνο 1971 θαη εληεχζελ   

 

3ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, νη 
πξνυπνζέζεηο εκθάληζεο ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, φπσο: 

 α. Δ χπαξμε ηεο έλλνηαο ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο 

 β.  Δ χπαξμε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ 

 γ. Δ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 
πξνβιεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπλχπαξμε   

 δ.  Δ αλάγθε αληηκεηψπηζεο απηψλ, κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.  
 
θαζψο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάθξηζε ησλ 

Αηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο: ηα πεδία 
αξκνδηφηεηαο, ν  αξηζκφο ησλ κειψλ θαη ε 
γεσγξαθηθή ζέζε. ΐάζεη ηνπ πξψηνπ 

θξηηεξίνπ δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο θαη 
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εηδηθνχο, ελψ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ 

ζε παγθφζκηνπο θαη πεξηθεξεηαθνχο.    

4ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ Αηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ:    
 
1. Οξγαληζκφο Δλσκέλσλ Βζλψλ (Ο.Δ.Β.)  

 

 Δ Γεληθή πλέιεπζε  

 Σν πκβνχιην Ώζθαιείαο  

 Σν Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην  

 Σν πκβνχιην Κεδεκνλίαο 

 Σν Αηεζλέο Αηθαζηήξην  

 Δ Γξακκαηεία θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 Σν Αηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Α.Ν.Σ.)  

 Ο κηινο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο  

 
2. Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Βκπνξίνπ 

(Π.Ο.Β.) – World Trade Organisation 

(WTO)   
  

3. Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

πλεξγαζία θαη Ώλάπηπμε (O.O..Ώ.) – 
Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD)   

 

5ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία 

απνηειεί έλαλ κνλαδηθφ ζρεκαηηζκφ 
νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο 
αλάκεζα ζε 28 επξσπατθέο ρψξεο, πνπ 

φιεο καδί αλαιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα 
θνηλσληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

6ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ησλ νξγάλσλ ηεο Βπξσπατθήο 
Έλσζεο   

 
1. Σν Βπξσπατθφ πκβνχιην – European 

Council   

2. Σν πκβνχιην ηεο Β.Β. – Council of the 
E.U.  

3. Δ Βπξσπατθή Βπηηξνπή  – Σhe 

European Commission  
4. Βπξσπατθφ Κνηλνβνχιην  – European 

Parliament   

5. Βπξσπατθφ Αηθαζηήξην  – European 
Court of Justice  

6. Βιεγθηηθφ πλέδξην   

7ε Δβδνκάδα 4 
 Ώλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο, ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 



Σξίηε έθδνζε 

369 

θαη νη θχξηεο επηπηψζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. 

8ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ησλ: 

1. G7/G8  

2. G20  
3. Οη νξγαληζκνί ηνπ Bretton Woods  
4. Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο 

θαη Ώλάπηπμεο  
5. Πνιπκεξείο Σξάπεδεο Ώλάπηπμεο  

9ε Δβδνκάδα 4 Δ νηθνλνκία ησλ ΔΠΏ 

10ε Δβδνκάδα 4 Δ νηθνλνκία ηεο Κίλαο 

11ε Δβδνκάδα 4 Δ νηθνλνκία ηεο ΐξαδηιίαο 

12ε Δβδνκάδα 4 Δ νηθνλνκία ηεο Ελδίαο 

13ε Δβδνκάδα 4 
Βπαλαιεπηηθή Αηάιεμε, Πξνεηνηκαζία γηα 
ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο 
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ΡΟΖ 5Ζ: ΤΓΥΡΟΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ 
ΏΝΏΠΣΤΞΔ  

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ώξηαβάλε Μαξία Ώζελά, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Β 

Γηδάζθνληεο: 1. Ώζαλαζνχιε Κπξηαθή, Λέθηνξαο Β 

2. Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
ΐαζηθέο αξρέο Οηθνλνκηθήο –Αεκφζηα 

Οηθνλνκηθή 
 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο, είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ζχγρξνλσλ 

ζεκάησλ, βάζεη ηεο εξκελείαο θαη ηνπ ζρνιηαζκνχ 

δεηθηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε, ζηελ 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ζηελ δηακφξθσζε 

νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ. Παξνπζηάδνληαη επίζεο 

πεγέο αλαδήηεζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθφξεζεο, 

ζε εζληθφ (ΒΛ.ΣΏΣ, Τπ. Οηθνλνκηθψλ) θαη δηεζλέο 

επίπεδν (Eurostat database, OECD database, 

World Bank database). Οη πεγέο απηέο είλαη 

ρξήζηκεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ 

νηθνλνκία. 

ην πιαίζην ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ 

‗θξηηεξίσλ ζχγθιηζεο ηνπ Μάαζηξηρη‘ γηα ηελ 

αλάπηπμε, εμεηάδεηαη ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ε 

νηθνλνκία ηεο Βιιάδαο ζήκεξα, θαζψο θαη 

ζπγθξηηηθά κε άιια Κξάηε εληφο θαη εθηφο 

Βπξσδψλεο.  

Βπηπιένλ, ην κάζεκα πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο & Ώλάπηπμεο θαη ηεο 

έλλνηαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Κπθιψκαηνο, ηελ έλλνηα 

ηεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηνπο βαζηθνχο Πξνζδηνξηζηηθνχο  Παξάγνληεο 

ηνπ Ώληαγσληζηηθνχ Πιενλεθηήκαηνο, αλαιχνληαη νη 

πνιηηηθέο αλάπηπμεο θαη ζπλνρήο θαη ε πηνζέηεζε 

θαη δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ σο 
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θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεκεξίαο. Βπίζεο έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ σο έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηηο  Ξ.Ώ.Β. (Ξέλεο Άκεζεο Βπελδχζεηο - 

Foreign Direct Investment)/ θαη ηηο Πνιπεζληθέο 

Βπηρεηξήζεηο (Multinational Enterprises). Σν 

κάζεκα νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζπκβνιή ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζπλνρή θαη ηηο 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε 

ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο   

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 
 

 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Βηζαγσγή  
Οξηζκφο Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο & Ώλάπηπμεο 
Οξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Κπθιψκαηνο 

2ε Δβδνκάδα 4 

Βζληθφ Πξντφλ. Οξηζκφο. Αηαθξίζεηο 
(Ώθαζάξηζην, Βζληθφ, Βγρψξην, ζε ηξέρνπζεο θαη 
ζε ζηαζεξέο ηηκέο, θαηά θεθαιή ΏΒΠ).  

Δ έλλνηα ηεο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 
αληαγσληζηηθφηεηαο 

3ε Δβδνκάδα 4 Μειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ Βζληθνχ Πξντφληνο - 
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Ώλάιπζε δεηθηψλ θαη ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ  

ΐαζηθνί Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο 
Ώληαγσληζηηθνχ Πιενλεθηήκαηνο 

4ε Δβδνκάδα 4 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή επεκεξία. 
Έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο.  
Πνιηηηθέο αλάπηπμεο θαη ζπλνρήο 

Τηνζέηεζε θαη δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
σο θαζνξηζηηθψλ παξαγφληεο ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεκεξίαο 

5ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε δεηθηψλ Κνηλσληθήο Βπεκεξίαο. Αείθηεο 

αλζξψπηλεο αλάπηπμεο.  
Ώπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε 
ηελ αλαπηπμηαθή θαη θαηλνηνκηθή ζχγθιηζε, ηφζν 

ησλ θξαηψλ–κειψλ, φζν θαη ησλ πεξηθεξεηψλ.  

6ε Δβδνκάδα 4 

Πιεζσξηζκφο-Ώπνπιεζσξηζκφο θαη θφζηνο 
δσήο.  
Δ παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ σο έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο 

7ε Δβδνκάδα 4 

Πιεζσξηζκφο-Ώπνπιεζσξηζκφο. Ώλάιπζε 
δεηθηψλ. 

Οη Ξ.Ώ.Β. (Ξέλεο Άκεζεο Βπελδχζεηο - Foreign 
Direct Investment)/ θαη νη Πνιπεζληθέο 
Βπηρεηξήζεηο (Multinational Enterprises) 

8ε Δβδνκάδα 4 
Ώπαζρφιεζε θαη Ώλεξγία. Οξηζκφο. Πεγέο 
ζηνηρείσλ θαη κέζνδνη κέηξεζεο.  

Παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο  

9ε Δβδνκάδα 4 

Ώπαζρφιεζε θαη Ώλεξγία. Ώλάιπζε νηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ. 
Δ δηάξζξσζε θαη ε θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο 
θαηά ρψξεο θαη ηνκείο  

10ε Δβδνκάδα 4 
Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 
πιαίζην αλάπηπμεο ζε επίπεδν εζληθήο 

νηθνλνκίαο 

11ε Δβδνκάδα 4 

Παγθνζκηνπνίεζε θαη νηθνλνκηθή θξίζε 

Δ ζπκβνιή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ζηελ 
ζπλνρή 

12ε Δβδνκάδα 4 

Παγθνζκηνπνίεζε θαη νηθνλνκηθή θξίζε. 
Ώλάιπζε δεηθηψλ 

Οη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο αλαθνξηθά 
κε ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 
βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

13ε Δβδνκάδα 4 Βπαλάιεςε – Πξφρεηξν Αηαγψληζκα 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΏ ΣΟΤ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝΣΟ  

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Μαξία Ώζελά Ώξηαβάλε, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  

 
 

Να θαηαλνήζεη ν  εχειπηο-θνηηεηήο ηελ έλλνηα  

ηνπ φξνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νηθνλνκηθψλ, κε 
έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε/δηάδξαζε ηνπ 
αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, σο κηαο 

ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο δξάζεο, θαη ζεκαληηθνχ 
πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο 
βηψζηκεο αλάπηπμεο. Οη επέιπηδεο ζα κπνξνχλ, 

κε ην πέξαο ησλ δηαιέμεσλ, λα θαηαλνήζνπλ 
ζέκαηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ νηθνλνκηθψλ, έλαο 
ηνκέαο ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ζπλερψο θαη 

είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο θιάδνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ, θαη αλαγλσξίδεηαη επξέσο φηη σο 
επηζηήκε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ 
πφξσλ. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη φηη ηα νηθνλνκηθά 
παξέρνπλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ 

δηαρείξηζε ζπάλησλ πφξσλ θαη ην πεξηβάιινλ 
ζήκεξα απνηειεί έλαλ ζπάλην πφξν. Σα 
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα έρνπλ ηηο ξίδεο 

ηνπο ζηελ απνηπρία ηεο αγνξάο λα αλαγλσξίζεη 
ηελ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 
αλζξψπηλε επεκεξία θαη λα δηαζθαιίζεη ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
ηαπηφρξνλα κε ηελ επίηεπμε ησλ 
παξαδνζηαθψλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. Tα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά δελ 
θαιχπηνπλ κφλν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά ην 
επξχηεξν ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Βηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ 
ζηα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά είλαη ε 
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αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο σθέιεηαο πνπ 
ζπλεπάγνληαη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο κφιπλζεο απφ 
ηνμηθά απφβιεηα θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. 

Σα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πξνζθξνχνπλ ζην 
πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ, 
ηεο εθπνκπήο ησλ απνβιήησλ, ηεο αιιαγήο 

ησλ αηζζεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ θπζηθψλ θαη 
ηερλεηψλ πεξηβαιιφλησλ, θαη – ζε φηη απνηειεί 
ηε "λέα" πεξηβαιινληηθή πξφθιεζε γηα ηνλ 

εηθνζηφ πξψην αηψλα – ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ 
παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο 
δσήο απφ ηα νπνία εμαξηφκαζηε.   
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Γλψζεηο 
 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 

 

 
 

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Βηζαγσγή, Πεξηγξαθή πιάλνπ καζήκαηνο, 

ΐαζηθνί ζηφρνη θαη ζθνπνί 

2ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηνπ φξνπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ, κε έκθαζε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε/δηάδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο εμεηάδνπκε 

ηφζν ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ 

επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

αλζξψπηλε επεκεξία. Σα νηθνλνκηθά ξίρλνπλ 

θσο ζηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

ιφγσ ηνπ φηη ην πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκία 
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αιιειεπηδξνχλ.  

3ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηνπ φξνπ ηεο Ώεηθνξίαο θαη  

ΐησζηκφηεηαο, θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ε  αλζξσπφηεηα έρεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα επηηχρεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε – λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, 

ρσξίο λα ππνλνκεχζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο.  

4ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ησλ φξσλ Ώλάπηπμε θαη 

Πεξηβάιινλ, φπνπ ε ζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε έρεη ηείλεη λα εζηηάζεη 

θαη πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο πηζαλήο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηεο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   

5ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηεο εθηθηφηεηαο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, φπνπ αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο πνιχηηκνο, ζπρλά 

νπζηαζηηθφο, παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο ηεο 

αλζξψπηλεο επεκεξίαο, κε αιιαγή ζε: 

ζρέδηα θαηαλάισζεο γηα πξντφληα πην 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, θαη ζρέδηα 

επέλδπζεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θεθαιαίνπ.  

6ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηνπ χζηεκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Αηαρείξηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα 

θχθιν πεξηβαιινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

φπνπ γηα θάζε βήκα ηνπ θχθινπ 

αληηζηνηρνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη 

αληίζηνηρεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο:  

 ηξαηεγηθή (Act/Plan) 

 Πξνγξακκαηηζκφο (Plan) 

 Τινπνίεζε (Do) 

 Έιεγρνο θαη Μεηξήζεηο (Check) 

7ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηνπ φξνπ ησλ «πξάζηλσλ 

ζηξαηνπέδσλ», ελζσκαηψλνληαο ηηο αξρέο 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε ζηφρν ηελ 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη πφξσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε 

ησλ ζηειερψλ ηνπο. 

8ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηνπ φξνπ ηεο Πξάζηλεο 

Βπηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπνπ ην πεξηβάιινλ 

θαη ε πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα απνηειεί κηα 
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απφ ηηο βαζηθέο πινπηνπαξαγσγηθέο 

δπλάκεηο πνπ ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.  

9ε Δβδνκάδα 4 

 Ώλάιπζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πξάζηλσλ 

ζηξαηνπέδσλ θαη πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

10ε Δβδνκάδα 4 

Ώλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 

Ώπνηππψκαηνο σο κέηξν ηεο "δήηεζεο" 

(θαηαλάισζεο) θπζηθψλ πφξσλ απφ κηα 

θνηλσλία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο, 

ζπγθξίλνληαο ηελ κε ηε ζπλνιηθή δπλαηφηεηα 

ηεο γεο λα παξάγεη θαη λα αλαπαξάγεη 

απηνχο ηνπο πφξνπο.   Σν "νηθνινγηθφ 

απνηχπσκα" εθηηκάεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα ππνζηεξηρζνχλ νη 

πιηθέο αλάγθεο ελφο αηφκνπ ή ελφο 

πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν δσήο, 

ηηο ζπλήζεηεο θαη ηελ ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

11ε Δβδνκάδα 4 
Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – ηξαηησηηθέο 

Βθαξκνγέο 

12ε Δβδνκάδα 4 
Μειέηεο πεξηπηψζεσλ – ηξαηησηηθέο 

Βθαξκνγέο 

13ε Δβδνκάδα 4 
Βπαλαιεπηηθή Αηάιεμε, Πξνεηνηκαζία γηα ηηο 

ηειηθέο εμεηάζεηο 

ΤΝΟΛΟ       52   

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο  Αηδάζθνληα 
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ΡΟΖ 6Ζ: ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΘΟΤΚΤΑΕΑΔ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
Τπεχζπλνο:               Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:            Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Πξναπαηηνχκελν είλαη ην 

Τπνρξεσηηθφ κάζεκα «ΠΟΛΒΜΟ 
ΚΏΕ ΠΟΛΕΣΕΜΟ (Ώξραία 

Εζηνξηνγξαθία)» ηνπ 1νπ Βμακήλνπ 

 

Δ εθκάζεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ εγεζἰαο θαη 

ζηξαηεγηθήο, πνπ απαληνχλ ζηελ δηαρξνληθή αλάιπζε 
ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ απφ ηνλ Θνπθπδίδε, ν 
νπνίνο ζεσξείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη εηζεγεηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζηνλ δπηηθφ θφζκν. 
Δ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο αληηζεηηθήο ζπιινγηζηηθήο 
ηνπ ηζηνξηθνχ, ηνπ λνκνηειεηαθνχ ραξαθηήξα ησλ 

ζρεηηθψλ ελλνηψλ, θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνιηηηθήο 
πξφβιεςεο. 
Δ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζθέςεο θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πεξί 
εγεζίαο κέζα απφ ζρεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο (case 
studies). 

Μ
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Ο θνηηεηήο καζαίλεη ζεκειηψδεηο έλλνηεο εγεζἰαο θαη ζηξαηεγηθήο, 
θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ζρέζεσλ, πνπ 

απαληνχλ ζηελ δηαρξνληθή αλάιπζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ 
απφ ηνλ Θνπθπδίδε 
 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ εμάζθεζε 
ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαζίζηαηαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ζηνηρεία θαη 

ζρέζεηο θαη λα αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη 
ζηξαηεγηθήο. 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Σν πξφηππν ηνπ εγέηε (ν Πεξηθιήο) 

2ε Δβδνκάδα 4 Οη εγεηηθέο αξεηέο. Ώξρέο εγεζίαο 

3ε Δβδνκάδα 4 Οη αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο (α) 

4ε Δβδνκάδα 4 Οη αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο (β) 

5ε Δβδνκάδα 4 

Δ πςειή ζηξαηεγηθή Ώζήλαο θαη πάξηεο. Δ 

ζηξαηεγηθή ηεο εμνπζέλσζεο θαη ε 
ζηξαηεγηθή ηεο εθκεδέληζεο. 

6ε Δβδνκάδα 4 
Δ δηνιίζζεζε ηεο Ώζήλαο απφ ηελ 
Realpolitik  ζηελ Machtpolitik 

7ε Δβδνκάδα 4 
Σν ζηξαηεγηθφ δφγκα ηεο πάξηεο πξηλ θαη 
κεηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν 

8ε Δβδνκάδα 4 
Ο ξεαιηζκφο ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηα ηξηα 
ξεχκαηα ζθέςεο ηεο δηεζλνχο ζεσξίαο 

9ε Δβδνκάδα 4 
Σν δηαθξαηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη αξρέο ηεο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

10ε Δβδνκάδα 4 Δ δηάγλσζε ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο 

11ε Δβδνκάδα 4 Ο θαζνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ 

12ε Δβδνκάδα 4 
Ο θαζνξηζκφο ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ 

ζπλδπαζκνχ κέζσλ 

13ε Δβδνκάδα 4 
Δ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ζην εζσηεξηθφ 

θαη ζην εμσηεξηθφ 

ΤΝΟΛΟ 52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο ηνπ Αηδάζθνληνο κε βηβιηνγξαθία θαη' επηινγήλ 
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ΡΟΖ 6Ζ: ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΞΒΝΟΦΧΝ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 
ΓΛΧΑ 

 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
Τπεχζπλνο:               Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 
Γηδάζθνληεο:            Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Πξναπαηηνχκελν είλαη ην 

κάζεκα ΡΟΔ «ΘΟΤΚΤΑΕΑΔ» ηνπ 
5νπ Βμακήλνπ 

 

Δ εθκάζεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ εγεζἰαο θαη 
ζηξαηεγηθήο, πνπ απαληνχλ ζηελ  αλάιπζε ησλ 
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απφ ηνλ Ξελνθψληα. 

Δ θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο ηνπ ηζηνξηθνχ, ὀζνλ αθνξά 
ηδίσο ζηελ ζηξαηησηηθή δηνίθεζε. 
Δ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζθέςεο θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πεξί 
εγεζίαο κέζα απφ ζρεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο (case 
studies). 

Μ
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Γλψζεηο 
 

 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη ζεκειηψδεηο έλλνηεο εγεζἰαο θαη ζηξαηεγηθήο, 
θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ζρέζεσλ, πνπ 

απαληνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ απφ ηνλ 
Ξελνθψληα. 
 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ εμάζθεζε 
ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαζίζηαηαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ζηνηρεία θαη 

ζρέζεηο θαη λα αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη 
ζηξαηεγηθήο, θαη ηδίσο λα εθαξκφδεη ηελ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ 
αληηιήςεσλ πεξί εγεζίαο θαη ζηξαηεγηθήο κεηαμχ  Ξελνθψληα θαη 

Θνπθπδίδε. 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
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 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Ο εγέηεο θαη νη εγεηηθέο αξεηέο 

2ε Δβδνκάδα 4 Δ ζηξαηησηηθή δηνίθεζε 

3ε Δβδνκάδα 4 
Ο Ξελνθψλ σο δηνηθεηήο ελ δξάζεη (411-362 
π.Υ.) 

4ε Δβδνκάδα 4 Ο ηδεψδεο δηνηθεηήο 

5ε Δβδνκάδα 4 Σν πξφηππν ηνπ δηνηθεηή: Ώγεζίιανο 

6ε Δβδνκάδα 4 
ρεηηθά έξγα: Κχξνπ Παηδεἰα – Εππαξρηθφο - 
Ώγεζίιανο 

7ε Δβδνκάδα 4 Οη αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο 

8ε Δβδνκάδα 4 Δ ηαθηηθή 

9ε Δβδνκάδα 4 ηξαηεγηθή θαη ηαθηηθή 

10ε Δβδνκάδα 4 
Ο Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο θαη νη 

εγεκνλίεο ηεο πάξηεο θαη ηεο Θήβαο 

11ε Δβδνκάδα 4 Δζηθφ, εθπαίδεπζε θαη πεηζαξρία 

12ε Δβδνκάδα 4 Πνιηνξθεηηθφο θαη νηθνλνκηθφο πφιεκνο 

13ε Δβδνκάδα 4 
πγθξηηηθή εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ 
Ξελνθψληα θαη Θνπθπδίδε 
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ΡΟΖ 6Ζ: ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΔΓΒΕΏ ΚΏΕ 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 

ΣΟΤ 

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
Τπεχζπλνο:               Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 
Γηδάζθνληεο:            Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Πξναπαηηνχκελν είλαη ηα 

καζἠκαηα ΡΟΔ «ΘΟΤΚΤΑΕΑΔ» 
ηνπ 5νπ Βμακήλνπ θαη «ΞΒΝΟΦΧΝ» 
ηνπ 6νπ Βμακήλνπ 

Δ εθκάζεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ εγεζἰαο θαη 
ζηξαηεγηθήο, πνπ απαληνχλ ζηελ παξαδηδφκελε απφ 
ηηο ηζηνξηθέο πεγέο δξάζε ηνπ Ώιεμάλδξνπ. 

Δ θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο ηνπ Μαθεδφλα ζηξαηειάηε, 
φπσο απηή αληαλαθιά ηδίσο ζηελ πνιηηηθή θαη 
ζηξαηησηηθή ηνπ πξαθηηθή. 

Δ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο 
ζθέςεο θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πεξί 
εγεζίαο κέζα απφ ζρεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο (case 

studies). 
 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 
Ο θνηηεηήο εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ εγεζία θαη ηελ 
ζηξαηεγηθή θαη εκβαζχλεη ζηηο έλλνηεο απηέο, θαζψο θαη ζηελ ηεξάξρεζε 

ησλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ζρέζεσλ, πνπ απαληνχλ ζηελ πνιηηηθή θαη 
ζηξαηησηηθή δξάζε ηνπ Ώιεμάλδξνπ. 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 
Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ εμάζθεζε 

ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαζίζηαηαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ζηνηρεία θαη 
ζρέζεηο θαη λα αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη 
ζηξαηεγηθήο, θαη ηδίσο λα εθαξκφδεη ηελ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ 

αληηιήςεσλ πεξί εγεζίαο θαη ζηξαηεγηθήο κεηαμχ  Ξελνθψληα, 
Θνπθπδίδε θαη ηεο θαηαγεγξακκέλεο απφ ηηο ηζηνξηθέο πεγέο δξάζεο 
ηνπ Ώιεμάλδξνπ. 
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Ηθαλφηεηεο 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Σν πνιηηηθφ πιαίζην ηνπ Βιιεληθνχ θφζκνπ 
θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαηά ηνλ 4ν π.Υ. 
αηψλα 

2ε Δβδνκάδα 4 Δ Παλειιήληα ηδέα 

3ε Δβδνκάδα 4 Φἰιηππνο ΐ΄ (εγεζία θαη ζηξαηεγηθή) 

4ε Δβδνκάδα 4 
Δ κεγαινθπία θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

Ώιεμάλδξνπ 

5ε Δβδνκάδα 4 Οη εγεηηθέο αξεηέο ηνπ Ώιεμάλδξνπ 

6ε Δβδνκάδα 4 Οη αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ώιεμάλδξνπ 

7ε Δβδνκάδα 4 Ο Ώιέμαλδξνο σο πνιηηηθφο εγέηεο 

8ε Δβδνκάδα 4 Ο Ώιέμαλδξνο σο γεληθφο δηνηθεηήο 

9ε Δβδνκάδα 4  Ώιέμαλδξνο σο ζηξαηεγφο 

10ε Δβδνκάδα 4 Ο Ώιέμαλδξνο σο ηαθηηθφο λνπο 

11ε Δβδνκάδα 4 Σα 7 ζηπι εγεζίαο ηνπ Ώιεμάλδξνπ 

12ε Δβδνκάδα 4 Σν παγθφζκην θξάηνο 

13ε Δβδνκάδα 4 
Δ επίδξαζε ηνπ Ώιεμάλδξνπ ζηνπο 
κεηαγελεζηέξνπο 
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ΡΟΖ 6Ζ: ΖΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΔΓΒΕΏ ΚΏΕ 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 

ΣΔΝ ΤΣΒΡΔ 

ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΔ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
Τπεχζπλνο:               Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 
Γηδάζθνληεο:            Παλνκήηξνο Αεκήηξηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 Πξναπαηηνχκελν είλαη ηα 

καζἠκαηα ΡΟΔ «ΘΟΤΚΤΑΕΑΔ» 
ηνπ 5νπ Βμακήλνπ, «ΞΒΝΟΦΧΝ» ηνπ 
6νπ Βμακήλνπ θαη «ΔΓΒΕΏ ΚΏΕ 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΟΤ ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤ» 

ΣΟΤ 7νπ Βμακήλνπ 

Δ εθκάζεζε ζεκειησδψλ ελλνηψλ εγεζἰαο θαη 
ζηξαηεγηθήο, πνπ απαληνχλ ζηηο ηζηνξηθέο θ.α. πεγέο 
ηεο Όζηεξεο Ώξραηφηεηαο (ξσκατθή πεξίνδνο - κέρξη 

ηελ βαζηιεία ηνπ Ενπζηηληαλνχ, 6νο αη.). 
Δ θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ηεο επνρήο απηήο ,θαη 
ηεο ζεκαζίαο ηνπο, φπσο απηή αληαλαθιά ηδίσο ζηελ 

πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή πξαθηηθή. 
Δ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο 
ζθέςεο θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ πεξί 

εγεζίαο κέζα απφ ζρεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο (case 
studies). 

Μ
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Γλψζεηο 

 

Ο θνηηεηήο εκπινπηίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ εγεζία θαη ηελ 
ζηξαηεγηθή θαη εκβαζχλεη ζηηο έλλνηεο απηέο, θαζψο θαη ζηελ ηεξάξρεζε 
ησλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ζρέζεσλ, πνπ απαληνχλ ζε ζεσξεηηθά 

θείκελα, θαζψο θαη ζηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή δξάζε ηεο Όζηεξεο 
αξραηφηεηαο. 
 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηελ εμάζθεζε 
ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο θαζίζηαηαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ζηνηρεία θαη 

ζρέζεηο θαη λα αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθή ζθέςε ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη 
ζηξαηεγηθήο, θαη ηδίσο λα εθαξκφδεη ηελ ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ 
παιαηφηεξσλ αληηιήςεσλ πεξί εγεζίαο θαη ζηξαηεγηθήο κε εθείλεο ηεο 

Όζηεξεο Ώξραηφηεηαο. 
 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Σν θξάηνο ηνπ Ώιεμάλδξνπ, νη Βπίγνλνη θαη 

ην Ρσκατθφ θξάηνο. 

2ε Δβδνκάδα 4 
Ώιέμαλδξνο θαη Καίζαξ (Πινχηαξρνο, ΐίνη 

Παξάιιεινη) (α) 

3ε Δβδνκάδα 4 
Ώιέμαλδξνο θαη Καίζαξ (Πινχηαξρνο, ΐίνη 

Παξάιιεινη) (β) 

4ε Δβδνκάδα 4 Δ εγεζία ζηελ κεηά ηνλ Ώιέμαλδξν επνρή 

5ε Δβδνκάδα 4 Οη αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ρψκεο 

6ε Δβδνκάδα 4 Οη αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Νέαο Ρψκεο 

7ε Δβδνκάδα 4 
Σν δηεζλέο πεξηβάιινλ ηνπ Ρσκατθνχ 
θξάηνπο θαηά ηελ Τζηεξε Ώξραηφηεηα (έσο 
ηνλ 6ν αη.) θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο ηζρχνο 

8ε Δβδνκάδα 4 
Δ πςειή ζηαηεγηθή ηνπ Ενπζηηληαλνχ (6νο 
αη.) 

9ε Δβδνκάδα 4 
Σν ηξαηεγηθφλ ηνπ Μαπξηθίνπ θαη άιια 
θείκελα ζηξαηεγηθήο ηεο επνρήο (α) 

10ε Δβδνκάδα 4 
Σν ηξαηεγηθφλ ηνπ Μαπξηθίνπ θαη άιια 

θείκελα ζηξαηεγηθήο ηεο επνρήο (β) 

11ε Δβδνκάδα 4 
Σν ηξαηεγηθφλ ηνπ Μαπξηθίνπ θαη άιια 

θείκελα ζηξαηεγηθήο ηεο επνρήο (γ) 

12ε Δβδνκάδα 4 
Σν ηξαηεγηθφλ ηνπ Μαπξηθίνπ θαη άιια 

θείκελα ζηξαηεγηθήο ηεο επνρήο (δ) 

13ε Δβδνκάδα 4 ΐπδαληηλή πςειή ζξαηεγηθή (7νο-11νο αη.) 
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ΡΟΖ 7Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΐΤΓΏΝΣΕΝΟ 
ΣΡΏΣΟ 
ΏΝΏΛΤΔ 

ΒΞΒΛΕΞΔ 
ΠΟΛΒΜΕΚΔ 
ΣΒΥΝΔ &  

ΒΞΟΠΛΕΜΧΝ 
ΚΏΣΏ ΣΔ 

ΐΤΓΏΝΣΕΝΔ 

ΠΒΡΕΟΑΟ – 
ΜΒΏΕΧΝΏ ΚΏΕ 
ΏΝΏΓΒΝΝΔΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
 

 

ΚΟΠΟ είλαη ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηεο  

ηαθηηθήο, ζηξαηεγηθήο & εμνπιηζκψλ ησλ 

βπδαληηλψλ ρξφλσλ ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο 

Ώλαγέλλεζεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ ζ΄ απηή 

παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ησλ θπξηνηέξσλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηφδνπ. 
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Γλψζεηο 

 

 
 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 



Σξίηε έθδνζε 

386 

 

 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

1ε - 2ε - 3ε 
Δβδνκάδα 

12 

Μεηαξξπζκίζεηο Μ. Κσλζηαληίλνπ – 
Οξγάλσζε βπδαληηλνχ ζηξαηνχ α΄ 
πεξηφδνπ – πλνξηαθά ζηξαηεχκαηα – 

Ώλαδηνξγάλσζε Ενπζηηληαλνχ  - Θέκαηα – 
Σαθηηθέο & ζηξαηεγηθέο εμειίμεηο  

4ε – 5ε – 6ε 
Δβδνκάδα 

12 

Μάρε ηνπ Αάξαο –  ‗Ώλνδνο Εζιάκ – 
Οξγάλσζε βπδαληηλνχ ζηξαηνχ – Βμέιημε 
εμνπιηζκψλ – Σχπνη δηαηάμεσλ ζηα πεδία 

ηεο κάρεο – Μάρε Μαληδηθέξη - Άισζε 
Κσλζηαληηλνππφιεσο 

7ε – 8ε – 9ε 
Δβδνκάδα 

12 

Αηακφξθσζε Βπξψπεο κεηά πηψζε 
ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο – Φενπδαξρία – 
Μηζζνθνξηθνί ζηξαηνί – Βθαξκνδφκελε 

ηαθηηθή θαηά ην Μεζαίσλα – Ρφινη Εππηθνχ 
– Πεδηθνχ – Βκθάληζε θνξεηνχ ππξνβφινπ 
φπινπ θαη ππξνβφισλ  

10ε – 11ε – 12ε – 
13ε 

Δβδνκάδα 
16 

Βμέιημε ππξνβφισλ φπισλ – Νέεο ηαθηηθέο 
– νπεδηθφο ζηξαηφο - Πξσζηθφο ζηξαηφο – 

Νέεο δνκέο θαη αξρέο πνιέκνπ θαηά ηελ 
Ώλαγέλλεζε – Σαθηηθή θαη Οξγάλσζε 
Ναπνιενληείνπ πεξηφδνπ – Αηάζεζε 

Καζεγεηνχ - Αηαγψληζκα 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ηξαηησηηθή Εζηνξία, Ώλδξέα Καζηάλε 

 Εζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ Ππξνβνιηθνχ, Ώλδξέαο Καζηάλεο  

 Οη πφιεκνη ηνπ ΐπδαληίνπ, John Haldon 

 ΐπδαληηλή Εζηνξία, Ώηθαη. Υξηζηνθηινπνχινπ 

 Μάρε ηνπ Μαληδηθέξη, Νηθνιάνπ Σζάγθα 

 Εζηνξία ηνπ Πνιέκνπ, John Keegan 

 Εζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ Έζλνπο, Βθδνηηθή Ώζελψλ 



Σξίηε έθδνζε 

387 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΖ 7Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΟΛΕΣΕΚΟ ΛΟΓΟ ΚΏΕ 
ΤΓΚΡΟΣΔΔ ΒΘΝΕΚΧΝ 
ΣΏΤΣΟΣΔΣΧΝ – ΒΘΝΔ 

ΚΏΕ ΒΘΝΕΚΕΜΟΕ ΣΔΝ 
ΒΤΡΧΠΔ ΚΏΕ ΣΔΝ 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΏΝΏΛΤΔ ΣΏΚΣΕΚΔ & 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 18νπ & 

19νπ ΏΕΧΝΏ 

ΣΏΚΣΕΚΒ ΏΝΣΕΛΔΦΒΕ 
ΏΡΥΧΝ 20νπ ΏΕΧΝΏ 

ΣΔΝ ΒΤΡΧΠΔ ΚΏΕ ΣΔΝ 

ΒΛΛΏΑΏ 
ΏΣΤΥΔ ΠΟΛΒΜΟ 

1897 

ΜΏΚΒΑΟΝΕΚΟ 
ΏΓΧΝΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ζπκκεηνρή -

παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 



Σξίηε έθδνζε 

388 

  
 

 

θνπφο ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ 

θξαηηθψλ νληνηήησλ ηεο Βπξψπεο θαη ε 

εμέηαζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο Βιιάδνο θαζψο θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαθηηθέο θαη 

νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ 18νπ θαη 19νπ 

αηψλα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζ΄ απηέο κε θαηάιεμε 

ηνλ πφιεκν ηνπ 1897.     

Δ εμέηαζε θαη παξνπζίαζε ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Ώγψλα σο αθεηεξία ηεο 

αλαηάμεσο ηνπ εζηθνχ ησλ Βιιήλσλ. 

Μ
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 Γλψζεηο 

 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

1ε – 2ε 3ε 
Δβδνκάδα 12 

Βπξσπατθή Εζηνξία 16νπ – 18νπ αηψλα – 
Βζληθέο κνλαξρίεο – Κάξνινο Β΄ - Μέγαο 
Ναπνιέσλ – Βπξψπε ησλ Βζλψλ 

4ε  – 5ε – 6ε 
Δβδνκάδα 

12 

Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο – Αηακφξθσζε 
εζληθήο ηαπηφηεηαο Βιιήλσλ – Ώπφθξνπζε 

ζεσξίαο Φαικεξάηεξ – Βιιεληθφ θξάηνο θαη 
ηδενινγηθά ξεχκαηα – Βζληθηζκφο – Μεγάιε Εδέα 

7ε – 8ε – 9ε 
Δβδνκάδα 

12 

Βμέιημε ηαθηηθψλ θαη εμνπιηζκψλ 18νπ - 19νπ 
αηψλα – ηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο αληηιήςεηο πνπ 
επεξέαζαλ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ – Ώηπρήο 

πφιεκνο 1897 

10ε – 11ε - 12ε –  

13ε Δβδνκάδα  16 

Σαθηηθέο αληηιήςεηο αξρψλ 20νπ αηψλα ζηελ 

Βπξψπε θαη ζηελ Βιιάδα – Μαθεδνληθφο 
Ώγψλαο  



Σξίηε έθδνζε 

389 

ηε δηάζεζε Καζεγεηνχ - Αηαγψληζκα 

ΤΝΟΛΟ             52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ηξαηησηηθή Εζηνξία, Ώλδξέα Καζηάλε 

 Εζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ Ππξνβνιηθνχ, Ώλδξέα Καζηάλε 

 ηξαηησηηθή Εζηνξία: ηξαηησηηθή Εζηνξία: Πηπρέο ηνπ 

Βιιεληθνχ ηξαηνχ. Βμειίμεηο ηνπ 19νπ αηψλα πνπ 
επεξέαζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, Ώλδξέα Καζηάλε 

 Εζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, Κ. Παπαξεγφπνπινπ 

 Νεψηεξε Βπξσπατθή Εζηνξία, Κνιηφπνπινο Ε. 

 

ΡΟΖ 7Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

Ο ΣΡΏΣΟ ΣΔ 
ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΣΟΤ 
ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΟΤ 

ΚΡΏΣΟΤ 1828 – 
1935 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  

 
 

θνπφο ε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ 

θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηεο πεξηφδνπ 
1828 – 1935 ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο 
ππφ ην πξίζκα ηεο δηακνξθψζεσο ηνπ θξάηνπο 

θαη ηε ζπκκεηνρή ζ΄ απηήλ θαηά πεξηφδνπο ηνπ 
ζηξαηνχ θαη ησλ αμησκαηηθψλ. 
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Γλψζεηο 

 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 
 

Ηθαλφηεηεο  



Σξίηε έθδνζε 

390 

  

 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

1ε – 2ε - 3ε 
Ββδνκάδα 

12 

Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο –  
Κιεθηναξκαησιηζκφο - Καπνδηζηξηαθή 
πεξίνδνο – Ώ΄ νξγάλσζε ζηξαηνχ – 

Οζσληθή πεξίνδνο – Δ εμέγεξζε ηεο 3εο  
επηεκβξίνπ 1843 – Μεγάιε Εδέα – 
Πνιηηεπφκελνη ζηξαηησηηθνί 

4ε – 5ε - 6ε 
Ββδνκάδα 

12 

Πεξίνδνο Γεσξγίνπ – Σξηθνχπεο θαη 
Αειεγηάλλεο – Κξίζε ζηε ΐαιθαληθή – 

Παλζιαβηζκφο – Μαθεδνληθφ θαη Κξεηηθφ 
δήηεκα – Πηψρεπζε θαη καχξν 1897 

7ε – 8ε – 9ε  
Ββδνκάδα 

12 

Πνιηηηθή Θενηφθε – Ο ξφινο ηνπ ηέκκαηνο 
– Βμνπιηζκνί θαη μέλεο απνζηνιέο – 
Βπαλάζηαζε ζην Γνπδί θαη ηξαηησηηθφο 

χλδεζκνο – Ο ΐεληδέινο ζηελ θεληξηθή 
πνιηηηθή ζθελή – Οξγάλσζε  γηα ηελ  
επνπνητα ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ 

10ε – 11ε - 12ε - 13ε  

Ββδνκάδα 
16 

Ώηάλη – Αηραζκφο – Μηθξαζηαηηθφο πφιεκνο 

– Αίθε ησλ ¨Βμη – Κηλήκαηα 1922 - 1923 – 
ΐεληδειηθά θηλήκαηα 1933 – 1935  
ηε Αηάζεζε Καζεγεηνχ - Αηαγψληζκα 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ηξαηησηηθή Εζηνξία: ηξαηησηηθή Εζηνξία: Πηπρέο ηνπ 
Βιιεληθνχ ηξαηνχ. Βμειίμεηο ηνπ 19νπ αηψλα πνπ 

επεξέαζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, Ώλδξέα Καζηάλε 

 Εζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ Ππξνβνιηθνχ, Ώλδξέα Καζηάλε 

 Δ δηδαζθαιία ηεο Παξαζηαηηθήο Γεσκεηξίαο ηνλ 19ν ζηηο 

ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ζην Πνιπηερλείν, Ώλδξέα Καζηάλε 
(ππφ έθδνζε) 

 Οη επεκβάζεηο ηνπ ζηξαηνχ, ΐεξεκήο Θάλνο 

 Ώπνκλεκνλεχκαηα, Γνλαηά ηπιηαλνχ 

 Ώλακλήζεηο, Ααγθιή Παλαγηψηε 

 Δ Βιιάδα κεηαμχ δχν πνιέκσλ, Αάθλε Γξεγνξίνπ 

 ηξαηησηηθή πνιηηηθή, Μαιέζε Αεκεηξίνπ 

 ηξαηησηηθή πνιηηηθή Καπνδίζηξηα, Παπαγεσξγίνπ 
ηέθαλνο 

 Ο ζηξαηφο ζηελ πνιηηηθή δσή, Παπαθνζκάο ΐίθησξ 



Σξίηε έθδνζε 

391 

 Δ Βιιάο ηνπ 1910-1920, ΐεληήξεο Γεψξγηνο 

 Δκεξνιφγην Μεηαμά Εσάλλε 

 Πνιηηηθή ηζηνξία λεση. Βιιιάδνο, Ώζπξέα Γεσξγίνπ 

 Νεφηεξε Βιιεληθή Εζηνξία 1897-1922, Αεκεηξίνπ Μαιέζε 

 Νεφηεξε Βιιεληθή Εζηνξία 1833-1897, Αεκεηξίνπ Μαιέζε 

 Ώλαγλψζεηο ηνπ Βιιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ 1922-1940, 

Νηθνιάνπ Σφκπξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σξίηε έθδνζε 
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ΡΟΖ 7Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΝΏΛΤΔ 
ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΣΒΥΝΔ 

ΚΏΕ ΣΏΚΣΕΚΔ 

ΐΏΛΚΏΝΕΚΧΝ 
ΏΓΧΝΧΝ ΚΏΕ Ώ΄ ΠΠ – 

ΔΜΏΝΣΕΚΒ 

ΠΟΛΒΜΕΚΒ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ – 
ΜΕΚΡΏΕΏΣΕΚΔ 

ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ – 
ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΒΠΟ 
1940 - ΒΞΒΛΕΞΔ 

ΤΓΥΡΟΝΧΝ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  

 
 

θνπφο ε παξνπζίαζε ησλ εθαξκνδνκέλσλ 

ηαθηηθψλ θαη δνγκάησλ πνπ επεθξάηεζαλ θαηά 

ηνπο ΐαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηνλ Ώ΄ Π. Π. 

παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ εμνπιηζκψλ ζε 

Βιιάδα θαη αληηκαρφκελνπο ζπλαζπηζκνχο 

ζηελ Βπξψπε. 

Ώλάιπζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ 

θχξηα ζηξαηησηηθά γεγνλφηα θαη κάρεο ηνπ Ώ‘  Π. 

Π. , ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο θαη ηελ εθαξκνζζείζα ηαθηηθή θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο ειιεληθήο αληεπηζέζεσο ην 

1940 ζην ΐ‘  Π. Π. 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 
 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

1ε – 2ε - 3ε 

Ββδνκάδα 

12 

Νενειιεληθφο δηαθσηηζκφο –  

Κιεθηναξκαησιηζκφο - Καπνδηζηξηαθή 
πεξίνδνο – Ώ΄ νξγάλσζε ζηξαηνχ – 
Οζσληθή πεξίνδνο – Δ εμέγεξζε ηεο 3εο  

επηεκβξίνπ 1843 – Μεγάιε Εδέα – 
Πνιηηεπφκελνη ζηξαηησηηθνί 

4ε – 5ε - 6ε 
Ββδνκάδα 

12 

Πεξίνδνο Γεσξγίνπ – Σξηθνχπεο θαη 
Αειεγηάλλεο – Κξίζε ζηε ΐαιθαληθή – 
Παλζιαβηζκφο – Μαθεδνληθφ θαη Κξεηηθφ 

δήηεκα – Πηψρεπζε θαη καχξν 1897 

7ε – 8ε – 9ε  
Ββδνκάδα 

12 

Πνιηηηθή Θενηφθε – Ο ξφινο ηνπ ηέκκαηνο 
– Βμνπιηζκνί θαη μέλεο απνζηνιέο – 
Βπαλάζηαζε ζην Γνπδί θαη ηξαηησηηθφο 

χλδεζκνο – Ο ΐεληδέινο ζηελ θεληξηθή 
πνιηηηθή ζθελή – Οξγάλσζε  γηα ηελ  
επνπνητα ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ 

10ε – 11ε - 12ε - 13ε  
Ββδνκάδα 

16 

Ώηάλη – Αηραζκφο – Μηθξαζηαηηθφο πφιεκνο 
– Αίθε ησλ ¨Βμη – Κηλήκαηα 1922 - 1923 – 

ΐεληδειηθά θηλήκαηα 1933 – 1935  
ηε Αηάζεζε Καζεγεηνχ - Αηαγψληζκα 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ηξαηησηηθή Εζηνξία, Ώλδξέαο Καζηάλεο 

 ηξαηησηηθή Εζηνξία: ηξαηησηηθή Εζηνξία: Πηπρέο ηνπ 
Βιιεληθνχ ηξαηνχ. Βμειίμεηο ηνπ 19νπ αηψλα πνπ 

επεξέαζαλ ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο, Ώλδξέα Καζηάλε. 

 ηξαηησηηθή Εζηνξία: Ώλάιπζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Ώ΄ ΐαιθαληθνχ Πνιέκνπ ζηε Μαθεδνλία, 
Ώλδξέα Καζηάλε 

 Εζηνξία Ώ΄ ψκαηνο ηξαηνχ, Ώλδξέα Καζηάλε 

 Εζηνξία ηνπ Βιιεληθνχ Ππξνβνιηθνχ, Ώλδξέα Καζηάλε 

 Δ δηδαζθαιία ηεο Παξαζηαηηθήο Γεσκεηξίαο ηνλ 19ν ζηηο 
ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ζην Πνιπηερλείν, Ώλδξέα Καζηάλε 
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(ππφ έγθξηζε) 

 Βπηρεηξήζεηο Ώεξάκπλαο (ππφ έγθξηζε), Ώλδξέα Καζηάλε 
(εηζαγσγή ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο) 

 Μηθξαζηαηηθή Βθζηξαηεία, Γεσξγίνπ Πεξηθεξάθε 

 Εζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ηφκνο ΕΒ 

 Βιιελν-ηηαιηθφο Πφιεκνο 1940 – Υεηκεξηλέο επηρεηξήζεηο, 
ΓΒ/ΑΕ 
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2νο ΣΟΜΔΑ 

 

ΡΟΖ 8Ζ: ΓΗΑΣΖΜΗΚΔ  ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ 
ΑΕΏΣΔΜΕΚΒ  

ΒΠΕΣΔΜΒ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Σαθηηθφο Καζεγεηήο ..Β. 
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  

 
Σα καζήκαηα Γεληθήο Φπζηθήο (1ν 
εμάκελν) θαη χγρξνλεο Φπζηθήο (4ν 

εμάκελν) 

Σν επηιεγφκελν κάζεκα ξνήο ζρεηηθά κε ηηο 

Αηαζηεκηθέο Βπηζηήκεο, παξέρεη ην απαξαίηεην 
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε 
βαζηθά αληηθείκελα ηεο Βπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο ηνπ Αηαζηήκαηνο. ΐαζηθφο ζθνπφο 
είλαη ε απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο 
παξαθνινχζεζεο ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ηεο 

δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ζε δηεζλέο επίπεδν 
ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
εθαξκνγέο. Δ εθηελήο γεσπνιηηηθή ζεκαζία 

ησλ ζεκάησλ απηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ 
χπαξμε δηαζηεκηθψλ φπισλ, δνξπθνξηθψλ 
ηερλνινγηψλ αληηθαηαζθνπίαο θαη 

παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ηεο εκπινθήο ηνπ 
ζηξαηνχ ζε δηεζλέο επίπεδν ζηελ εμεξεχλεζε 
ηνπ δηαζηήκαηνο, θαζηζηά ηε κειέηε ηεο 

δηαζηεκηθήο επηζηήκεο, απαξαίηεηε γηα ην 
ζχγρξνλν ζηξαηησηηθφ.  Σαπηφρξνλα, ζην 
κάζεκα πξνζθέξεηαη ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, κειέηε θαη 
ζπκκφξθσζε µε πξνδηαγξαθέο – θαλνληζκνχο 
– πξφηππα ζρεηηθά κε ηε δηαζηεκηθή ηερλνινγία 

θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηξαηησηηθά θαη 
επηρεηξεζηαθά ζέκαηα.  θνπφ επίζεο απνηειεί 
θαη ε απφθηεζε ηνπ βαζηθφ ππφβαζξνπ 
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γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε Πηπρηαθήο 
Βξγαζίαο ζην αληηθείκελν ή θαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ Βπειπίδσλ ζε ζπλαθή κεηαπηπρηαθά 
καζήκαηα. 
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Γλψζεηο 
 

ην ηέινο ηνπ 5νπ εμακήλνπ νη Βπέιπηδεο ζα έρνπλ απνθηήζεη κηα 

βαζηθή θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ηεο αζηξνλνκίαο ηδηαίηεξα ππφ ην 
πξίζκα ηεο επηξξνήο ησλ δηαζηεκηθψλ ζσκάησλ ζηε Γε. Βπίζεο 
ζην εμάκελν απηφ, παξνπζηάδνληαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη 

ρξήζεο ησλ ηερλεηψλ δνξπθφξσλ. Αίδεηαη έκθαζε ζηηο 
ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο ησλ ηερλεηψλ δνξπθφξσλ έηζη ψζηε λα 
γίλεη πην ινγηθή ε εηζαγσγή ζην επφκελν εμάκελν ζηε ρξήζε θαη 

δνκή ησλ ππξαχισλ θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ φπισλ πνπ 
εκπιέθνληαη ζην εγγχο δηαζηεκηθφ πεξηβάιινλ. 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Αζηξνλνκία: Γεληθή εηζαγσγή – Διηαθφ 
χζηεκα 

2ε Δβδνκάδα 4 
Αζηξνλνκία: Γεληθή εηζαγσγή – Διηαθφ 
χζηεκα 

3ε Δβδνκάδα 4 Αζηξνλνκία: Ήιηνο 

4ε Δβδνκάδα 4 Αζηξνλνκία: ειήλε - Παιίξξνηεο 

5ε Δβδνκάδα 4 Αζηξνλνκία: Γαιαμίαο 

6ε Δβδνκάδα 4 Αζηξνλνκία: Μαχξεο Σξχπεο – Big Bang 

7ε Δβδνκάδα 4 Γνξπθφξνη: Βίδε – ηξνρηέο - ζθνπφο 

8ε Δβδνκάδα 4 
Γνξπθφξνη: Απλακηθή θίλεζεο - 

δηαηαξαρέο 

9ε Δβδνκάδα 4 
Γνξπθφξνη: Νφκνη Kepler, πηεηηθφηεηα, 

δπλακηθή 

10ε Δβδνκάδα 4 
Γνξπθφξνη: Αηαζηεκηθά απφβιεηα, 

νπηζζέιθνπζα, ηξηβή, πηψζε 

11ε Δβδνκάδα 4 Γνξπθφξνη: Σειεπηζθφπεζε, ηξνρηαθά 



Σξίηε έθδνζε 

397 

ζθάθε 

12ε Δβδνκάδα 4 Γξαπηή εμέηαζε (πξφνδνο) 

13ε Δβδνκάδα 4 Παξνπζίαζε Δξγαζίαο 
 

 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
εκεηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ. Βπηπξφζζεηα θάζε ελφηεηα 

πεξηιακβάλεη επηκέξνπο εθηελέζηεξε βηβιηνγξαθία. 
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ΡΟΖ 8Ζ: ΓΗΑΣΖΜΗΚΔ  ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΟΡΤΟΡΟΕ ΚΏΕ 
ΠΤΡΏΤΛΟΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Σαθηηθφο Καζεγεηήο ..Β. 
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  

 
Σα καζήκαηα Γεληθήο Φπζηθήο (1ν 
εμάκελν) θαη χγρξνλεο Φπζηθήο (4ν 

εμάκελν) 

Σν επηιεγφκελν κάζεκα ξνήο ζρεηηθά κε ηηο 

Αηαζηεκηθέο Βπηζηήκεο, παξέρεη ην απαξαίηεην 
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε 
βαζηθά αληηθείκελα ηεο Βπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο ηνπ Αηαζηήκαηνο. ΐαζηθφο ζθνπφο 
είλαη ε απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο 
παξαθνινχζεζεο ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ηεο 

δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ζε δηεζλέο επίπεδν 
ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
εθαξκνγέο. Δ εθηελήο γεσπνιηηηθή ζεκαζία 

ησλ ζεκάησλ απηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ 
χπαξμε δηαζηεκηθψλ φπισλ, δνξπθνξηθψλ 
ηερλνινγηψλ αληηθαηαζθνπίαο θαη 

παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ηεο εκπινθήο ηνπ 
ζηξαηνχ ζε δηεζλέο επίπεδν ζηελ εμεξεχλεζε 
ηνπ δηαζηήκαηνο, θαζηζηά ηε κειέηε ηεο 

δηαζηεκηθήο επηζηήκεο, απαξαίηεηε γηα ην 
ζχγρξνλν ζηξαηησηηθφ.  Σαπηφρξνλα, ζην 
κάζεκα πξνζθέξεηαη ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, κειέηε θαη 
ζπκκφξθσζε µε πξνδηαγξαθέο – θαλνληζκνχο 
– πξφηππα ζρεηηθά κε ηε δηαζηεκηθή ηερλνινγία 

θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηξαηησηηθά θαη 
επηρεηξεζηαθά ζέκαηα.  θνπφ επίζεο απνηειεί 
θαη ε απφθηεζε ηνπ βαζηθφ ππφβαζξνπ 

γλψζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε Πηπρηαθήο 
Βξγαζίαο ζην αληηθείκελν ή θαη ε ζπκκεηνρή 
ησλ Βπειπίδσλ ζε ζπλαθή κεηαπηπρηαθά 

καζήκαηα 
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ην ηέινο ηνπ 6νπ εμακήλνπ νη Βπέιπηδεο ζα έρνπλ απνθηήζεη 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ ππξαχισλ θαη ησλ 
φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εγγχο δηαζηεκηθφ πεξηβάιινλ 
κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Πχξαπινη - Γηαζηεκφπινηα: Κηλεκαηηθή – 
Απλακηθή, Ανκή ππξαχινπ 

2ε Δβδνκάδα 4 
Πχξαπινη - Γηαζηεκφπινηα: Κηλεκαηηθή – 
Απλακηθή, Ανκή ππξαχινπ 

3ε Δβδνκάδα 4 
Πχξαπινη - Γηαζηεκφπινηα: Κηλεηήξεο 
ππξαχισλ & θαχζηκα 

4ε Δβδνκάδα 4 
Πχξαπινη - Γηαζηεκφπινηα: Σαμίδη ζε άιινπο 
πιαλήηεο, ηξνρηαθέο κνλάδεο 

5ε Δβδνκάδα 4 
Πχξαπινη - Γηαζηεκφπινηα: Έιεγρνο ηξνρηάο - 
καλνχβξεο 

6ε Δβδνκάδα 4 
Πχξαπινη - Γηαζηεκφπινηα: Γπξνζθφπηα – 
πινήγεζε – Space Shuttle 

7ε Δβδνκάδα 4 πια: ΐαιιηζηηθνί Πχξαπινη 

8ε Δβδνκάδα 4 πια: Ώληη-δνξπθνξηθά πια 

9ε Δβδνκάδα 4 πια: Radar 

10ε Δβδνκάδα 4 πια: Αηαζηεκηθά πια (Star Wars) 

11ε Δβδνκάδα 4 
πια: πια θαηεπζπλφκελεο ελέξγεηαο -
αζθάιεηα 

12ε Δβδνκάδα 4 Γξαπηή εμέηαζε (πξφνδνο) 

13ε Δβδνκάδα 4 Παξνπζίαζε Δξγαζίαο 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 
Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 

 εκεηψζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 



Σξίηε έθδνζε 

400 

 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
εκεηψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ. Βπηπξφζζεηα θάζε ελφηεηα 
πεξηιακβάλεη επηκέξνπο εθηελέζηεξε βηβιηνγξαθία 
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ΡΟΖ 8Ζ: ΓΗΑΣΖΜΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΚΣΕΝΟΐΟΛΕΏ- 
ΧΜΏΣΕΑΕΏ 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Σαθηηθφο Καζεγεηήο ..Β. 
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 Σν επηιεγφκελν κάζεκα ξνήο ζρεηηθά κε ηηο 
Αηαζηεκηθέο Βπηζηήκεο, παξέρεη ην απαξαίηεην 
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε βαζηθά 

αληηθείκελα ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ 
Αηαζηήκαηνο. ΐαζηθφο ζθνπφο είλαη ε απφθηεζε ηεο 
ηθαλφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ ξαγδαίσλ 

εμειίμεσλ ηεο δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ζε δηεζλέο 
επίπεδν ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπο εθαξκνγέο. Δ εθηελήο γεσπνιηηηθή ζεκαζία 

ησλ ζεκάησλ απηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ χπαξμε 
δηαζηεκηθψλ φπισλ, δνξπθνξηθψλ ηερλνινγηψλ 
αληηθαηαζθνπίαο θαη παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ηεο 

εκπινθήο ηνπ ζηξαηνχ ζε δηεζλέο επίπεδν ζηελ 
εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, θαζηζηά ηε κειέηε ηεο 
δηαζηεκηθήο επηζηήκεο, απαξαίηεηε γηα ην ζχγρξνλν 

ζηξαηησηηθφ.  Σαπηφρξνλα, ζην κάζεκα πξνζθέξεηαη 
ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, 
κειέηε θαη ζπκκφξθσζε µε πξνδηαγξαθέο – 

θαλνληζκνχο – πξφηππα ζρεηηθά κε ηε δηαζηεκηθή 
ηερλνινγία θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηξαηησηηθά θαη 
επηρεηξεζηαθά ζέκαηα.  θνπφ επίζεο απνηειεί θαη ε 

απφθηεζε ηνπ βαζηθφ ππφβαζξνπ γλψζεσλ γηα ηελ 
εθπφλεζε Πηπρηαθήο Βξγαζίαο ζην αληηθείκελν ή θαη 
ε ζπκκεηνρή ησλ Βπειπίδσλ ζε ζπλαθή 

κεηαπηπρηαθά καζήκαηα 

Μ
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Γλψζεηο 
 

 

ην 7ν εμάκελν ζα ιάβεη ρψξα ε κειέηε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 
νπνίνπο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζνπλ (αιιά θαη λα απεηιήζνπλ) ηα 
θνζκηθά αληηθείκελα ηε Γε, θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
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κεζφδσλ κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε παξαηήξεζε αιιά θαη ε 

εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο. 
 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Αθηηλνβνιία - σκαηίδηα: Διηαθφο Άλεκνο 

2ε Δβδνκάδα 4 Αθηηλνβνιία - σκαηίδηα: Διηαθφο Άλεκνο 

3ε Δβδνκάδα 4 Αθηηλνβνιία - σκαηίδηα: Αηαζηεκηθφο θαηξφο 

4ε Δβδνκάδα 4 Αθηηλνβνιία - σκαηίδηα: Κνζκηθή αθηηλνβνιία 

5ε Δβδνκάδα 4 
Αθηηλνβνιία - σκαηίδηα: Μεηέσξα 
Μεηεσξίηεο 

6ε Δβδνκάδα 4 
Αθηηλνβνιία - σκαηίδηα: Κνζκηθνί θίλδπλνη – 

ηζηνξηθφ θξνχζεσλ 

7ε Δβδνκάδα 4 
Αλίρλεπζε - Δμεξεχλεζε: Οπξάληεο 

ζπληεηαγκέλεο 

8ε Δβδνκάδα 4 
Αλίρλεπζε - Δμεξεχλεζε: Σειεζθφπηα - 
Φαζκαηνζθφπηα 

9ε Δβδνκάδα 4 Αλίρλεπζε - Δμεξεχλεζε: Ραδηνηειεζθφπηα 

10ε Δβδνκάδα 4 
Αλίρλεπζε - Δμεξεχλεζε: Ανξπθνξηθά 

παξαηεξεηήξηα 

11ε Δβδνκάδα 4 
Αλίρλεπζε - Δμεξεχλεζε: Voyager, Pioneer – 

Άξεο, Rovers, Cassini, New Horizons 

12ε Δβδνκάδα 4 Γξαπηή εμέηαζε (πξφνδνο) 
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13ε Δβδνκάδα 4 Παξνπζίαζε Δξγαζίαο 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 

Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ 

ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 

 εκεηψζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 
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ΡΟΖ 8Ζ: ΓΗΑΣΖΜΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΏΣΔΜΕΚΒ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

Σν επηιεγφκελν κάζεκα ξνήο ζρεηηθά κε ηηο 
Αηαζηεκηθέο Βπηζηήκεο, παξέρεη ην απαξαίηεην 
ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε βαζηθά 

αληηθείκελα ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ 
Αηαζηήκαηνο. ΐαζηθφο ζθνπφο είλαη ε απφθηεζε ηεο 
ηθαλφηεηαο παξαθνινχζεζεο ησλ ξαγδαίσλ 

εμειίμεσλ ηεο δηαζηεκηθήο ηερλνινγίαο ζε δηεζλέο 
επίπεδν ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπο εθαξκνγέο. Δ εθηελήο γεσπνιηηηθή ζεκαζία 

ησλ ζεκάησλ απηψλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ χπαξμε 
δηαζηεκηθψλ φπισλ, δνξπθνξηθψλ ηερλνινγηψλ 
αληηθαηαζθνπίαο θαη παξαθνινχζεζεο αιιά θαη ηεο 

εκπινθήο ηνπ ζηξαηνχ ζε δηεζλέο επίπεδν ζηελ 
εμεξεχλεζε ηνπ δηαζηήκαηνο, θαζηζηά ηε κειέηε ηεο 
δηαζηεκηθήο επηζηήκεο, απαξαίηεηε γηα ην ζχγρξνλν 

ζηξαηησηηθφ.  Σαπηφρξνλα, ζην κάζεκα πξνζθέξεηαη 
ε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, 
κειέηε θαη ζπκκφξθσζε µε πξνδηαγξαθέο – 

θαλνληζκνχο – πξφηππα ζρεηηθά κε ηε δηαζηεκηθή 
ηερλνινγία θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηξαηησηηθά θαη 
επηρεηξεζηαθά ζέκαηα.  θνπφ επίζεο απνηειεί θαη ε 

απφθηεζε ηνπ βαζηθφ ππφβαζξνπ γλψζεσλ γηα ηελ 
εθπφλεζε Πηπρηαθήο Βξγαζίαο ζην αληηθείκελν ή θαη 
ε ζπκκεηνρή ησλ Βπειπίδσλ ζε ζπλαθή 

κεηαπηπρηαθά καζήκαηα 
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ε 8ν  εμάκελν κειεηψληαη εηδηθά ζέκαηα ηεο δηαζηεκηθήο επηζηήκεο, 

απφ ηε ζθνπηά ησλ εκπιεθφκελσλ ηερλνινγηψλ, ηεο αζθάιεηαο 
θαζψο θαη ηεο εμεξεχλεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ 
απαληψληαη ζην δηάζηεκα. ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο θαη έρνληαο ηελ 

εκπεηξία ηνπ καζήκαηνο, πξνζεγγίδνληαη ζέκαηα Βζληθήο αζθάιεηαο 
θαη ηξερφλησλ δνξπθνξηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηξαηησηηθφ 
ελδηαθέξνλ. 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Δηδηθά Θέκαηα: ειήλε + Apollo 

2ε Δβδνκάδα 4 
Δηδηθά Θέκαηα: Ναλνηερλνινγία – 

Αηαζηεκηθά πιηθά (θαηαζθεπή, ζσξάθηζε) 

3ε Δβδνκάδα 4 
Δηδηθά Θέκαηα: Σξέρνληα ηξαηησηηθά 

Ανξπθνξηθά Πξνγξάκκαηα 

4ε Δβδνκάδα 4 
Δηδηθά Θέκαηα: Ώζθάιεηα θαη πγηεηλή 
(θαπζίκσλ, εθξεθηηθψλ & πξνζσπηθνχ) 

5ε Δβδνκάδα 4 
Δηδηθά Θέκαηα: Ππξεληθή ελέξγεηα & 
Αηάζηεκα 

6ε Δβδνκάδα 4 Δηδηθά Θέκαηα: πλζήθεο κηθξνβαξχηεηαο 

7ε Δβδνκάδα 4 Δηδηθά Θέκαηα: Ώπνηθηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο 

8ε Δβδνκάδα 4 Δηδηθά Θέκαηα: Γαηνκνξθνπνίεζε 

9ε Δβδνκάδα 4 Δηδηθά Θέκαηα: Έξεπλα γηα εμσγήηλε δσή 

10ε Δβδνκάδα 4 
Δηδηθά Θέκαηα: Βλαιιαθηηθέο δηαζηεκηθέο 
πξνσζήζεηο 

11ε Δβδνκάδα 4 Δηδηθά Θέκαηα: Αηάζηεκα θαη Βζληθή 

αζθάιεηα (δηαηήξεζε εηξήλεο, ακπληηθή 
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πνιηηηθή, ζπλζήθεο αθνπιηζκνχ θιπ) 

12ε Δβδνκάδα 4 Γξαπηή εμέηαζε (πξφνδνο) 

13ε Δβδνκάδα 4 Παξνπζίαζε Δξγαζίαο 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 

Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ 

ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 

 εκεηψζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σξίηε έθδνζε 

407 

ΡΟΖ 9Ζ: ΟΠΛΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ ΟΠΛΕΚΒ 
ΒΠΕΣΔΜΒ 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή –παξαθνινχζεζε 

 

Σα καζήκαηα Γεληθήο Φπζηθήο (1ν 
εμάκελν) θαη χγρξνλεο Φπζηθήο (4ν 
εμάκελν) 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
Δ αλάγθε γηα επηβίσζε αιιά θαη επηθξάηεζε 

ψζεζε πνιιέο θνηλσλίεο λα επελδχζνπλ ζηελ 
αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαηαζθεπή 
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Δ δηαξθήο εμέιημε ησλ 

φπισλ έρεη παξάιιειε πνξεία κε ηελ εμέιημε 
ηεο ηερλνινγίαο. Δ έξεπλα θαη αλάπηπμε 
πξνεγκέλσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη σο 

απνηέιεζκα θαη ηελ βειηίσζε ησλ  κέζσλ 
δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ. 

 

 

 

Μ
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Γλψζεηο 

 

ην 5Ο  εμάκελν νη Βπέιπηδεο ζα εηζαρζνχλ ζηελ Βπηζηήκε ησλ 
νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Ώξρηθά ζα αλαιπζεί ε εμέιημε ησλ φπισλ 
απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα θαη πσο απηφ επεξέαζε ηελ 

αλάπηπμε ησλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ εμέιημε ησλ αξρψλ 
ηερλνινγίαο πνιέκνπ.  
Ώλαιπηηθφηεξα ηελ 1ε θαη 2ε εβδνκάδα ζπδεηεζνχλ θπξίσο ηα 

βαζηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηνλ 
20ν αηψλα. Σελ 3ε θαη 4ε εβδνκάδα ε έκθαζε ζα δνζεί ζηηο 
δηαθνξέο ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαηά ηνλ 1ν θαη 2ν 

παγθφζκην πφιεκν θαζψο επίζεο ζηα ζχγρξνλα νπιηθά 
ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ 
πνπ ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξ-φπισλ. Καηφπηλ 

απηνχ ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε εμέιημε ησλ φπισλ 
επεξεάδεη θαη ηελ κνξθή ηνπ πνιέκνπ ζην πεδίν κάρεο αιιά θαη 
ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξα ακπληηθά ζπζηήκαηα. 

Θα δνζνχλ ελ ζπληνκία, νη βαζηθέο αξρέο βιεηηθήο θαη 
ζεξκνδπλακηθήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εκπέδσζε ηεο 
ηερλνινγίαο ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ φζν θαη ησλ ππεξζχγρξνλσλ 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα δηδαρζεί ζηα επφκελα εμάκελα.  
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Θα ζπδεηεζνχλ,επίζεο, νη δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη 

ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα αιιά θαη ην πψο 
πξνβιέπνληαη νη κειινληηθέο εμειίμεηο 
Θα παξνπζηαζηνχλ  πνηα είλαη ηα νπιηθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν θαη ζχγθξηζε κε απηά 
ησλ άιισλ θξαηψλ. Κξίλεηαη απαξαίηεην, λα αλαηεζνχλ νκαδηθέο 
εξγαζίεο ζηνπο Βπέιπηδεο.  Δ επηινγή ησλ ζεκάησλ εξγαζίαο ζα 

γίλεη απφ ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Δ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ 
ζα γίλεη πξνο ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, φπνπ νη Βπέιπηδεο ζα 
έρνπλ απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ψζηε κεηά απφ θάζε 

παξνπζίαζε λα επαθνινπζήζεη κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε. 
ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ νη Βπέιπηδεο ζα έρνπλ απνθηήζεη ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ζηα επφκελα 

εμάκελα ηα ζπκβαηηθά θαη πξνεγκέλα φπια θαζψο θαη ηα φπια 
καδηθήο θαηαζηξνθήο, φρη κφλν σο πξνο ηηο ηερλνινγίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη αιιά θαη σο πξνο ηηο αλάγθεο γηα άκπλα. 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη 
απφ ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 5ν εμάκελν 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Εζηνξηθή αλαδξνκή απφ αξραηφηεηα κέρξη 
20ν αηψλα 

2ε Δβδνκάδα 4 
Εζηνξηθή αλαδξνκή απφ αξραηφηεηα κέρξη 

20ν αηψλα 

3ε Δβδνκάδα 4 πια απφ 20ν αηψλα- ζήκεξα 

4ε Δβδνκάδα 4 πια απφ 20ν αηψλα- ζήκεξα 

5ε Δβδνκάδα 4 Βμέιημε αξρψλ ηερλνινγίαο πνιέκνπ 

6ε Δβδνκάδα 4 ΐαζηθέο αξρέο βιεηηθήο 

7ε Δβδνκάδα 4 ΐαζηθέο αξρέο ζεξκνδπλακηθήο 
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8ε Δβδνκάδα 4 Σερλνινγηθή αλαζθφπεζε 

9ε Δβδνκάδα 4 
Βίδε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο Βιιεληθέο 
Έλνπιεο Απλάκεηο  ζήκεξα 

10ε Δβδνκάδα 4 Με επαλδξσκέλα νπιηθά ζπζηήκαηα 

11ε Δβδνκάδα 4 Με επαλδξσκέλα νπιηθά ζπζηήκαηα 

12ε Δβδνκάδα 4 Με επαλδξσκέλα νπιηθά ζπζηήκαηα 

13ε Δβδνκάδα 4 Με επαλδξσκέλα νπιηθά ζπζηήκαηα 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 

Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 

 εκεηψζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 
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ΡΟΖ 9Ζ: ΟΠΛΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΥΔΜΕΚΏ – ΐΕΟΛΟΓΕΚΏ 

ΟΠΛΏ 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη 
απφ ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Υεκηθά θαη βηνινγηθά φπια 

2ε Δβδνκάδα 4 Υεκηθά θαη βηνινγηθά φπια 
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3ε Δβδνκάδα 4 Υεκηθά θαη βηνινγηθά φπια 

4ε Δβδνκάδα 4 Υεκηθά θαη βηνινγηθά φπια 

5ε Δβδνκάδα 4 Υεκηθά θαη βηνινγηθά φπια 

6ε Δβδνκάδα 4 Υεκηθά θαη βηνινγηθά φπια 

7ε Δβδνκάδα 4 Υεκηθά θαη βηνινγηθά φπια 

8ε Δβδνκάδα 4 Ππξεληθά φπια 

9ε Δβδνκάδα 4 Ππξεληθά φπια 

10ε Δβδνκάδα 4 Ππξεληθά φπια 

11ε Δβδνκάδα 4 Ππξεληθά φπια 

12ε Δβδνκάδα 4 Ππξεληθά φπια 

13ε Δβδνκάδα 4 Ππξεληθά φπια 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 

Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ 

ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 

 εκεηψζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 
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ΡΟΖ 9Ζ: ΟΠΛΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΟΡΤΦΟΡΕΚΏ- 
ΤΠΒΡ-ΤΠΒΡΔΥΔΣΕΚΏ ΟΠΛΏ 

 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη 
απφ ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Τπεξ-ππεξερεηηθά 
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νπιηθά ζπζηήκαηα 

2ε Δβδνκάδα 4 
Τπεξ-ππεξερεηηθά 
νπιηθά ζπζηήκαηα 

3ε Δβδνκάδα 4 
Τπεξ-ππεξερεηηθά 
νπιηθά ζπζηήκαηα 

4ε Δβδνκάδα 4 
Τπεξ-ππεξερεηηθά 

νπιηθά ζπζηήκαηα 

5ε Δβδνκάδα 4 
Βπίγεηα ειεθηξνκαγλεηηθά νπιηθά 

ζπζηήκαηα 

6ε Δβδνκάδα 4 
Βπίγεηα ειεθηξνκαγλεηηθά νπιηθά 

ζπζηήκαηα 

7ε Δβδνκάδα 4 
Βπίγεηα ειεθηξνκαγλεηηθά νπιηθά 

ζπζηήκαηα 

8ε Δβδνκάδα 4 
Βπίγεηα ειεθηξνκαγλεηηθά νπιηθά 

ζπζηήκαηα 

9ε Δβδνκάδα 4 Ανξπθνξηθά νπιηθά ζπζηήκαηα. 

10ε Δβδνκάδα 4 Ανξπθνξηθά νπιηθά ζπζηήκαηα. 

11ε Δβδνκάδα 4 Ανξπθνξηθά νπιηθά ζπζηήκαηα. 

12ε Δβδνκάδα 4 Ανξπθνξηθά νπιηθά ζπζηήκαηα. 

13ε Δβδνκάδα 4 Ανξπθνξηθά νπιηθά ζπζηήκαηα. 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 
Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 

 εκεηψζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 
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ΡΟΖ 9Ζ: ΟΠΛΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΝΏΝΟΥΝΟΛΟΓΕΏ 
ΚΏΕ ΏΜΤΝΣΕΚΏ 

ΤΣΔΜΏΣΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθιεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 8ν εμάκελν 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Ναλνηερλνινγία θαη ακπληηθά ζπζηήκαηα 

2ε Δβδνκάδα 4 Ναλνηερλνινγία θαη ακπληηθά ζπζηήκαηα 

3ε Δβδνκάδα 4 Ναλνηερλνινγία θαη ακπληηθά ζπζηήκαηα 
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4ε Δβδνκάδα 4 
Τιηθά ηξαηησηηθψλ Βθαξκνγψλ, Τιηθά 
Θσξάθηζεο 

5ε Δβδνκάδα 4 χγρξνλα ππξνκαρηθά ππξνβνιηθνχ 

6ε Δβδνκάδα 4 
Έλνπιεο δπλαάκεηο θαη δηαρείξηζε 
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ-εχθιεθηα πιηθά 

7ε Δβδνκάδα 4 
Έλνπιεο δπλαάκεηο θαη δηαρείξηζε 
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ-κεηαθνξά 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ, 

8ε Δβδνκάδα 4 
Τπεξαγψγηκα πιηθά θαη ζηξαηησηηθέο 
εθαξκνγέο 

9ε Δβδνκάδα 4 Σερλνινγία stealth 

10ε Δβδνκάδα 4 Σερλνινγία stealth 

11ε Δβδνκάδα 4 Σερλνινγία stealth 

12ε Δβδνκάδα 4 Σερλνινγία stealth 

13ε Δβδνκάδα 4 Σερλνινγία stealth 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ Σφκνο  Ε θαη ΕΕ,  Ώ. Υαξηά  θαη Γ. 
Κπξηαθάθε,  Έθδνζε ..Β. 

 H. D. Young:    «ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο Ώ 

 «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ» Berkeley – Σφκνο 1: Μεραληθή. 

 M. Alonso & E.J. Finn: «ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΦΤΗΚΖ», Σφκνο 1 & 2. 

 εκεηψζεηο απφ ηνπο δηδάζθνληεο 
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ΡΟΖ 10Ζ: ΑΜΤΝΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 

ΏΜΤΝΣΕΚΏ 
ΤΛΕΚΏ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΔ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

 

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -

παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
Πξναπαηηνχκελα είλαη ηα 

Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 
«ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 
Ε» πνπ δηδάζθεηαη ζην 3ν 

Βμάκελν πνπδψλ θαη 
«ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ 
ΕΕ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 4ν 

Βμάκελν πνπδψλ 

 
Σα καζήκαηα ηεο ξνήο ΏΜΤΝΣΚΏ ΤΛΕΚΏ πξαγκαηεχνληαη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ, ηε 
ζχλδεζε δνκήο θαη ηδηνηήησλ, ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ 
πξνεγκέλσλ Τιηθψλ θαη ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο 

πξνεγκέλσλ πιηθψλ θαη παξέρεη ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ 
ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε βαζηθά αληηθείκελα ηεο 
Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ηεο βαζηθήο επηζηεκνληθήο ηνπο θαηάξηηζεο. Βηζάγνπλ ηνλ 
εθπαηδεπφκελν ζηα επηζηεκνληθά πεδία ζρεηηθά κε ρεκηθά 
φπια, εθξεθηηθέο χιεο θαη ππξνκαρηθά, θαχζηκα θαη ιηπαληηθά. 

Βπηπιένλ, ζπλνδεχνληαη απφ κηθξφ αξηζκφ εξγαζηεξηαθψλ 
αζθήζεσλ γηα βαζχηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο χιεο. 
 

Μ
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Γλψζεηο 
 

ην 5ν εμάκελν θάζε Βχειπηο πξέπεη λα απνθηήζεη έλα ζεκειηψδεο 
ππφβαζξν ζην αληηθείκελν ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ. Οη 

επηκέξνπο καζεζηαθνί ζηφρνη είλαη 

 λα αληηιεθζεί ηε ζχλδεζε δνκήο Τιηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο,  

 λα αληηιεθζεί ηε θπζηθνρεκεία θαη ηε κειέηε ησλ κεραληθψλ θαη κε 
κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ Τιηθψλ θαη ηηο κεζνδνινγίεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο λέσλ πξνεγκέλσλ Τιηθψλ,  

 λα ελεκεξσζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ πιηθψλ 

 λα ελεκεξσζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, κειέηε θαη 
ζπκκφξθσζε κε πξνδηαγξαθέο – θαλνληζκνί – πξφηππα θαη 

εθαξκνγέο πξνεγκέλσλ πιηθψλ 

 λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 
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πνπ ζπληεινχληαη αλά ηελ πθήιην ζηνλ ηνκέα ηεο Βπηζηήκεο ησλ 

Τιηθψλ, ηεο Υεκείαο θαη Υεκηθήο Μεραληθήο θαη ησλ ζπλαθψλ 
Θεηηθψλ Βπηζηεκψλ θαη Βπηζηεκψλ Μεραληθνχ 

 λα απνθηήζεη ην βαζηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ γηα λα κπνξέζεη λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ δηδαζθφκελε χιε ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ 
ζηελ Β πνπ βξίζθνληαη ζε αιιεινζπκπιήξσζε κε άιια 

καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (π.ρ. καζήκαηα Ρνήο 
Υεκείαο, Υεκεία Σξνθίκσλ) ή γηα ηελ εθπφλεζε Πηπρηαθήο 
Βξγαζίαο ζην αληηθείκελν 

ην 6ν εμάκελν, ε δηδαθηέα χιε απνηειεί κηα αλαζθφπεζε ησλ 

θαηεγνξηψλ ρεκηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
σο ρεκηθά φπια, ησλ ηξφπν δξάζεο ηνπο θαη ρξήζεο ηνπο. Γίλεηαη 
εηδηθή αλαθνξά ζηηο γλσζηέο ηνμίλεο θαζψο θαη βαθηήξηα θαη ηνχο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο φπια θαη ζηα ζρεηηθά κέηξα 
πξνθχιαμεο.  

Ο εθπαηδεπφκελνο εηζάγεηαη ζηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερληθέο πνπ 
δηέπνπλ ηνλ ρεκηθφ θαη βηνινγηθφ πφιεκν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

καζήκαηνο ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο 
βαζηθέο νκάδεο ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
σο φπια θαζψο θαη νξηζκέλα βαθηήξηα θαη ηνχο κε πηζαλή ζηξαηησηηθή 

εθαξκνγή. Πξέπεη λα κπνξεί λα αλαθέξεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο 
ζπλεζέζηεξεο νπζίεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. Αεχηεξνο ζηφρνο είλαη 
ε πεξηγξαθή θχζεο θαη ηδηνηήησλ ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ νκάδσλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ, ηνπ βηνινγηθνχ ηξφπνπ δξάζεο ηνπο θαη ησλ 
κεζφδσλ παξαγσγήο ηνπο. Βηζαγσγηθά γίλεηαη κηθξή αλαθνξά ζηε 
θπζηνινγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηκφιπλζε απφ ζπγθεθξηκέλνπο ρεκηθνχο παξάγνληεο, ζηνηρεία 
λεπξνρεκείαο θαη θπηηαξηθήο βηνρεκείαο. Βηζάγνληαη ζεκαληηθέο 
έλλνηεο ηνπ πεδίνπ φπσο ε κέζε ζαλαηεθφξα δφζε, ε εηζπλεφκελε 

δφζε θαη ν ξπζκφο απνηθνδφκεζεο. Ώθφκα πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη 
δηαζπνξάο ρεκηθψλ φπισλ αλάινγα κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη 
ηελ θαηεγνξία ρεκηθψλ. Σέινο, πξέπεη ν εθπαηδεπφκελνο λα 

απνθηήζεη κηα κηθξή ζπλάθεηα ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο «Πξσηφθνιιν 
απνιχκαλζεο», «εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ» θαη «έιεγρνο 
θαη θαηαζηξνθή ρεκηθψλ φπισλ». 

Δ χιε ηνπ καζήκαηνο Καπζηκα-Ληπαληηθά ζην 7ν εμάκελν παξέρεη ην 

απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζηνπο Βπέιπηδεο ζε βαζηθά 
αληηθείκελα ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ησλ Καπζίκσλ θαη ησλ 
Ληπαληηθψλ Τιψλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο βαζηθήο 

επηζηεκνληθήο ηνπο θαηάξηηζεο. Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηηο βαζηθέο 
αξρέο ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ησλ Καπζίκσλ θαη ησλ 
Ληπαληηθψλ Τιψλ, ην Παγθφζκην Βλεξγεηαθφ Πξφβιεκα θαη ηε 
Γεσπνιηηηθή ησλ Καπζίκσλ. 

 
θνπφο ηνπ Μαζήκαηνο είλαη θάζε Βχειπηο: 

 λα απνθηήζεη έλα ζεκειηψδεο ππφβαζξν ζην αληηθείκελν ηεο 

Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ησλ Καπζίκσλ θαη ησλ Ληπαληηθψλ Τιψλ 

 λα αληηιεθζεί ηε θπζηθνρεκεία θαη ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ θαη 

ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ Τιηθψλ  
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 λα ελεκεξσζεί γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ πιηθψλ φζoλ  αθνξά ζηελ 

κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπο 

 λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηηο κεζνδνινγίεο έξεπλαο απνζεκάησλ 

Καπζίκσλ θαη ζχλζεζεο λέσλ πξνεγκέλσλ Ληπαληηθψλ Τιηθψλ  

 λα ελεκεξσζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν 

Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ Τιηθψλ 

 λα ελεκεξσζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, κειέηε θαη 

ζπκκφξθσζε κε πξνδηαγξαθέο – θαλνληζκνχο – πξφηππα ζρεηηθά κε 
ηα Καχζηκα θαη Ληπαληηθά Τιηθά ζε δηαθιαδηθφ επηρεηξεζηαθφ επίπεδν 

 λα ελεκεξσζεί ελ γέλεη ζε εμεηδηθεπκέλα ζηξαηησηηθά θαη 

επηρεηξεζηαθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ρξήζεο ησλ Καπζίκσλ θαη 
Ληπαληηθψλ θαη Γεσπνιηηηθήο ησλ Καπζίκσλ  

  
Σα καζήκαηα ηεο ξνή νινθιεξψλνληαη ζην 8ν εμάκελν. Σν κάζεκα 

πξαγκαηεχεηαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

Βθξεθηηθψλ Τιψλ θαη Ππξνκαρηθψλ. Πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο 
εθξεθηηθψλ, γίλεηαη εηο βάζνο αλάιπζε ζηε κεραληθή θαη ζεξκνρεκεία 
ηεο εθξεθηηθήο αληίδξαζεο θαη αλαιχνληαη πξντφληα ζηξαηησηηθψλ 

εθαξκνγψλ πνπ πεξηέρνπλ εθξεθηηθέο χιεο. 
Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε θαη ηελ Σερλνινγία ησλ 
Βθξεθηηθψλ Τιψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν 

εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο βαζηθέο νκάδεο 
εθξεθηηθψλ πιψλ, ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη θάπνηεο πνιχ βαζηθέο 
ρεκηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. Γηα νξηζκέλα εθξεθηηθά ηζηνξηθήο 

ζεκαζίαο φπσο ε ππξίηηδα θαη ε ληηξνθπηηαξίλε ν εθπαηδεπφκελνο 
πξέπεη λα κπνξεί λα δψζεη κηα πεξηγξαθή ηεο θχζεο, ησλ ηδηνηήησλ 
θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ηνπο. Εδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηελ 

ρεκεία θαη κεραληθή ηεο εθξεθηηθήο αληίδξαζεο, πεξηγξάθνληαη νη 
αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ θαη νη παξαδνρέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
πξντφλησλ. Ώλαιχνληαη νη δηαθνξέο ηεο θαχζεο, ηεο θαηάθαπζεο θαη 

ηεο έθξεμεο. Βηζάγνληαη ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ φπσο ην 
Εζνδχγην Ομπγφλνπ, Θεξκφηεηα ρεκαηηζκνχ θαη Θεξκφηεηα 
Βθξεθηηθήο Ώληίδξαζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαιέμεσλ ν 

εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κπνξεί λα πεξηγξάςεη βάζεη ηνπ ρεκηθνχ 
ηχπνπ ηνπ εθξεθηηθνχ ηελ εθξεθηηθή ηνπ αληίδξαζε αθνινπζψληαο 
ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη λα κπνξεί λα ππνινγίζεη κε ηε ρξήζε 

ζεξκνδπλακηθψλ ζρέζεσλ ηελ εθιπφκελε θαηά ηελ έθξεμε ελέξγεηα. 

Γεμηφηεηεο 

 

Ο Βχειπηο αθνχ παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηεο ξνήο κπνξεί 

 λα αληηιεθζεί ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 
απφ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε πιηθψλ (ηα νπνία πξνθαινχληαη 
εληφλσο θαη απφ ηε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ άιισλ) 

θαη ελ γέλεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ ζηελ νηθνλνκία 

 λα εμνηθεησζεί κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα 

επηζηεκνληθφ εξγαζηήξην γηα ηε κειέηε ηεο δνκήο ησλ πιηθψλ 

 λα ελεκεξσζεί ελ γέλεη ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ακπληηθψλ πιηθψλ 

(π.ρ. ηερλνινγία φπισλ θαη εθξεθηηθψλ, βηνρεκηθφο πφιεκνο, 
ππξεληθά φπια θιπ) 

 λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη αλά ηελ πθήιην ζηνλ ηνκέα ηεο 
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Βλέξγεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ 

 λα αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ησλ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο (π.ρ. 
ηερλνινγία πεηξειαίνπ, δηαρσξηζκνί θιπ) θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο 

ζην πεξηβάιινλ 

 λα αληηιεθζεί ηε ζρέζε απνζεκάησλ-ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο-

ζηξαηησηηθήο θαη γεσπνιηηηθήο ζεκαζίαο ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ 
κεηαθνξάο θαπζίκσλ 

 λα αληηιεθζεί ην Παγθφζκην Βλεξγεηαθφ Πξφβιεκα, ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη (ηα νπνία 
πξνθαινχληαη εληφλσο θαη απφ ηε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα 
εθηφο ησλ άιισλ) θαη ελ γέλεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ ζηελ 

νηθνλνκία (π.ρ. ηερλνινγία θαη αγνξά θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ θαη 
πσο δηακνξθψλεηαη ε ζεκεξηλή γεσπνιηηηθή ζε ζέκαηα ελέξγεηαο) 

 λα κπνξεί λα απαληήζεη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλν 

εθξεθηηθφ, π.ρ. σο γφκσζε ή σο πξνσζεηηθφ, πνηεο χιεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππξνθξνηεηέο θαη άιιεο παξφκνηεο 

εξσηήζεηο. 

 λα κπνξεί λα αλαθέξεη θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο ζπλεζέζηεξεο 

νπζίεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ρεκηθψλ παξαγφλησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρεκηθά φπια. 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

Σα καζήκαηα ηεο ξνήο ιεηηνπξγνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα έλαλ 
αξηζκφ κειινληηθψλ Ώμησκαηηθψλ νη νπνίνη ζα δηαηειέζνπλ ζην κέιινλ 

ηα ζηειέρε πνπ ζα επηκνξθσζνχλ - κε ηελ απαίηεζε θαη ηνπ ΓΒ - σο 
θνηηεηέο ζε νξηζκέλεο ρνιέο ΏΒΕ ηεο ρψξαο ζε πξνπηπρηαθφ (π.ρ. 
ζηε ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ ΒΜΠ γηα ζηειέρε πνπ ζα αζρνιεζνχλ 

π.ρ. κε ηε δηαρείξηζε θαπζίκσλ) φζν θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, αιιά 
θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο ρνιέο (π.ρ. ρνιέο Μεραληθνχ, ΣΒΏΜΥ, 
Ππξνβνιηθνχ, Σεζσξαθηζκέλσλ, Σερληθνχ, Τιηθνχ Πνιέκνπ, 

Βθνδηαζκνχ-Μεηαθνξψλ). 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Βπηπξφζζεηα εθπνλείηαη θαη ε 

ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε κηαο εξγαζίαο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν απφ νκάδεο 2 – 3 
Βπέιπηδσλ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Βηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τιηθψλ, 
Καηεγνξίεο Τιηθψλ θαη Κξηηήξηα Βπηινγήο 

2ε Δβδνκάδα 4 
Τιηθά θαη ΐηνκεραληθή Παξαγσγή, Ώληαγσληζκφο 
κεηαμχ Τιηθψλ 

3ε Δβδνκάδα 4 Ανκή ησλ Τιηθψλ  
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4ε Δβδνκάδα 4 Φπζηθέο Εδηφηεηεο 

5ε Δβδνκάδα 4 Θεξκηθέο Εδηφηεηεο 

6ε Δβδνκάδα 4 Μεραληθέο Εδηφηεηεο I 

7ε Δβδνκάδα 4 Μεραληθέο Εδηφηεηεο II 

8ε Δβδνκάδα 4 Θεξκηθή Ώλάιπζε – Αηαγξάκκαηα Φάζεσλ I 

9ε Δβδνκάδα 4 Θεξκηθή Ώλάιπζε – Αηαγξάκκαηα Φάζεσλ II 

10ε Δβδνκάδα 4 Κεξακηθά θαη Γπαιηά 

11ε Δβδνκάδα 4 χλζεηα Τιηθά 

12ε Δβδνκάδα 4 Ναλνυιηθά 

13ε Δβδνκάδα 4 Τιηθά ηξαηησηηθψλ Βθαξκνγψλ, Τιηθά Θσξάθηζεο 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 εκεηψζεηο Αηδαζθφλησλ, «Ακπληηθά Τιηθά (Μέξνο Η)», 

ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, ΐάξε (2015), (αλαξηεκέλν ζην 
Moodle) 

 Κ. Γ. Κνινβφο, «ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΛΗΚΑ Η – ΖΜΔΗΧΔΗ», ηξαηησηηθή 
ρνιή Βπειπίδσλ, ΐάξε (2012), (αλαξηεκέλν ζην Moodle) 

 Κ. Γ. Κνινβφο, «ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΛΗΚΑ Η – ΛΤΜΔΝΔ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΚΖΔΗ», ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, 
ΐάξε (2014), (αλαξηεκέλν ζην Moodle) 

 Λ. Φξάγθνο - Ληβάληνο, «ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΛΗΚΑ Η – ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΔ 
ΓΟΜΔ, ΗΟΕΤΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΔΚΠΟΜΠΖ ΑΚΣΗΝΧΝ Υ», 

ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, ΐάξε (2014), ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή (αλαξηεκέλν ζην Moodle)  

 W. D. Callister, «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ», 

Βθδφζεηο Σδηφια, ISBN: 960-8050-90-1 

 M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, «ΤΛΗΚΑ: ΜΖΥΑΝΗΚΖ, 

ΔΠΗΣΖΜΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ», Βθδφζεηο 
Κιεηδάξηζκνο ΒΠΒ, ISBN: 978-960-461-449-3 

Γ. Υξπζνπιάθεο, Α. Παληειήο, «ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ», Βθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Ώζήλα 
1996, ISBN: 960-7510-39-9 
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ΡΟΖ 10Ζ: ΑΜΤΝΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΥΔΜΕΚΏ ΟΠΛΏ-ΐΕΟΛΟΓΕΚΏ 
ΟΠΛΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

 

Μ
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Εζηνξηθή Ώλαδξνκή. Ώπφ ηα βέιε ηνπ 
Δξαθιή ζηνπο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 
ηνχο. 

2ε Δβδνκάδα 4 
ΐαζηθέο έλλνηεο. Αφζε. Βηζπλεφκελε Αφζε. 
Μέζε ζαλαηεθφξνο δφζε. Ρπζκφο 
απνηθνδφκεζεο. 
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3ε Δβδνκάδα 4 

ηνηρεία Φπζηνινγίαο θαη Νεπξνρεκείαο. 

Ώπφ ηελ ελδπκηθή ιεηηνπξγία ζην θχηηαξν. 
Ώπφ ην θχηηαξν ζηνλ ηζηφ θαη ζηνλ 
νξγαληζκφ. 

4ε Δβδνκάδα 4 Καηάηαμε ζπκθσλά κε ηνλ Σξφπν Αξάζεο. 
Μέζνδνη Αηαζπνξάο. 

5ε Δβδνκάδα 4 Ώέξηα Νεπξψλ. εηξά G. εηξά V. Απαδηθά 
Μείγκαηα  

6ε Δβδνκάδα 4 Πλεπκνλνηνμηθνί Παξάγνληεο.  

7ε Δβδνκάδα 4 Ώηκνηνμηθνί Παξάγνληεο.  

8ε Δβδνκάδα 4 Παξάγνληεο Ώθηλεηνπνίεζεο – 
Ώπαγνξεπκέλα Υεκηθά πια.  

9ε Δβδνκάδα 4 

Παξάγνληεο Βιέγρνπ Βμεγέξζεσλ – 
Βπηηξεπηά Υεκηθά πια. Οπζίεο 

ηξαηησηηθψλ Υξήζεσλ. Άιιεο Βπηηξεπηέο 
Όιεο. 

10ε Δβδνκάδα 4 Σνμίλεο. Πεγέο πξνέιεπζεο. ΐηνινγηθή 
δξάζε. 

11ε Δβδνκάδα 4 Μέηξα Πξνθχιαμεο θαη Ώληίδνηα.  

12ε Δβδνκάδα 4 ΐαθηήξηα θαη Ενί σο φπια. 

13ε Δβδνκάδα 4 Καηαζηξνθή Υεκηθψλ πισλ θαη 
Αηαρείξηζε.  Αηεζλείο πλζήθεο. 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Λ. Φξάγθνο - Ληβάληνο, ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ 

«ΥΖΜΗΚΑ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΟΠΛΑ», ηξαηησηηθή ρνιή 
Βπειπίδσλ, ΐάξε 2014, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλν 
ζην Moodle). 

 US Army, «Army Field Manual No 3-9, Potential Military 
Chemical / Biological Agents and Compounds», 

Washington DC, 1990, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλν ζην 
Moodle). 

 Πξσηφηππεο Βπηζηεκνληθέο Αεκνζηεχζεηο. 
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ΡΟΖ 10Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΚΏΤΕΜΏ-ΛΕΠΏΝΣΕΚΏ 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Βθεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β.,  
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη 
απφ ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ 
εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 Μέξνο Η - Σερλνινγία Καπζίκσλ: 
Σερλνινγία ηεο Καχζεο 

2ε Δβδνκάδα 4 Βίδε Καπζίκσλ – Καηάηαμε 
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3ε Δβδνκάδα 4 Παγθφζκην Βλεξγεηαθφ Πξφβιεκα, 

Γεσπνιηηηθή θαη Καχζηκα 

4ε Δβδνκάδα 4 Σερλνινγία Τδξνγφλνπ, Σερλνινγία 

Φπζηθνχ Ώεξίνπ 

5ε Δβδνκάδα 4 
Ώξγφ πεηξέιαην, Πξνέιεπζε, Βίδε, Σξφπνη 

Βμφξπμεο, Μέζνδνη αλαθάιπςεο λέσλ 
θνηηαζκάησλ 

6ε Δβδνκάδα 4 

Βπεμεξγαζία ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, 
χζηαζε θαη Φπζηθέο Εδηφηεηεο, Αηχιηζε, 

πξντφληα δηχιηζεο, ηήιε Κιαζκαηηθήο 
Ώπφζηαμεο θαη δηαρσξηζκνί 

7ε Δβδνκάδα 4 ΐελδίλε, Υαξαθηεξηζηηθά ΐελδηλνθηλεηήξσλ, 
Πξνδηαγξαθέο-Καλνληζκνί-Πξφηππα 

8ε Δβδνκάδα 4 
Πεηξέιαην Diesel, Υαξαθηεξηζηηθά 
θηλεηήξσλ Diesel, Πξνδηαγξαθέο-
Καλνληζκνί-Πξφηππα 

9ε Δβδνκάδα 4 
Πεηξέιαην Λεβήησλ (Μαδνχη), Καχζηκα 
ηξαηησηηθψλ Πεηξειαηνκεραλψλ, 

Πξνδηαγξαθέο-Καλνληζκνί-Πξφηππα 

10ε Δβδνκάδα 4 
Ώεξνπνξηθά Καχζηκα, Καχζηκα Ππξαπιηθψλ 

πζηεκάησλ, Πξνδηαγξαθέο-Καλνληζκνί-
Πξφηππα 

11ε Δβδνκάδα 4 
Μέξνο ΗΗ - Σερλνινγία Ληπαληηθψλ: Γεληθά 
πεξί Λίπαλζεο, Καηάηαμε ησλ Ληπαληηθψλ, 
Βίδε Ληπαληηθψλ 

12ε Δβδνκάδα 4 Οξπθηέιαηα, πλζεηηθά Ληπαληηθά, 
Πξνδηαγξαθέο-Καλνληζκνί-Πξφηππα 

13ε Δβδνκάδα 4 
ηεξεά Ληπαληηθά, Γξάζα, Πξνδηαγξαθέο-

Καλνληζκνί-Πξφηππα, ηξαηησηηθέο 
Βθαξκνγέο 

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Κ. Γ. Κνινβφο, «ΤΓΥΡΟΝΑ ΤΛΗΚΑ ΗΗ, ΖΜΔΗΧΔΗ – 
ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ», ηξαηησηηθή ρνιή 

Βπειπίδσλ, ΐάξε (2012), (αλαξηεκέλν ζην Moodle) 

 Β. ηδεξίδνπ - Καξαγηαλλίδνπ, Α. . Ώρηιηάο, Α. Ν. Μπηθηάξεο, 

«ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ», Βθδφζεηο Γήηε, ISBN: 978-
960-456-267-1 

 Σξ. Παπαεπαγγέινπ, «ΚΑΤΗΜΑ – ΛΗΠΑΝΣΗΚΑ», Βθδφζεηο 

Εδξχκαηνο Βπγελίδνπ  
Ε. πειηφπνπινο, «ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ», Βθδφζεηο ηακνχιε 

ΏΒ, ISBN: 960-351-836-5 
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ΡΟΖ 10Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΥΔΜΒΕΏ 
ΒΚΡΔΚΣΕΚΧΝ 

ΤΛΧΝ ΚΏΕ 

ΠΤΡΟΜΏΥΕΚΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Θεφδσξνο Ληφιηνο, Βθιεγκέλνο Καζεγεηήο ..Β. 
Αηβάξε Παξαζθεπή Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ..Β. 

Γηδάζθνληεο: Μέιε ΑΒΠ Β θαη Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
 

Πξναπαηηνχκελα είλαη ηα Τπνρξεσηηθά 
Μαζήκαηα «ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ Ε» 
πνπ δηδάζθεηαη ζην 3ν Βμάκελν πνπδψλ 

θαη «ΥΔΜΕΚΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΕΕ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 4ν Βμάκελν πνπδψλ 

Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηηο βαζηθέο 
αξρέο ηεο Βπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

Βθξεθηηθψλ Τιψλ θαη Ππξνκαρηθψλ. 
Πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο εθξεθηηθψλ, 
γίλεηαη εηο βάζνο αλάιπζε ζηε κεραληθή θαη 

ζεξκνρεκεία ηεο εθξεθηηθήο αληίδξαζεο θαη 
αλαιχνληαη πξντφληα ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ 
πνπ πεξηέρνπλ εθξεθηηθέο χιεο. 

Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηελ Βπηζηήκε 
θαη ηελ Σερλνινγία ησλ Βθξεθηηθψλ Τιψλ. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν 

εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κπνξεί λα 
αλαγλσξίζεη ηηο βαζηθέο νκάδεο εθξεθηηθψλ 
πιψλ, ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη θάπνηεο 

πνιχ βαζηθέο ρεκηθέο θαη θπζηθέο ηδηφηεηέο 
ηνπο. Γηα νξηζκέλα εθξεθηηθά ηζηνξηθήο 
ζεκαζίαο φπσο ε ππξίηηδα θαη ε ληηξνθπηηαξίλε 

ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κπνξεί λα δψζεη 
κηα πεξηγξαθή ηεο θχζεο, ησλ ηδηνηήησλ θαη 
ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ηνπο. Εδηαίηεξε 

ζεκαζία δίλεηαη ζηελ ρεκεία θαη κεραληθή ηεο 
εθξεθηηθήο αληίδξαζεο, πεξηγξάθνληαη νη αξρέο 
πνπ ηε δηέπνπλ θαη νη παξαδνρέο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πξντφλησλ. Ώλαιχνληαη νη 
δηαθνξέο ηεο θαχζεο, ηεο θαηάθαπζεο θαη ηεο 
έθξεμεο. Βηζάγνληαη ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ 

πεδίνπ φπσο ην Εζνδχγην Ομπγφλνπ, Θεξκφηεηα 
ρεκαηηζκνχ θαη Θεξκφηεηα Βθξεθηηθήο 
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Ώληίδξαζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ 
δηαιέμεσλ ν εθπαηδεπφκελνο πξέπεη λα κπνξεί 

λα πεξηγξάςεη βάζεη ηνπ ρεκηθνχ ηχπνπ ηνπ 
εθξεθηηθνχ ηελ εθξεθηηθή ηνπ αληίδξαζε 
αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη λα 

κπνξεί λα ππνινγίζεη κε ηε ρξήζε 
ζεξκνδπλακηθψλ ζρέζεσλ ηελ εθιπφκελε θαηά 
ηελ έθξεμε ελέξγεηα. Βπίζεο λα κπνξεί λα 

απαληήζεη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλν 
εθξεθηηθφ, π.ρ. σο γφκσζε ή σο πξνσζεηηθφ, 
πνηεο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππξνθξνηεηέο 

θαη άιιεο παξφκνηεο εξσηήζεηο. 

Μ
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 
Εζηνξηθή Ώλαδξνκή. Ππξίηηδα, 
ληηξνθχηηαξηλε, ληηξνγιπθεξίλε. 

2ε Δβδνκάδα 4 Καηάηαμε Βθξεθηηθψλ Τιψλ. 

3ε Δβδνκάδα 4 Καχζε Καηάθαπζε θαη Έθξεμε. 

4ε Δβδνκάδα 4 Εζνδχγην Ομπγφλνπ. 

5ε Δβδνκάδα 4 

Ώληηδξάζεηο απνηθνδφκεζεο. Καλφλεο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ πξντφλησλ εθξεθηηθήο 
αληίδξαζεο.  

6ε Δβδνκάδα 4 Θεξκνρεκεία Βθξεθηηθψλ Ώληηδξάζεσλ,  

7ε Δβδνκάδα 4 Βθξεθηηθή Εζρχο. Εζνδπλακία Εζρχνο. 
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Αείθηεο Εζρχνο. 

8ε Δβδνκάδα 4 
Ώλαθνξά ζηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο 
γλσζηψλ εθξεθηηθψλ. 

9ε Δβδνκάδα 4 πλήζε Βθξεθηηθά ηξαηησηηθψλ Υξήζεσλ,  

10ε Δβδνκάδα 4 
Μίγκαηα Βθξεθηηθψλ Τιψλ, Πξνσζεηηθά 
Μίγκαηα,  

11ε Δβδνκάδα 4 
πζηνηρίεο Βθξεθηηθψλ Τιψλ, Κνίια 
Γεκίζκαηα,  

12ε Δβδνκάδα 4 Απλακίηηδεο Βκπνξηθψλ Υξήζεσλ. 

13ε Δβδνκάδα 4 

Τπνινγηζηηθέο Ώζθήζεηο. Ώπφ ην ρεκηθφ 

ηχπν ηνπ εθξεθηηθνχ ζην Εζνδχγην 
Ομπγφλνπ θαη ηε ζεξκνρεκεία ηεο 
εθξεθηηθήο αληίδξαζεο. 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 αξαληηλνχ Κπξηαθή, «ΥΖΜΔΗΑ ΔΚΡΖΚΣΗΚΧΝ ΤΛΧΝ», 
ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, ΐάξε 2012. 

 J. Akhavan, «THE CHEMISTRY OF EXPLOSIVES», 2nd 
edition, 2008, Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85404-

640-2.  

 Φξάγθνο-Ληβάληνο Λ. «πγρξνλα Ππξνκαρηθά 

Ππξνβνιηθνχ» θαη «Ππξνκαρηθά Κνίιεο Γφκσζεο». 
εκεηψζεηο-Κεθάιαηα. ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, ΐάξε 
2014, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλν ζην Moodle). 

 Tadeusz Urbanski, ―CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF 

EXPLOSIVES‖, PERGAMON PRESS, Oxford 1964. 
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ΡΟΖ 11Ζ: ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΔ 

ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Διίαο Β. Υνχζνο, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
 

Πξναπαηηνχκελν είλαη ην Τπνρξεσηηθφ 
Μάζεκα «ΓΔΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 1ν Βμάκελν πνπδψλ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο «Βηζαγσγή ζηε 
Μεηεσξνινγία» είλαη ε παξνρή γλψζεο ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο κεηεσξνινγίαο θαη ηνπ 
αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο ε νπνία κπνξεί 
λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ θαηξνχ θαη ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη 
ζηελ εθηέιεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

ησλ πισλ. Βπηπιένλ, νη γλψζεηο πνπ 
παξέρνληαη ζηνπο Βπέιπηδεο θξίλνληαη σο 
απαξαίηεην εθφδην γηα ηηο ρνιέο Ώεξνπνξίαο 

ηξαηνχ θαη Ππξνβνιηθνχ. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
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Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Βηζαγσγηθέο Έλλνηεο: Βπίδξαζε ηνπ θαηξνχ 

ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. Εζηνξηθή 

αλαδξνκή ηεο κεηεσξνινγίαο παγθνζκίσο 

θαη ζηελ Βιιάδα. Μεηεσξνινγηθνί νξηζκνί. 

2ε Δβδνκάδα 4 

Ανκή θαη χζηαζε ηεο Ώηκφζθαηξαο: 

Ώηκνζθαηξηθά ζηξψκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαζ‘ χςνο. 

πκβνιή ηεο ηνλφζθαηξαο ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο. 

3ε Δβδνκάδα 4 

Ανκή θαη χζηαζε ηεο Ώηκφζθαηξαο: 

Υεκηθή ζχζηαζε ηνπ μεξνχ αέξα. Οη 

πδξαηκνί ζηελ αηκφζθαηξα. Ώηκνζθαηξηθά 

αησξήκαηα. χληνκε αλαθνξά ζηελ 

επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ αησξεκάησλ 

ζηελ πηεηηθή ηθαλφηεηα ησλ αεξνζθαθψλ. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Διηαθή Ώθηηλνβνιία: Διεθηξνκαγλεηηθά 

θχκαηα. Διεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα. 

Καηαλνκή ηεο έληαζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο σο πξνο ην κήθνο θχκαηνο. 

Ώπνξξφθεζε, ζθέδαζε θαη αλάθιαζε 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ αηκφζθαηξα. 

5ε Δβδνκάδα 4 

Διηαθή Ώθηηλνβνιία: Άκεζε, δηάρπηε, νιηθή 

θαη αλαθιψκελε απφ ην έδαθνο ειηαθή 

αθηηλνβνιία. Δκεξήζηα θαη εηήζηα κεηαβνιή 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

παγθνζκίσο θαη ζηελ Βιιάδα. Διηνθάλεηα. 

6ε Δβδνκάδα 4 

Βλεξγεηαθφ Εζνδχγην πζηήκαηνο Γεο – 

Ώηκφζθαηξαο: Γήηλε αθηηλνβνιία. 

Βλεξγεηαθφ ηζνδχγην Γεο – Ώηκφζθαηξαο. 

Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Κιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο. 

7ε Δβδνκάδα 4 

Θεξκνθξαζία ηνπ Ώέξα: Θεξκφηεηα θαη 

ζεξκνθξαζία. Μεραληζκνί πξνζθνξάο 

ελέξγεηαο απφ ην έδαθνο πξνο ηελ 

αηκφζθαηξα. Παξάγνληεο επίδξαζεο ησλ 

ζεξκνθξαζηαθψλ ζπλζεθψλ. Θεξκνκεηξηθέο 

θιίκαθεο. Θεξκνθξαζηαθέο κεηεσξνινγηθέο 

παξάκεηξνη. Παγεηφο. Δκεξήζηα θαη εηήζηα 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γεσγξαθηθή 
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θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο παγθνζκίσο 

θαη ζηελ Βιιάδα. Θεξκνκεηξηθφ εχξνο. 

8ε Δβδνκάδα 4 

Θεξκνθξαζία ηνπ Ώέξα: Καηαθφξπθε 

ζεξκνβαζκίδα, ξαδηνβφιηζε. Ώδηαβαηηθέο 

κεηαβνιέο, μεξή θαη πγξή ζεξκνβαζκίδα. 

Εζνξξνπία ζηελ αηκφζθαηξα. 

Θεξκνθξαζηαθέο αλαζηξνθέο. 

Θεξκνθξαζία Βδάθνπο θαη Τδάησλ: 

Θεξκνθξαζία επηθάλεηαο εδάθνπο, 

εκεξήζηα θαη εηήζηα κεηαβνιή. 

Θεξκνθξαζία βάζνπο εδάθνπο, εκεξήζηα 

θαη εηήζηα κεηαβνιή. Θεξκνθξαζία 

σθεαλψλ θαη ζαιαζζψλ, εηήζηα κεηαβνιή 

θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή παγθνζκίσο θαη 

ζηελ Βιιάδα. 

9ε Δβδνκάδα 4 

Ώηκνζθαηξηθή Πίεζε: Οξηζκφο. Δκεξήζηα 

θαη εηήζηα κεηαβνιή. Ώηκνζθαηξηθή πίεζε 

θαζ‘ χςνο θαη αλαγσγή ζηε κέζε ζηάζκε 

ηεο ζάιαζζαο. Υάξηεο πίεζεο ζηε κέζε 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, αληηθπθιψλεο 

πθέζεηο, βαξνκεηξηθή ηάζε. Παγθφζκηα 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο πίεζεο. Μφληκα 

θαη επνρηθά ζπζηήκαηα πίεζεο. 

10ε Δβδνκάδα 4 

Άλεκνο: Οξηζκφο, δηεχζπλζε θαη έληαζε 

αλέκνπ. Δ θιίκαθα Beaufort. Αχλακε 

βαξνβαζκίδαο. Βθηξεπηηθή  δχλακε 

(Coriolis Force). Γεσζηξνθηθφο άλεκνο. 

Αχλακε ηξηβήο. Παγθφζκηα αηκνζθαηξηθή 

θπθινθνξία θαη πιαλεηηθνί άλεκνη.  

11ε Δβδνκάδα 4 

Άλεκνο: Βπνρηθνί άλεκνη, Μνπζζψλεο. 

Δκεξήζηνη άλεκνη, ζαιάζζηα θαη απφγεηνο 

αχξα, αχξα νξέσλ θαη θνηιάδσλ. Σνπηθνί 

άλεκνη, Foehn - Λίβαο, Bora, Mistral, 

ΐαξδάξεο, Sirocco – ηξφθνο, Βηεζίαο – 

Μειηέκη. 

12ε Δβδνκάδα 4 

Σν Νεξφ ζηελ Ώηκφζθαηξα: Τδξνινγηθφο 

θχθινο. Λαλζάλνπζα ζεξκφηεηα. Μέηξα 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ πδξαηκψλ ζηελ 

αηκφζθαηξα, αλαινγία κίγκαηνο, εηδηθή 

πγξαζία, απφιπηε πγξαζία, ζρεηηθή 

πγξαζία. Δκεξήζηα θαη εηήζηα πνξεία 

απφιπηεο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο. 

Παγθφζκηα Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο 
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πγξαζίαο. 

13ε Δβδνκάδα 4 

Νέθε θαη Σχπνη Νεθψλ: πκππθλψζεηο 

ζηελ αηκφζθαηξα. ρεκαηηζκφο λεθψλ. 

Σχπνη λεθψλ. 

πκππθλψζεηο ζην Έδαθνο θαη Οκίριε: 

Αξφζνο, Πάρλε, Οκίριε θαη είδε νκίριεο. 

Ώηκνζθαηξηθά Καηαθξεκλίζκαηα: ΐξνρή, 

ρηφλη, ραιάδη, ρηνλνράιαδα. 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ»,  Ώ. 

Φιφθα,  Βθδφζεηο ΓΔΣΔ. 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ», ΐ. Α. Καηζνχιε, Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Εσαλλίλσλ. 

  «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔ 1-230», 

Σππνγξ. Βιιεληθνχ ηξαηνχ. 

  «ΖΜΔΗΧΔΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ», Δ. Β. Υνχζνο, 

ζεκεηψζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλεο ζην 

Moodle). 
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ΡΟΖ 11Ζ: ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ 
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ΚΛΕΜΏΣΟΛΟΓΕΏ & 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

KE164 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Διίαο Β. Υνχζνο, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
Πξναπαηηνχκελν είλαη ην Τπνρξεσηηθφ 

Μάζεκα «ΓΔΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 1ν Βμάκελν πνπδψλ. 
 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο «Κιηκαηνινγία θαη 
Πεξηβάιινλ» είλαη ε παξνρή γλψζεο ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο κεηεσξνινγίαο, ηεο 
θιηκαηνινγίαο θαη ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 
πεξηβάιινληνο ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 
επίδξαζεο ηνπ θαηξνχ, ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ εθηέιεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
ησλ πισλ. Βπηπιένλ, νη γλψζεηο πνπ 
παξέρνληαη ζηνπο Βπέιπηδεο θξίλνληαη σο 

απαξαίηεην εθφδην γηα ηηο ρνιέο Ώεξνπνξίαο 
ηξαηνχ θαη Ππξνβνιηθνχ. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
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γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Καηαηγίδα:  ηάδηα αλάπηπμεο θαη δηάιπζεο 
ηεο θαηαηγίδαο. Πεξηγξαθή ησλ ηδηαίηεξσλ 
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 

κίαο θαηαηγίδαο. 

2ε Δβδνκάδα 4 

Ώέξηεο Μάδεο θαη Μέησπα: Ώξθηηθέο. 

Πνιηθέο. Σξνπηθέο. Εζεκεξηλέο. Θαιάζζηεο 
θαη επεηξσηηθέο. Μεησπηθέο δψλεο. 

3ε Δβδνκάδα 4 
Αεκηνπξγία Τθέζεσλ: Μεησπηθέο, ζεξκηθέο 
θαη νξνγξαθηθέο Τθέζεηο. 

4ε Δβδνκάδα 4 

Μεηεσξνινγηθά φξγαλα κέηξεζεο 
Θεξκνθξαζίαο, αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, 

πγξαζίαο,  αλέκνπ, ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 
θαη ειηνθάλεηαο. Ώπηφκαηνη κεηεσξνινγηθνί 
ζηαζκνί.  

5ε Δβδνκάδα 4 

Μεηεσξνινγηθά Μνληέια θαη Πξφγλσζε 
Καηξνχ:  πιινγή κεηεσξνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ζηαζκνχο ζηελ μεξά ζηε 
ζάιαζζα θαη απφ δνξπθφξνπο.  ΐαζηθέο 
αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηεσξνινγηθψλ 

κνληέισλ.  

6ε Δβδνκάδα 4 

Πεξηγξαθή ηνπ κεηεσξνινγηθνχ κνληέινπ 

WRF. Πεξηγξαθή ησλ εμηζψζεσλ πνπ 
επηιχεη. 

7ε Δβδνκάδα 4 
Πξνγλσζηηθά πξντφληα ηνπ κεηεσξνινγηθνχ 
κνληέινπ WRF, ράξηεο.  Πξφγλσζε 
Ensemble. Πξφγλσζε ηνπ θαηξνχ. 

8ε Δβδνκάδα 4 

Καηάηαμε ησλ Κιηκάησλ ηεο Γεο: 
Σαμηλφκεζε θιηκάησλ θαηά Köppen. 

Καηάηαμε ησλ Κιηκάησλ ηεο Γεο: Δ 
ηαμηλφκεζε ηνπ Thornhwaite. 
Καηάηαμε ησλ Κιηκάησλ ηεο Γεο: Δ 

ηαμηλφκεζε ηνπ Miller. 

9ε Δβδνκάδα 4 

Κιηκαηηθέο Πεξηνρέο ηεο Γεο: Θεξκά, 

Σξνπηθά θαη Μνπζζσληθά θιίκαηα. 
Κιηκαηηθέο Πεξηνρέο ηεο Γεο: Βξεκηθά, 
ζεξκά θαη ςπρξά εχθξαηα θιίκαηα. 

Κιηκαηηθέο Πεξηνρέο ηεο Γεο: Φπρξά θαη 
Ώξθηηθά θιίκαηα θαη θιίκαηα ησλ νξέσλ. 

10ε Δβδνκάδα 4 Σν θιίκα ηεο Βιιάδνο. 

11ε Δβδνκάδα 4 

Κπκάλζεηο κεγάιεο θιίκαθαο: Δ θχκαλζε 
ηνπ ΐνξείνπ Ώηιαληηθνχ (North Atlantic 
Oscillation, NAO) θαη ε επίδξαζή ηεο ζηνλ 

θαηξφ θαη ζην θιίκα ησλ γεηηνληθψλ 
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πεξηνρψλ. Δ θχκαλζε ηνπ Ννηίνπ Βηξεληθνχ  

(El Niño Southern Oscillation, ENSO) θαη ε 
επίδξαζή ηεο ζηνλ θαηξφ θαη ζην θιίκα ησλ 
γεηηνληθψλ πεξηνρψλ. 

12ε Δβδνκάδα 4 
Δ Μεηαβιεηφηεηα ηνπ θιίκαηνο: Κιηκαηηθέο 
πεξίνδνη. Φπζηθνί παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηνπ θιίκαηνο. 

13ε Δβδνκάδα 4 

ηαηηζηηθή Κιηκαηνινγία: χληνκε 

πεξηγξαθή ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηκαηνινγία, φπσο 
ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη 

πνιπκεηαβιεηέο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη 
(Παξαγνληηθή Ώλάιπζε, Ώλάιπζε θαηά 
πζηάδεο, Ώλάιπζε Καλνληθήο πζρέηηζεο). 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ»,  Ώ. 
Φιφθα,  Βθδφζεηο ΓΔΣΔ. 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ», ΐ. Α. Καηζνχιε, Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Εσαλλίλσλ. 

  «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔ 1-230», 

Σππνγξ. Βιιεληθνχ ηξαηνχ. 

  «ΖΜΔΗΧΔΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ», Δ. Β. Υνχζνο, 

ζεκεηψζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλεο ζην 
Moodle). 
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ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Διίαο Β. Υνχζνο, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

  
 

Πξναπαηηνχκελα είλαη ην Τπνρξεσηηθφ 
Μάζεκα «ΓΔΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ» πνπ 
δηδάζθεηαη ζην 1ν Βμάκελν πνπδψλ. 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο «Ώεξνπνξηθή 
Μεηεσξνινγία» είλαη  λα ιάβνπλ νη Βπέιπηδεο 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη 
ηνπ θαηξνχ ζηελ πηήζε ησλ αεξνζθαθψλ 

παληφο ηχπνπ. Ώπηέο νη γλψζεηο θξίλνληαη σο 
απαξαίηεην εθφδην γηα ηε ρνιή Ώεξνπνξίαο 
ηξαηνχ. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο Γηδαζθαιίαο Λεπηνκέξεηεο 
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 1ε Δβδνκάδα 4 

Σα κέξε αεξνζθαθψλ πεξηζηξεθφκελσλ θαη 

ζηαζεξψλ πηεξχγσλ. ηνηρεία 
αεξνδπλακηθήο ησλ αεξνζθαθψλ θαη 
κεραληθή πηήζεο. 

2ε Δβδνκάδα 4 
ΐαζηθέο αξρέο αεξνδπλακηθήο ειίθσλ θαη 
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο αεξνζηξνβίισλ. 

3ε Δβδνκάδα 4 
Μέηξεζε ηαρχηεηαο αεξνζθάθνπο, 
ζσιήλαο Pitot. ξγαλα γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

πςνκέηξνπ πηήζεο. 

4ε Δβδνκάδα 4 
Βπίδξαζε ησλ ρσξηθψλ κεηαβνιψλ ηεο 
αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο 
θαη ηεο πγξαζίαο ζηελ πηήζε. 

5ε Δβδνκάδα 4 
Δ παξνπζία ζθφλεο ή/θαη εθαηζηεηαθήο 
ηέθξαο ζηελ αηκφζθαηξα θαη ε επίδξαζή 

ηεο ζηελ απφδνζε ησλ θηλεηήξσλ. 

6ε Δβδνκάδα 4 
Παξνπζία λεξνχ ζε πγξή ή ζηεξεή κνξθή 

θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηηο ζπλζήθεο πηήζεο. 

7ε Δβδνκάδα 4 

Παγνπνίεζε ζηηο αεξνδπλακηθέο επηθάλεηεο 

ησλ αεξνζθαθψλ θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ 
πηεηηθή ηθαλφηεηα. 

8ε Δβδνκάδα 4 
Άλεκνο, θαηαθφξπθα ξεχκαηα, δηάηκεζε 
αλέκνπ θαη αλαηαξάμεηο. Δ επίδξαζε ηνπ 
αλέκνπ ζηελ πηήζε ζε ρακειφ πςφκεηξν. 

9ε Δβδνκάδα 4 
Δ επίδξαζε ησλ αλέκσλ ζηελ πηήζε ζε 
κεγάιν πςφκεηξν. 

10ε Δβδνκάδα 4 Διεθηξηθέο εθθελψζεηο θαη πηήζε  

11ε Δβδνκάδα 4 

Βίδε λεθψλ, νκίριε, πεξηνξηζκφο ηεο 
νξαηφηεηαο θαηά ηελ πξνζγείσζε θαη 

αληηκεηψπηζε. Ίρλε ζπκπχθλσζεο 
αεξνζθαθψλ. 

12ε Δβδνκάδα 4 Καηαηγίδα θαη πηήζε κέζα ζε απηήλ. 

13ε Δβδνκάδα 4 
Ώεξνλαπηηθέο ηερληθέο νδεγίεο. Υάξηεο 

ζεκαληηθνχ θαηξνχ. 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  «ΠΣΖΖ Δ ΑΝΣΗΞΟΔ ΦΤΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ»,  Θ. Ε. Λέθαο 

θαη Π. . Λνπθά.  Βθδφζεηο ΣΟΣΡΏ. 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ»,  Ώ. 

Φιφθα,  Βθδφζεηο ΓΔΣΔ. 

  «ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ», ΐ. Α. Καηζνχιε, Βθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ 

Εσαλλίλσλ. 

  «ΖΜΔΗΧΔΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ», Δ. Β. Υνχζνο, ζεκεηψζεηο 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλεο ζην Moodle). 
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ΡΟΖ 11Ζ: ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΜΒΣΒΧΡΟΛΟΓΕΏ  

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 

ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Διίαο Β. Υνχζνο, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

  

 
Πξναπαηηνχκελν είλαη ην 
Τπνρξεσηηθφ Μάζεκα «ΓΔΝΗΚΖ 

ΦΤΗΚΖ» πνπ δηδάζθεηαη ζην 1ν 
Βμάκελν πνπδψλ. 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο «ηξαηησηηθή 

Μεηεσξνινγία» είλαη  λα ιάβνπλ νη Βπέιπηδεο ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επίδξαζε 
ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ θαηξνχ θαη ηνπ 

θιίκαηνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 
πεξηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζην ζρεδηαζκφ ησλ 
ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηε ρξήζε ησλ 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ (ππξνβφια θαη βνιέο, ξαληάξ, 
δηαζπνξά ξαδηελεξγνχ ή βηνινγηθνχ πιηθνχ θιπ.). 
Ώπηέο νη γλψζεηο θξίλνληαη σο απαξαίηεην εθφδην 

γηα φιεο ηηο ρνιέο ησλ πισλ. 

Μ
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Γλψζεηο 
 

 

 
 

Γεμηφηεηεο 
 

 
 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

 
 
 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4 

Δ κεηεσξνινγία ζην ζχγρξνλν πεδίν κάρεο. 
Αηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ εδάθνπο 

ζηελ πεξηνρή επηρεηξήζεσλ εμαηηίαο ησλ 
κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ.  

2ε Δβδνκάδα 4 

Δ κεηεσξνινγηθή ππνζηήξημε ζην 
Ππξνβνιηθφ. Βμσηεξηθή βιεηηθή, 

αηκνζθαηξηθνί θαη άιινη παξάγνληεο 
επεξεαζκνχ ηεο βνιήο. 

3ε Δβδνκάδα 4 
Ο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Vaisala. Γεληθή 
πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηνλ 
απνηεινχλ. 

4ε Δβδνκάδα 4 
Ο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Vaisala. 
Λεηηνπξγία, δηαδηθαζία ξαδηνβφιηζεο. 

5ε Δβδνκάδα 4 
Ο κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Vaisala. 
Παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ. 

6ε Δβδνκάδα 4 
Δ επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ 
ζηηο βνιέο ηνπ ππξνβνιηθνχ. 

7ε Δβδνκάδα 4 

Δ επίδξαζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ 
ζηηο βνιέο αηνκηθψλ ππξνβφισλ φπισλ. Δ 

επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ 
ζηελ απνζήθεπζε ή/θαη κεηαθνξά πνιεκηθνχ 
πιηθνχ. 

8ε Δβδνκάδα 4 Μεηεσξνινγηθά δειηία ΝΏΣΟ. 

9ε Δβδνκάδα 4 
Ανξπθνξηθή κεηεσξνινγηθή ηειεπηζθφπεζε 
θαη ζηξαηησηηθή εθαξκνγή. 

10ε Δβδνκάδα 4 

Αηαζπνξά ξαδηελεξγνχ πιηθνχ ή βηνινγηθνχ 
πιηθνχ ζηελ αηκφζθαηξα, χζηεξα απφ ερζξηθή 

επηζεηηθή ελέξγεηα. Μνληέια δηαζπνξάο 
γεληθά. Σν Γθανπζηαλφ κνληέιν δηαζπνξάο. 

11ε Δβδνκάδα 4 
Ώπειεπζέξσζε ξχπσλ (ξαδηελεξγψλ, 
βηνινγηθψλ) ζηελ αηκφζθαηξα απφ θαχζε ή 
απφ έθξεμε. 

12ε Δβδνκάδα 4 

Σν ινγηζκηθφ HOTSPOT γηα ηε κειέηε 
δηαζπνξάο ξχπσλ ζε κηθξέο απνζηάζεηο. 

Άιια κνληέια δηαζπνξάο ξχπσλ ζε κεγάιεο 
απνζηάζεηο. 

13ε Δβδνκάδα 4 Σν ινγηζκηθφ HOTSPOT, εθαξκνγή. 

ΤΝΟΛΟ         52 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

  «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔ 1-230», 

Σππνγξ. Βιιεληθνχ ηξαηνχ. 

  «ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΥΓΔΗΡΗΓΗΟ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ», 

Σππνγξ. Βιιεληθνχ ηξαηνχ. 

  «ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΜΑΥΖ», 

Σππνγξ. Βιιεληθνχ ηξαηνχ. 

  «ΖΜΔΗΧΔΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΑ», Δ. Β. Υνχζνο, 
ζεκεηψζεηο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλεο ζην 



Σξίηε έθδνζε 

439 

Moodle). 
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ΡΟΖ 13Ζ: ΤΓΔΗΨΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΥΧΡΑ 

 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 

ΤΓΒΕΕΝΔ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΕ 

ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ  

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Βπίαηξνο Βιέλε Νηνχλα Βηδηθφο Εαηξφο Βξγαζίαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε άξηζηε 

αληαπφθξηζε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηα δεηήκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο θαηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο σο 

Αηνηθεηέο Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ε 

αληαπφθξηζε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

Σερληθνχ Ώζθαιείαο ζηηο Μνλάδεο ησλ 

Βλφπισλ Απλάκεσλ 
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Γλψζεηο1 

 

 

Ο θνηηεηήο απνθηά αξρηθά ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν ησλ Βλφπισλ 

Απλάκεσλ. Ώθνινχζσο απνθηά ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ηεο γξαπηήο εθηίκεζεο 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε θάζε 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σέινο επεθηείλεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθά εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα. 

 

Γεμηφηεηεο2 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξεο 

Μνλάδεο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο Γξαπηήο Βθηίκεζεο 

Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ Μνλάδαο σο Σερληθφο Ώζθαιείαο. 

Βπίζεο σο Αηνηθεηήο Μνλάδαο ζα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζεκάησλ Τγείαο θαη Ώζθάιεηαο, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηά θαη ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο 

απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο.  

Ηθαλφηεηεο3 

 

Εθαλφο εγέηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο 

ηνπ. Σερληθφο Ώζθαιείαο πνπ ζα δηαζέηεη έλα ηθαλφ επίπεδν 

γλψζεσλ γηα ηελ επαξθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζε 

                                                           
1 Σν ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα πνπ νδεγεί ζηελ γλψζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ 
2 Πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή γλψζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε εξγαζηψλ 
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη δεμηφηεηεο, δελ είλαη έκθπηεο ζηα άηνκα, αιιά 
απνθηψληαη/αλαπηχζζνληαη κε ηε κάζεζε κέζσ ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο (training) πρ ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε νκαδηθφηεηα, ε δεμηφηεηα 
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε αλάγλσζε ράξηε, ε ρξήζε ηαζκνχ Ώζπξκάηνπ θιπ. 
3 Έκθπηεο αξεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
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 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή εξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο4 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4  Βηζαγσγή ζηελ Τγεία θαη Ώζθάιεηα 

ηεο Βξγαζήαο .  

2ε Δβδνκάδα 4  Ο ξν́ινο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ άιισλ 

νξγαληζκψλ γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

(αξκνδηφηεηεο εκπιεθφκελσλ 

Τπνπξγείσλ , Βπξσπαη ̈θφο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

πγεία ζηελ εξγαζήα , ∆ηεζλείο 

Οξγαλψζεηο , θιπ).   

3ε Δβδνκάδα 4  Γεληθέο αξρέο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ γηα 

ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ . 

 Ώξρέο ηεο επζχλεο ησλ εξγνδνηψλ . 

 Δ ζπκκεηνρέ ησλ εξγαδνκέλσλ . 

 Βπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ . 

4ε Δβδνκάδα 4  πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

λνκνζεηεκάησλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ 

νδεγηψλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 

ζηελ εξγαζήα .   

5ε Δβδνκάδα            4  Θεζκνί Σερληθνχ Ώζθάιεηαο - Εαηξνχ 

Βξγαζίαο – Βπηηξνπήο Τγείαο θαη 

Ώζθάιεηαο Βξγαδνκέλσλ .   

6ε Δβδνκάδα 4  ∆νκή θαη Οξγάλσζε Φνξέσλ Τγείαο 

θαη Ώζθάιεηαο ζηηο Β ́λνπιεο 

                                                           
4 εκ.: Οη ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε αληηθεηκέλνπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηνλ 
Αηεπζπληή Σνκέα. Σν ζχλνιν ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ 
φπσο νξίδεη ν λφκνο κε ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα 2 Πηζησηηθέο Μνλάδεο 
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∆πλάκεηο - Ώξκνδηφηεηεο .   

7ε Δβδνκάδα 4  Οξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ - 

Λίζηεο ειέγρνπ .     

8ε Δβδνκάδα 4  πζηήκαηα δηαρείξηζεο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο .   

 Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Ώζθάιεηαο Τπνπξγείνπ Βζληθήο 

Άκπλαο  (ΤΏ/ΤΠΒΘΏ).   

9ε Δβδνκάδα 4  Βίδε Βπαγγεικαηηθψλ Κηλδχλσλ   

10ε Δβδνκάδα 4  ∆ηαδηθαζία Βθηίκεζεο 

Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ ..    

11ε Δβδνκάδα 4  Μέζνδνη αλάιπζεο αηπρεκάησλ θαη 

επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο .  

 Καηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

αηπρεκάησλ .   

12ε Δβδνκάδα 4  ΐαζηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο 

εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο .   

13ε Δβδνκάδα 4  Πεγέο πιεξνθφξεζεο ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο .   

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Ν. 3850/2010. Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ .  

2. χζηεκα πγείαο θαη Ώζθάιεηαο Τπνπξγείνπ Βζληθήο Άκπλαο 

(.Τ.Ώ./ΤΠ.ΒΘ.Ώ.)  

Βγρεηξίδην ∆ηαδηθαζηψλ  
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ΡΟΖ 13Ζ: ΤΓΔΗΨΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΥΧΡΑ 

 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 

ΤΓΒΕΕΝΔ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΕ 

ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ  

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο: Βπίαηξνο Βιέλε Νηνχλα Βηδηθφο Εαηξφο Βξγαζίαο 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε άξηζηε 

αληαπφθξηζε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηα δεηήκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο θαηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο σο 

Αηνηθεηέο Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ε 

αληαπφθξηζε ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

Σερληθνχ Ώζθαιείαο ζηηο Μνλάδεο ησλ 

Βλφπισλ Απλάκεσλ 
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5 Σν ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα πνπ νδεγεί ζηελ γλψζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ 
6 Πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή γλψζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε εξγαζηψλ 
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη δεμηφηεηεο, δελ είλαη έκθπηεο ζηα άηνκα, αιιά 
απνθηψληαη/αλαπηχζζνληαη κε ηε κάζεζε κέζσ ηνπ ζπλφινπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο (training) πρ ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε νκαδηθφηεηα, ε δεμηφηεηα 
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε αλάγλσζε ράξηε, ε ρξήζε ηαζκνχ Ώζπξκάηνπ θιπ. 
7 Έκθπηεο αξεηέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ
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α

ηα
 

Γλψζεηο5 

 

 

Ο θνηηεηήο απνθηά αξρηθά ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν ησλ Βλφπισλ 

Απλάκεσλ. Ώθνινχζσο απνθηά ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ηεο γξαπηήο εθηίκεζεο 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε θάζε 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σέινο επεθηείλεη ηηο γλψζεηο ηνπ ζε 

εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθά εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα. 

 

Γεμηφηεηεο6 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξεο 

Μνλάδεο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο Γξαπηήο Βθηίκεζεο 

Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ Μνλάδαο σο Σερληθφο Ώζθαιείαο. 

Βπίζεο σο Αηνηθεηήο Μνλάδαο ζα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζεκάησλ Τγείαο θαη Ώζθάιεηαο, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηά θαη ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο 

απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο.  

Ηθαλφηεηεο7 

 

Εθαλφο εγέηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο 

ηνπ. Σερληθφο Ώζθαιείαο πνπ ζα δηαζέηεη έλα ηθαλφ επίπεδν 

γλψζεσλ γηα ηελ επαξθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζε 
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8 εκ.: Οη ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε αληηθεηκέλνπ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηνλ 
Αηεπζπληή Σνκέα. Σν ζχλνιν ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ 
φπσο νξίδεη ν λφκνο κε ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα 2 Πηζησηηθέο Μνλάδεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή εξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο8 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 4  Κηηξηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνδνκέο ρψξσλ εξγαζίαο .   

2ε Δβδνκάδα 4  Ώεξηζκφο –θιηκαηηζκφο ρψξσλ 

εξγαζίαο. 

3ε Δβδνκάδα 4  Φσηηζκφο ρψξσλ εξγαζίαο .   

4ε Δβδνκάδα 4  Θεξκηθφ πεξηβάιινλ θαη εξγαζία .  

5ε Δβδνκάδα            4  Φπζηθνί παξάγνληεο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο.   

 Θφξπβνο  

6ε Δβδνκάδα 4  ∆νλήζεηο  

  Ώθηηλνβνιία 

7ε Δβδνκάδα 4  Υεκηθνί παξάγνληεο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο     

8ε Δβδνκάδα 4  Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο   

9ε Δβδνκάδα 4  ΐηνινγηθνί παξάγνληεο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο 

10ε Δβδνκάδα 4  Βμνπιηζκνί εξγαζίαο -Γεληθέο αξρέο 

αζθάιεηαο  

11ε Δβδνκάδα 4  ήκαλζε ρψξσλ εξγαζίαο  

12ε Δβδνκάδα 4  Ππξνπξνζηαζία  
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13ε Δβδνκάδα 4  Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο  

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Θέκαηα πγείαο & αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο γηα 

επηρεηξήζεηο β‘ θαηεγνξίαο (αξζ.2, Π.Γ. 294/1988) 

Δθδφζεηο ΔΛΗΝΤΑΔ  

2. Θέκαηα πγείαο & αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο γηα 

επηρεηξήζεηο γ‘ θαηεγνξίαο (αξζ.2, Π.Γ. 294/1988)  

 Δθδφζεηο ΔΛΗΝΤΑΔ  
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ΡΟΖ 13Ζ: ΤΓΔΗΨΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΥΧΡΑ 

 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΤΓΒΕΨΝΔ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΕ 

ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ Ε 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή –παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε άξηζηε 

αληαπφθξηζε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηηο ηελ άζθεζε ζηηο δηνίθεζεο σο Αηνηθεηέο 

Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ε αληαπφθξηζε 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ Σερληθνχ 

Ώζθαιείαο ζηηο Μνλάδεο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ 

Μ
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Γλψζεηο 

 

 

Ο θνηηεηήο απνθηά αξρηθά ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν ησλ Βλφπισλ 

Απλάκεσλ.Ώθνινχζσο απνθηά ζηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ζηηο γξαπηήο εθηίκεζεο 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ζηηο γλψζεηο γηα 

ζηηο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζε θάζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σέινο επεθηείλεη ζηηο γλψζεηο 
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ηνπ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθά εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα. 

Γεμηφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξεο 

Μνλάδεο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ζηηο Γξαπηήο Βθηίκεζεο 

Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ Μνλάδαο σο Σερληθφο Ώζθαιείαο. 

ηηο σο Αηνηθεηήο Μνλάδαο ζα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζεκάησλ Τγείαο θαη Ώζθάιεηαο, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηά θαη ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ζηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ζηηο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο Μνλάδαο.  

Ηθαλφηεηεο 

 

Εθαλφο εγέηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην πξνζσπηθφ ζηηο 

Μνλάδαο ηνπ. Σερληθφο Ώζθαιείαο πνπ ζα δηαζέηεη έλα ηθαλφ 

επίπεδν γλψζεσλ γηα ηελ επαξθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο Δθπαίδεπζε 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή εξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4 
 Βηζαγσγή ζηελΤγεία θαη Ώζθάιεηα 

ηεοΒξγαζήαο .  

2ε Δβδνκάδα 4 

 Ο ξν́ινοηνπθξάηνπο θαη ησλ 

άιισλνξγαληζκψλγηα ηελπγεία θαη 

αζθάιεηα ζηνπορψξνποεξγαζίαο 

(αξκνδηφηεηεοεκπιεθφκελσλ 

Τπνπξγείσλ , 

Βπξσπαη ̈θφοΟξγαληζκφογηα ηελ 

αζθάιεηα θαη πγείαζηελεξγαζία , 

∆ηεζλείοΟξγαλψζεηο , θιπ).  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3ε Δβδνκάδα 4 

 Γεληθέο αξρέοηνπεζληθνχ δηθαίνπγηα 

ηελπγεία θαη αζθάιεηα ησλεξγαδνκέλσλ . 

 Ώξρέοηεοεπζχλεοησλεξγνδνηψλ . 

 Δ ζπκκεηνρέ ησλεξγαδνκέλσλ . 

 Βπίβιεςεηεοπγείαο ησλεξγαδνκέλσλ . 

4ε Δβδνκάδα 4 

 πλνπηηθή 

παξνπζίαζεησλλνκνζεηεκάησλ θαη 

ησλθνηλνηηθψλνδεγηψλγηα ηελπγεία θαη 

αζθάιεηα ζηελεξγαζία .   

5ε Δβδνκάδα            4 

 Θεζκνί Σερληθνχ Ώζθάιεηαο - Εαηξνχ 

Βξγαζίαο – ΒπηηξνπήοΤγείαο θαη 

Ώζθάιεηαο Βξγαδνκέλσλ .   

6ε Δβδνκάδα 4 

 ∆νκή θαη ΟξγάλσζεΦνξέσλ Τγείαο θαη 

Ώζθάιεηαο ζηηοΈλνπιεο ∆πλάκεηο - 

Ώξκνδηφηεηεο .   

7ε Δβδνκάδα 4 
 Οξγάλσζεησλδηαδηθαζηψλειέγρνπ - 

Λίζηεοειέγρνπ .   

8ε Δβδνκάδα 4 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεοπγ είαο θαη 

αζθάιεηαο .   

 ΠαξνπζίαζεπζηήκαηνοΤγείαο θαη 

Ώζθάιεηαο ΤπνπξγείνπΒζληθήοΆκπλαο 

 (ΤΏ/ΤΠΒΘΏ).   

9ε Δβδνκάδα 4  Βίδε ΒπαγγεικαηηθψλΚηλδχλσλ   

10ε Δβδνκάδα 4  ∆ηαδηθαζία Βθηίκεζεο Βπαγγεικαηηθνχ 

Κηλδχλνπ ..   

11ε Δβδνκάδα 4 

 Μέζνδνηαλάιπζεο αηπρεκάησλ θαη 

επηθηλδπλφηεηαο ηεοεξγαζίαο .  

 Καηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 

αηπρεκάησλ .   

12ε Δβδνκάδα 4 

 ΐαζηθέο 

αξρέοεθπαίδεπζεοεξγαδνκέλσλζεζέκαη

α πγείαο θαη αζθάιεηαο .   

13ε Δβδνκάδα 4 
 Πεγέο πιεξνθφξεζεοζεζέκαηα πγείαο 

θαη αζθάιεηαο .   

ΤΝΟΛΟ  52  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Ν. 3850/2010. ΚχξσζεηνπΚψδηθα λφκσλγηα ηελπγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλεξγαδνκέλσλ . 

2. χζηεκα πγείαο θαη Ώζθάιεηαο ΤπνπξγείνπΒζληθήοΆκπλαο 

(.Τ.Ώ./ΤΠ.ΒΘ.Ώ.)  

Βγρεηξίδην ∆ηαδηθαζηψλ 
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ΡΟΖ 13Ζ: ΤΓΔΗΨΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΗ ΔΝΟΠΛΔ ΓΤΝΑΜΔΗ 

ΥΧΡΑ 

 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΤΓΒΕΨΝΔ ΚΏΕ 

ΏΦΏΛΒΕΏ ΣΕ 

ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

ΕΕ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε άξηζηε 

αληαπφθξηζε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο 

θαηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο σο Αηνηθεηέο 

Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ε αληαπφθξηζε 

ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ Σερληθνχ 

Ώζθαιείαο ζηηο Μνλάδεο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 

 

 

Ο θνηηεηήο απνθηά αξρηθά ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν ησλ Βλφπισλ 

Απλάκεσλ.Ώθνινχζσο απνθηά ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ζχληαμε ηεο γξαπηήο εθηίκεζεο 

επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο γηα 

ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε 

θάζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σέινο επεθηείλεη ηηο γλψζεηο ηνπ 
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ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθά εξγαζηαθά 

πεξηβάιινληα. 

Γεμηφηεηεο 

 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε δηάθνξεο 

Μνλάδεο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ, ζα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο Γξαπηήο Βθηίκεζεο 

Βπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ Μνλάδαο σο Σερληθφο Ώζθαιείαο. 

Βπίζεο σο Αηνηθεηήο Μνλάδαο ζα έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζεκάησλ Τγείαο θαη Ώζθάιεηαο, ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηά θαη ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο 

απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο.  

Ηθαλφηεηεο 

 

Εθαλφο εγέηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο 

Μνλάδαο ηνπ. Σερληθφο Ώζθαιείαο πνπ ζα δηαζέηεη έλα ηθαλφ 

επίπεδν γλψζεσλ γηα ηελ επαξθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζε 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 

γξαπηή εξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 4  Κηηξηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνδνκέορψξσλεξγαζίαο .   

2ε Δβδνκάδα 4  Ώεξηζκφο –θιηκαηηζκφορψξσλεξγαζίαο . 

3ε Δβδνκάδα 4  Φσηηζκφορψξσλεξγαζίαο .   

4ε Δβδνκάδα 4  Θεξκηθφ πεξηβάιινλ θαη εξγαζία .  

5ε Δβδνκάδα 4 

 Φπζηθνί 

παξάγνληεοζηνπορψξνποεξγαζίαο .   

 Θφξπβνο  
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6ε Δβδνκάδα 4 
 ∆νλήζεηο  

  Ώθηηλνβνιία 

7ε Δβδνκάδα 4 
 Υεκηθνί 

παξάγνληεοζηνπορψξνποεξγαζίαο   

8ε Δβδνκάδα 4 
 Καξθηλνγφλνη 

παξάγνληεοζηνπορψξνποεξγαζίαο   

9ε Δβδνκάδα 4 
 ΐηνινγηθνί 

παξάγνληεοζηνπορψξνποεξγαζίαο  

10ε Δβδνκάδα 4  Βμνπιηζκνί εξγαζίαο -Γεληθέο αξρέο 
αζθάιεηαο  

11ε Δβδνκάδα 4  ήκαλζερψξσλεξγαζίαο  

12ε Δβδνκάδα 4  Ππξνπξνζηαζία  

13ε Δβδνκάδα 4  Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο  

ΤΝΟΛΟ  52  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

1. Θέκαηα πγείαο & αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο β ‘ 
θαηεγνξίαο (αξζ.2, Π.Γ. 294/1988) 

Δθδφζεηο ΔΛΗΝΤΑΔ 

2. Θέκαηα πγείαο & αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο γηα επηρεηξήζεηο γ ‘ 
θαηεγνξίαο (αξζ.2, Π.Γ. 294/1988)  

Δθδφζεηο ΔΛΗΝΤΑΔ  
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3νο ΣΟΜΔΑ 

 

ΡΟΖ 14Ζ: ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΠΑΗΓΝΗΑ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΠΤΡΧΝ, 
ΣΟΥΟΠΟΗΖΖ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΥΟΤ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΑΕΏΦΟΡΕΕΜΏ 

ΠΏΕΓΝΕΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
5Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

1ν Δηζαγσγή ζηα Γηαθνξίζηκα Παίγληα 

Βηζαγσγή, ΐαζηθέο Έλλνηεο, Παξαδείγκαηα. 

Μεηαβιεηέο απφθαζεο, Μεηαβιεηέο ειέγρνπ. 

2νΠαξαδείγκαηα Γηαθνξίζηκσλ Παηγλίσλ. 

Παίγληα Μάρεο. 

Παίγληα Καηαδίσμεο, ην Παίγλην ηνπ 

Φνληθνχ Οδεγνχ, 

Παίγληα Βίδνπο θαη ΐαζκσηά Παίγληα, 

Ώεξνκαρίεο, 

Παίγληα  Ππξνδφηεζεο θαηά Κηλνχκελνπ 

ηφρνπ. 

3ν Γηαθνξίζηκα Παίγληα. Οξηζκνί θαη 

Τπνζέζεηο. 

Κηλεκαηηθή Αηαθνξηθή Βμίζσζε, 

ν Ρεαιηζηηθφο θαη ν Πεξηνξηζκέλνο  

Υψξνο, Βπηθάλεηα Σεξκαηηζκνχ , ε πλάξηεζε  

Κεξδαπσιεηψλ, Παίγληα Βίδνπο θαη 

ΐαζκσηά Παίγληα, ηξαηεγηθέο, 

Καλνληθνπνίεζε Αηαλπζκαηηθψλ Γξαθεκάησλ. 

3ν Γηαθξηηά Γηαθνξίζηκα Παίγληα. 

Οξηζκφο, Παξαδείγκαηα, Μάρεο Οινζρεξνχο 

Βμφλησζεο, Αηαθξηηά Παίγληα Καηαδίσμεο, 
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Δκη‐Αηαθξηηά Παίγληα. 

4ν Δπίιπζε  Γηαθνξίζηκσλ Παηγλίσλ 

ε ΐαζηθή  Αηαθνξηθή Βμίζσζε, 

Δκη-Αηαπεξαηέο Βπηθάλεηεο, Θεψξεκα 

Βπαιήζεπζεο, Βμηζψζεηο Κακπχισλ, 

ε Ώξρή ηεο Παιηλδξφκεζεο, Ώξρηθέο πλζήθεο 

5ν Βαζηθά Παξαδείγκαηα Γηαθνξίζηκσλ 

Παηγλίσλ. 

Μνληέιν Μάρεο κε Ώκπληηθνχο θαη Βπηζεηηθνχο 

θνπνχο (1ν Μέξνο), 

the Isotropic Rocket Pursuit Game. 

6ν ηξαηησηηθέο Δθαξκνγέο Γηαθνξίζηκσλ 

Παηγλίσλ. 

Θεσξία Παηγλίσλ θαη Πφιεκνο, 

Αηαζέζηκεο Σερληθέο, Σχπνη Βθαξκνγψλ, 

ην Μνληέιν ηεο Μάρεο ηνπ Bunker Hill, 

ην Μνληέιν ηεο Μάρεο κε Ώκπληηθνχο 

θαη Βπηζεηηθνχο θνπνχο (2ν Μέξνο) 

Μ
α
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 Γλψζεηο 

 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 14Ζ: ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΠΑΗΓΝΗΑ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΠΤΡΧΝ, 

ΣΟΥΟΠΟΗΖΖ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΥΟΤ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΒ 

ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΣΧΝ 

ΠΤΡΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

1ν Δπηζεηηθέο θαη Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο γηα 

Οκάδα ηφρσλ Ίζεο Πνιεκηθήο Αμίαο: 

Πξνθαηαξθηηθέο Έλλνηεο αθνξψζεο ζε 

Καηαλεκεκέλεο ηξαηεγηθέο, Δπηζεηηθέο θαη 

Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο ζηελ Πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε κία απφ ηηο δχν 

Αληηκαρφκελεο Πιεπξέο έρεη ηελ Σειεπηαία 

Κίλεζε, Δπηζεηηθέο θαη Ακπληηθέο 

ηξαηεγηθέο ζηελ Πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία θάζε Πιεπξά αγλνεί ηελ Καηαλνκή 

ησλ Ππξψλ ηεο Άιιεο(Ώλαιπηηθή Λχζε ζην 

Πξφβιεκα ρεδηαζκνχ ηεο Καηαλνκήο ησλ 

Ππξψλ, ε Οξηαθή Πεξίπησζε ηεο Ώμηνπηζηίαο 

ησλ Βπηζεηηθψλ πισλ θαη ησλ Ώκπληηθψλ 

ΐιεκάησλ, Ώθέξαηεο Καηαλνκέο ησλ Ππξψλ, 

Γελίθεπζε ηνπ Πξνβιήκαηνο ρεδηαζκνχ ηεο 

Καηαλνκήο ησλ Ππξψλ ζηελ Εδηαίηεξε 

Πεξίπησζε ησλ Ώκπληηθψλ ηξαηεγηθψλ ―shoot-

look-shoot‖, ε ηνραζηηθή Αηαζπνξά ηνπ 

Ώξηζκνχ ησλ ηφρσλ πνπ Ώλακέλεηαη λα 

Αηαζσζνχλ ζε έλα Παίγλην Matheson, άιια 

Μνληέια ρεδηαζκνχ ηεο Ώκπληηθήο θαη 

Βπηζεηηθήο Καηαλνκήο ησλ Ππξψλ), Με 

Καηαλεκεκέλεο ηξαηεγηθέο Γέζκεπζεο ησλ 
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Ππξψλ(Ώκπληηθή ηξαηεγηθή Βπηιεθηηθήο 

Πξνζηαζίαο Οκάδσλ Βλάληηα ζε Βπίζεζε 

Μεηαβαιιφκελνπ Μεγέζνπο, Ώκπληηθή 

ηξαηεγηθή Βπηιεθηηθήο Πξνζηαζίαο Οκάδσλ 

Βλάληηα ζε Βπίζεζε ηαζεξνχ Μεγέζνπο, κία 

Γεληθφηεξε Καηεγνξία Με Καηαλεκεκέλσλ 

ηξαηεγηθψλ Αέζκεπζεο ησλ Ππξψλ, Μία Με 

Καηαλεκεκέλε ηξαηεγηθή ζηελ νπνία 

Πεξηιακβάλεηαη σο Βθεδξεία έλα Ώπφζεκα 

Ώκπληηθψλ Ππξαχισλ), Ακπληηθέο 

ηξαηεγηθέο Γηακνξθνχκελεο θαηφπηλ 

Απνηηκήζεσο ησλ Ακπληηθψλ 

Εεκηψλ(Ώκπληηθέο ηξαηεγηθέο 

Αηακνξθνχκελεο Καηφπηλ Ώπνηηκήζεσο ησλ 

Οηθείσλ Γεκηψλ, φηαλ ε Ώκπλφκελε Γλσξίδεη φηη 

ε Βπίζεζε ζα Βθδεισζεί θαηά ―Κχκαηα‖, 

Ώκπληηθέο ηξαηεγηθέο Αηακνξθνχκελεο 

Καηφπηλ Ώπνηηκήζεσο ησλ Οηθείσλ Γεκηψλ, 

φηαλ ε Ώκπλφκελε Ώγλνεί ην Μέγεζνο ηεο 

Βπηηηζέκελεο), Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο 

Πξνζαξκνγήο Καηά ησλ Δπηζεηηθψλ 

πισλ(Ώκπληηθέο ηξαηεγηθέο Πξνζαξκνγήο 

θαηά ησλ Βπηζεηηθψλ πισλ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ Κάζε Μία απφ ηηο δχν πγθξνπφκελεο 

Πιεπξέο Αελ Γλσξίδεη ηελ Καηαλνκή πνπ έρεη 

Οξίζεη ε Ώληίπαιε, Ώκπληηθέο ηξαηεγηθέο 

Πξνζαξκνγήο θαηά ησλ Βπηζεηηθψλ πισλ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Βπηηηζέκελε Γλσξίδεη 

ηελ Καηαλνκή πνπ έρεη Οξίζεη ε Ώκπλφκελε), 

Δπηζεηηθέο ηξαηεγηθέο Γηακνξθνχκελεο 

Καηφπηλ Απνηηκήζεσο ησλ Ακπληηθψλ 

Εεκηψλ (Βπηζεηηθέο ηξαηεγηθέο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη Ώκπλφκελνη ηφρνη είλαη 

Σξσηνί ζε πεξίπησζε Με Ώλαραίηηζεο ελφο 

Βπηζεηηθνχ πινπ θαη ηα Ώκπληηθά ΐιήκαηα 

είλαη Ώμηφπηζηα, Βπηζεηηθέο ηξαηεγηθέο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ νη Ώκπλφκελνη ηφρνη δελ είλαη 

Σξσηνί ζε πεξίπησζε Με Ώλαραίηηζεο 

Βπηζεηηθνχ πινπ θαη ηα Ώκπληηθά ΐιήκαηα 

είλαη Ώμηφπηζηα, Βπηζεηηθέο ηξαηεγηθέο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα Ώκπληηθά ΐιήκαηα είλαη 

Ώλαμηφπηζηα, Ώπνηίκεζε Γεκίαο πνπ 

Πξνθαιείηαη ζε ΐάξνο ηεο Βπηηηζέκελεο Άλεπ 
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Πεξηνξηζηηθψλ πλζεθψλ γηα ηα Οπιηθά 

Ώπνζέκαηα ηεο Ώκπλφκελεο) 

2ν Δπηζεηηθέο θαη Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο γηα 

κηα Οκάδα ηφρσλ Γηαθνξεηηθψλ 

Πνιεκηθψλ: Καηαλνκή Δπηζεηηθψλ πισλ 

ελαληίνλ Οκάδαο Αθάιππησλ ηφρσλ, Γχν 

Γεληθέο Μέζνδνη Δπίιπζεο ηνπ 

Πξνβιήκαηνο ηεο Καηαλνκήο ησλ Ππξψλ 

ηεο Μίαο Μφλνλ Πιεπξάο(Πεξηγξαθή θαη 

Βπίιπζε ηνπ Γεληθνχ Πξνβιήκαηνο 

Πξνζδηνξηζκνχ Μνλνκεξψλ Καηαλνκψλ κε ηε 

Μέζνδν ηνπ Απλακηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηγξαθή θαη Βπίιπζε ηνπ Γεληθνχ 

Πξνβιήκαηνο Πξνζδηνξηζκνχ Μνλνκεξψλ 

Καηαλνκψλ κε ηε Μέζνδν ηνπ 

Πνιιαπιαζηαζηψλ Lagrange), Γεληθέο 

Μέζνδνη Πξνζδηνξηζκνχ Ακθηπιεχξσλ 

ηξαηεγηθψλ φηαλ ε Δπηηηζέκελε έρεη ηελ 

Σειεπηαία Κίλεζε(Βθαξκνγή ηεο Μεζφδνπ 

ησλ Πνιιαπιαζηαζηψλ Lagrange ζε 

Πξνβιήκαηα Πξνζδηνξηζκνχ κίαο Μέγηζηεο 

κεηαμχ ησλ Βιαρίζησλ Σηκψλ, Βθαξκνγή 

Απλακηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Πξνβιήκαηα 

Πξνζδηνξηζκνχ κίαο Μέγηζηεο κεηαμχ ησλ 

Βιαρίζησλ Σηκψλ), Ακθίπιεπξεο ηξαηεγηθέο 

σο πξνο κία Δηδηθνχ Σχπνπ πλάξηεζε 

Ακνηβήο φηαλ ε Δπηηηζέκελε έρεη ηελ 

Σειεπηαία Κίλεζε(Κξηηήξην γηα ηελ Πξνηίκεζε 

ή Ώπφξξηςε ΐέιηηζησλ ηξαηεγηθψλ, 

Πξνζεγγηζηηθή Λχζε ζε Οξηαθή Πεξίπησζε), 

Ακθίπιεπξεο ηξαηεγηθέο φηαλ ε 

Δπηηηζέκελε Έρεη ηελ Σειεπηαία Κίλεζε θαη 

ηα Ακπληηθά Βιήκαηα είλαη 

Αμηφπηζηα(Βπίιπζε ζπγθεθξηκέλνπ 

Πξνβιήκαηνο Βχξεζεο ηεο Μέγηζηεο εθ ησλ 

Βιαρίζησλ Σηκψλ κε ηελ Μέζνδν ησλ 

Πνιιαπιαζηαζηψλ Lagrange, ε Πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ηα ρξεζηκνπνηνχκελα Ώκπληηθά 

ΐιήκαηα θαη Βπηζεηηθά πια είλαη Ώμηφπηζηα), 

Καηαλεκεκέλεο Δπηζεηηθέο θαη Ακπληηθέο 

ηξαηεγηθέο φηαλ Κακία Πιεπξά Γελ 

Γλσξίδεη ηελ Καηαλνκή Γεζκεχζεσλ ησλ 

Ππξψλ ηεο Άιιεο(ε Πεξίπησζε θαηά ηελ 
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νπνία Έλα κφλνλ Βπηζεηηθφ πιν δεζκεχεηαη 

θαηά ηφρνπ θαη Έλα κφλνλ Ώκπληηθφ ΐιήκα 

δεζκεχεηαη γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ ηφρνπ 

απηνχ, Σκεκαηηθά Γξακκηθέο πλαξηήζεηο 

Ώκνηβήο, Λχζε ηνπ Πξνβιήκαηνο πξνεξρφκελε 

απφ ηελ Θεσξία Παηγλίσλ ζηελ πεξίπησζε δχν 

ηφρσλ, Οκάδεο ηφρσλ πνπ δηαρσξίδνληαη ζε 

Οκνγελείο Καηεγνξίεο), Ακπληηθέο 

ηξαηεγηθέο φηαλ ην Μέγεζνο ηνπ Δπηζεηηθνχ 

Οπιηθνχ Απνζέκαηνο είλαη Άγλσζην(ε 

Ώκπληηθή ηξαηεγηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Βπηηηζέκελε έρεη ηελ Σειεπηαία Κίλεζε, ε 

Ώκπληηθή ηξαηεγηθή φηαλ θακία Πιεπξά δελ 

γλσξίδεη ηελ Καηαλνκή ησλ Ππξψλ ηεο 

Άιιεο),Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο Πξνζαξκνγήο 

Καηά ησλ Δπηζεηηθψλ πισλ 

3ν : Δθαξκνγέο Δπηζεηηθψλ θαη Ακπληηθψλ 

ηξαηεγηθψλ ζε Πξνβιήκαηα Δηδηθήο 

Φχζεσο: Δπίζεζε Δλαληίνλ Ακπληηθψλ 

πζηεκάησλ πνπ Πεξηιακβάλνπλ ηφρνπο, 

RADARS θαη πγθεληξψζεηο πισλ(Μεξηθά 

Ώπιά Μνληέια πνπ πκπεξηιακβάλνπλ 

Ώμηφπηζηα Ώκπληηθά ΐιήκαηα θαη RADARS πνπ 

είλαη Σξσηά ζε Πεξίπησζε κε Ώλαραίηηζεο 

Βπηζεηηθνχ πινπ, ε πεξίπησζε ησλ 

Καιππηφκελσλ RADARS, ε Πεξίπησζε ησλ 

Ώλαμηφπηζησλ Ώκπληηθψλ ΐιεκάησλ, Έλα 

Μνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί Βπηζεηηθέο 

ηξαηεγηθέο Αηακνξθνχκελεο Καηφπηλ 

Ώπνηηκήζεσο ησλ Ώκπληηθψλ Γεκηψλ, 

Βπηζέζεηο ελαληίνλ πγθεληξψζεσλ Ώκπληηθψλ 

ΐιεκάησλ, Βπηζέζεηο θαηά Κέληξσλ Βιέγρνπ 

θαη Λήςεο Ώπνθάζεσλ), πλδπαζκνί Ππξψλ 

Ακπληηθψλ Βιεκάησλ Πεξηνρήο θαη 

Σνπηθψλ Ακπληηθψλ Βιεκάησλ(Έλα Μνληέιν 

γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Ώκπλφκελε 

έρεη ηελ Σειεπηαία Κίλεζε θαη ρξεζηκνπνηεί 

πλδπαζκέλα Ώκπληηθά Ππξά ΐιεκάησλ 

Κάιπςεο Πεξηνρήο θαη ΐιεκάησλ Σνπηθήο 

Κάιπςεο, Μνληέια ηξαηεγηθψλ κε 

Καηαλεκεκέλεο Αεζκεχζεηο ησλ Ώκπληηθψλ 

ΐιεκάησλ Κάιπςεο Πεξηνρήο, Μνληέια 

Ώκπληηθψλ ηξαηεγηθψλ κε ΐιήκαηα Κάιπςεο 
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Πεξηνρήο πνπ έρνπλ Πεξηνξηζκέλν ΐειελεθέο), 

Μνληέια γηα ηελ Καηαλνκή ησλ Ακπληηθψλ 

Βιεκάησλ Κάιπςεο Πεξηνρήο θαη Σνπηθήο 

Κάιπςεο ζηα νπνία Πεξηιακβάλνληαη 

Οηθνλνκηθά Κφζηε(Μνληέιν Ώκπληηθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Καηαλνκή ησλ ΐιεκάησλ 

Κάιπςεο Πεξηνρήο φηαλ ε Ώκπλφκελε έρεη ηελ 

Σειεπηαία Κίλεζε, Μνληέιν Ώκπληηθήο 

ηξαηεγηθήο ζην νπνίν ε Σάμε Ώθίμεσο ησλ 

Βπηζεηηθψλ πισλ είλαη Σπραία, Μνληέιν ζην 

νπνίν ε Βπηηηζέκελε κπνξεί λα Βιέγρεη ηελ 

Σάμε Ώθίμεσο ησλ Βπηζεηηθψλ πισλ, 

χγθξηζε ησλ παξνπζηαζζέλησλ Μνληέισλ, 

Μνληέιν Καηαλνκήο ησλ Ππξψλ γηα ηφρνπο 

Αηαθνξεηηθήο Πνιεκηθήο Ώμίαο), Δπηζεηηθέο θαη 

Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο γηα Οκάδα ηφρσλ 

Μεγάινπ Μεγέζνπο 

Μ
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 14Ζ: ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΠΑΗΓΝΗΑ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΠΤΡΧΝ, 

ΣΟΥΟΠΟΗΖΖ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΥΟΤ  

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΚΏΛΤΦΔ ΣΟΥΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Πηζαλφηεηεο Γηάζσζεο / Καηαζηξνθήο γηα 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Αθάιππηνπο 

εκεηαθνχο ηφρνπο (ε Πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία νη Αηαζπνξέο είλαη Ίζεο θαη ην 

Ώλακελφκελν εκείν Πξφζθξνπζεο είλαη ην 

Μεδέλ,ε Πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

Αηαζπνξέο είλαη Ίζεο θαη νη δχν πληζηψζεο ηνπ 

Ώλακελφκελνπ εκείνπ Πξφζθξνπζεο δελ είλαη 

Μεδεληθέο, ε Πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη 

Αηαζπνξέο είλαη Άληζεο θαη ην Ώλακελφκελν 

εκείν Πξφζθξνπζεο είλαη ην Μεδέλ, ε 

Πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη Αηαζπνξέο είλαη 

Άληζεο θαη νη δχν πληζηψζεο ηνπ 

Ώλακελφκελνπ εκείνπ Πξφζθξνπζεο δελ είλαη 

Μεδεληθέο, Πνιπζεκεηαθνί ηφρνη (:ηφρνη κε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα εκεία), Μνληέια 

Βζθαικέλεο ηφρεπζεο ζε Οκνβξνληία 

ΐνιψλ), Πνζνζηφ Αλακελφκελεο Μεξηθήο 

Εεκίαο Οκνηνκφξθσο Κπθιηθά 

Καηαλεκεκέλνπ ηφρνπ(εκείν Πξφζθξνπζεο 

πινπ θαη Καλνληθφ θάικα ηφρεπζεο, 

εκεία Πξφζθξνπζεο Πνιιψλ πισλ θαη 

Καλνληθφ θάικα ηφρεπζεο, ε Πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε Βπηηηζέκελε κπνξεί λα Ρίςεη 

φια ηα πια ηεοκε Ώθξίβεηα ηφρεπζεο), 
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Πνζνζηφ Αλακελφκελεο Μεξηθήο Εεκίαο 

Καλνληθά Καηαλεκεκέλνπ ηφρνπ(εκείν 

Πξφζθξνπζεο πινπ θαη Καλνληθφ θάικα 

ηφρεπζεο, εκεία Πξφζθξνπζεο Πνιιψλ 

πισλ θαη Καλνληθφ θάικα ηφρεπζεο, Με 

Καλνληθφ θάικα ηφρεπζεο, ε Πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε Βπηηηζέκελε Ρίπηεη φια ηα 

πια ηεο κε Ώθξίβεηα ηφρεπζεο, Γελίθεπζε ηεο 

Καλνληθήο Καηαλνκήο ησλ ηφρσλ), 

πλάξηεζε Καλνληθήο Γηάρπζεο 

Αμηνιφγεζεο ηεο Εεκίαο(Βλαιιαθηηθέο 

πλαξηήζεηο Ώμηνιφγεζεο ηεο Γεκίαο, εκείν 

Πξφζθξνπζεο πινπ θαη δηάθνξα 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφρνπ, ε Πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ν ηφρνο είλαη Καλνληθά 

Καηαλεκεκέλνο θαη ηα εκεία Πξφζθξνπζεο 

ησλ πισλ είλαη Πεξηζζφηεξα ηνπ Βλφο, 

Οκνηνκφξθσο Κπθιηθά Καηαλεκεκέλνη ηφρνη), 

Πξνζαξκνγή Δπηζεηηθήο Δμάπισζεο ζε 

ηφρν Πεξηνρήο(Πνιιαπιά εκεία ηφρεπζεο, 

Μέγηζηε Ώλακελφκελε Γεκία εάλ ε Βπηηηζέκελε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα Βπηινγήο ηεο Αηαζπνξάο 

ησλ εκείσλ Πξφζθξνπζεο ησλ πισλ, Έλα 

άλσ Φξάγκα γηα ηελ Ώλακελφκελε Γεκία ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Βπηηηζέκελε 

Βπηιέμεη νηαδήπνηε πλάξηεζε Ππθλφηεηαο 

Πηζαλφηεηαογηα ηα εκεία Πξφζθξνπζεο ησλ 

πισλ, Μηα Ώζπκπησηηθή πλάξηεζε 

Ππθλφηεηαο Πηζαλφηεηαο ησλ εκείσλ 

Πξφζθξνπζεο ησλ πισλ ζηελ πεξίπησζε 

ελφο ηφρνπ πνπ είλαη Καλνληθά 

Καηαλεκεκέλνο), Τπνινγηζκφο Πηζαλφηεηαο 

Γηάζσζεο / Καηαζηξνθήο ηφρσλ απφ 

Γεδνκέλα ηνηρεία ησλ εκείσλ 

Πξφζθξνπζεο ησλ πισλ(Βθηίκεζε 

Πηζαλφηεηαο Πξφζθξνπζεο πινπ κέζα ζε 

Κχθιν, Βθηίκεζε Ώθηίλαο Κχθινπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δεδνκέλε Πηζαλφηεηα 

Πξφζθξνπζεο, Βθηίκεζε Παξακέηξσλ 

πλάξηεζεο Καλνληθήο Αηάρπζεο Ώμηνιφγεζεο 

Γεκίαο), Δπηζεηηθέο ηξαηεγηθέο ―shoot-look-

shoot‖, Αμηνιφγεζε Δπίζεζεο απφ Άκπλα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί Πιεξνθνξίεο RADARS 



Σξίηε έθδνζε 

464 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 14Ζ: ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΠΑΗΓΝΗΑ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΠΤΡΧΝ, 

ΣΟΥΟΠΟΗΖΖ, ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΥΟΤ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΜΒΘΟΑΟΕ 

ΏΝΕΥΝΒΤΔ 

ΣΟΥΟΤ & 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟΕ 

ΏΛΓΟΡΕΘΜΟΕ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Μέξνο Α: Μέζνδνη Έξεπλαο θαη Αλίρλεπζεο 

ηφρσλ 

1ν Δηζαγσγή, 

2ν Βέιηηζηεο Γηαδξνκέο Αλαδήηεζεο θαη 

Καηαδίσμεο ηφρνπ: Βμαληιεηηθή άξσζε 

Πεξηνρήο, Σν Πξφβιεκα ηεο πζθεπαζίαο 

Κχθισλ (The Circle Packing Problem), 

Βπηηήξεζε Αηαχινπ, Ώληηζηαζκηζηηθέο Κπθιηθέο 

Πηζαλφηεηεο, Βιηγκφο Παγίδεπζεο ηφρνπ κέζα 

ζε Κχθιν ή πείξα, Ώληηκεηψπηζε 

Ώληαλίρλεπζεο, Σαρείεο Ώζπλερείο Ώληρλεπηηθέο 

Κηλήζεηο, 

3ν Μνληέια Αλίρλεπζεο ή Καηαδίσμεο 

ηφρνπ βαζηζκέλα ζηελ Σαρχηεηα 

Δληνπηζκνχ: Γεληθή Ώλάπηπμε, Δ Μέζνδνο ηεο 

Σπραίαο Έξεπλαο έλαληη ηεο Μεζφδνπ ηεο 

Βμαληιεηηθήο άξσζεο κέζα ζε ηαζεξή 

Πεξηνρή, Βπέθηαζε ηεο Πεξηνρήο Έξεπλαο 

Αηαθεχγνληνο ηφρνπ, Ο Καλφλαο ηνπ 

Ώληίζηξνθνπ Κχβνπ, Παίγληα Έξεπλαο ηφρνπ, 

4ν Μνληέια Αλίρλεπζεο ή Καηαδίσμεο 

ηφρνπ ηα νπνία βαζίδνληαη ζηελ Δμίζσζε 

Ραληάξ/φλαξ: Πιενλάδνλ ήκα, Μνληέια 



Σξίηε έθδνζε 

466 

SONAR γηα ηελ Ώλίρλεπζε θαη Καηαδίσμε 

ηφρνπ πνπ βαζίδνληαη ζην Πιενλάδνλ ήκα, 

Μνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε πζηήκαηα 

RADAR, 

5ν Κακπχιεο Πιεπξηθήο Δκβέιεηαο / Πιάηνο 

άξσζεο: Πιεπξηθά ξηα Κακππιψλ, Πιάηνο 

άξσζεο, RelMin, κηα Αηαδηθαζία Πξνζέγγηζεο 

γηα Παξακνξθσκέλεο Αηαδξνκέο (Crooked 

Paths), 

6ν Πξνβιήκαηα Καηαλνκήο Έξγνπ/ ηαηηθνί 

ηφρνη: Σν Θεψξεκα Everett, Δ Γεληθή 

Πεξίπησζε, Έξεπλα Καλνληθνχ Ώξρεηχπνπ, 

Μπσπηθή Έξεπλα κε Αηαθξηηέο Οπηηθέο 

Παξαηεξήζεηο, Σπραίν Πιάηνο άξσζεο, 

7ν Σπραία Κηλνχκελνη ηφρνη: Απλακηθή 

Βπαχμεζε, Κίλεζε Markov-Μπσπηθή Έξεπλα, 

Κίλεζε Markov-ΐέιηηζηε Έξεπλα, 

8ν Δθαξκνγέο θαη Λνγηζκηθφ:Πξφγξακκα 

Τπνζηήξημεο Σαθηηθψλ Ώπνθάζεσλ Έξεπλαο 

(Search TDA‘s: Search Tactical Decision Aids), 

Έξεπλα ηφρνπ ζηε Θάιαζζα: Θαιάζζηα 

Έξεπλα, Έξεπλα ηφρνπ ζηελ Ξεξά: Υεξζαία 

Έξεπλα, 

9ν Δληνπηζκφο θαη Ηρλειαζία ηφρνπ: 

Πεξηνρέο Ώμηνπηζηίαο (Βκπηζηνζχλεο), 

Βθηηκήζεηο Θέζεο εκεηαθνχ ηφρνπ κε ηε 

Μέζνδν ησλ Βιαρίζησλ Σεηξαγψλσλ, Οη 

Βιιεηςνεηδείο Κακπχιεο ηνπ Καλνληθνχ 

θάικαηνο, Δ Ώθηίλα ησλ Μεηξήζεσλ, Δ 

Πνξεία ηεο Έξεπλαο, Φηιηξάξηζκα Kalman θαη 

Γεληθεχζεηο, 

10ν Πνιιαπινί ηφρνη: Πεδία Poisson, 

άξσζε ελφο Πεδίνπ Poisson, Μέζεο 

Βιεχζεξεο Πνξείεο, Βμαληιεηηθή Βπηηήξεζε, 

Ώλίρλεπζε ελφο Εδηαίηεξνπ ηφρνπ, 

11ν Πεπιαλεκέλεο εκάλζεηο θαη 

Δζθαικέλνη ηφρνη: Μεκνλσκέλε Βπφπηεπζε 

γηα Ώλίρλεπζε Γλσζηνχ ήκαηνο κέζα ζε 

Ώζξνηζηηθφ Θφξπβν Gauss, Πνιιαπέο 

Βπνπηεχζεηο γηα Ώλίρλεπζε Γλσζηνχ ήκαηνο, 

Πνιιαπέο Βπνπηεχζεηο γηα Ώλίρλεπζε 

Ώγλψζηνπ ήκαηνο, ΐειηηζηνπνίεζε ηνπ 

Καηψηαηνπ Οξίνπ Ώλίρλεπζεο, Λεηηνπξγηθέο 
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Πεπιαλεκέλεο εκάλζεηο θαη εηξηαθά 

πζηήκαηα Ώλίρλεπζεο, 

12ν Σν ηαηηζηηθφ Πξφβιεκα ησλ 

Πεξηνξηζκέλσλ Γνθηκψλ: Δ Βθηίκεζε ηνπ 

Πεξηνξηζκέλνπ Αείγκαηνο (RS), Δ Βθηίκεζε ηνπ 

Οξηαθνχ Γηλνκέλνπ (PL), Δ Πεξίπησζε ηεο κε 

Καηαγξαθήο CPA, Έιεγρνο Τπνζέζεσλ 

13ν Βηβιηνγξαθία 

Μέξνο Β‘: Αιγνξηζκηθή Πεξηγξαθή θαη 

Αλάιπζε ησλ πλεπεηψλ ηεο Γηακφξθσζεο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο Υψξνπ 

1ν Σν Πεξηβάιινλ: Οη Αιγφξηζκνη(Δ 

Πξφγλσζε ηνπ Καηξνχ, Δ Ώπεηθφληζε ηεο 

Ώλαινγίαο Οπξαλνχ-Βδάθνπο, ηαηηζηηθή 

Βθαξκνγή ηεο Μνξθήο ησλ ρεκάησλ ησλ 

Νεθψλ πάλσ απφ ην Πεδίν ηεο Μάρεο 

(STATBIC), EOSAEL /COMBIC /LOWTRAN, 

πλδπαζκέλν Μνληέιν πζθφηηζεο γηα 

Μνιπληηθνχο Παξάγνληεο Πεδίνπ Μάρεο 

(COMBIC), SOUP - Μνληεινπνίεζε ηεο 

Ώηκφζθαηξαο Πεδίνπ Μάρεο), Σν Πεξηβάιινλ 

ηνπ Πεδίνπ Μάρεο /Οη Γνθηκέο Πεδίνπ(Σν 

Πξφγξακκα ΐειηίσζεο Βθαξκνγήο ησλ 

Έμππλσλ πισλ, Δ Ββδνκάδα Καπλνχ θαη νη 

ρεηηθέο Ανθηκέο Πεδίνπ, Δ Οκάδα Βξγαζίαο 

Ώεξνδφιεο Καπλνχ), Ο Καηξφο, Πξνζπάζεηεο 

Δπαιήζεπζεο (Βπαιήζεπζε ησλ πζρεηίζεσλ 

ηεο ηαηηζηηθήο Αηαθχκαλζεο ζε Βθπνκπή 

κέζσ ησλ Νεθψλ ηνπ Πεδίνπ ηεο Μάρεο), Δμ 

Απνζηάζεσο Αηζζεηήξηα, ην Αζηηθφ 

(:MOUT) Πεξηβάιινλ(Τπφβαζξν, Σν 

Πεξηβάιινλ MOUT, πζηεκαηηθή Πεξηγξαθή 

ηνπ Ώζηηθνχ Βδάθνπο, Σχπνη Αεδνκέλσλ 

MOUT), Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ (Υαξηνγξαθηθή Ώλάιπζε ηεο 

RAND θαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ (CAGIS), Άιια πζηήκαηα 

Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ), 

2ν Βάζεηο Γεδνκέλσλ: Σνπνγξαθηθέο 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ(Τπφβαζξν, Γεληθή 

Βπηζθφπεζε, Οξηζκνί Φεθηαθψλ Πξντφλησλ, 

ΐάζεηο Αεδνκέλσλ πλζεηηθνχ Πεξηβάιινληνο), 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ Κηλεηηθφηεηαο, 
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ΠεξηβαιινληηθέοΒάζεηο Γεδνκέλσλ(ΐάζεηο 

Αεδνκέλσλ πζθφηηζεο, ΐάζεηο Αεδνκέλσλ 

Βηδηθνχ Βδάθνπο, ΐάζεηο MOUT, ΐάζεηο 

Αεδνκέλσλ γηα ηνλ Καηξφ) 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 15Ζ: ΥΑΟ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΔΗΚΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΑΥΖ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΠΟΛΒΜΟ ΜΒΣΏΞΤ 

ΣΡΏΣΧΝ ΞΔΡΏ 

ΚΏΕ ΘΒΧΡΕΏ 
ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β & Νηθφιανο 

Γσγξαθφπνπινο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

1ν Δηζαγσγή: 

Υάνο θαη Πνιππινθφηεηα (Θεσξία & Πξάμε) 

(Άξζξν Γεσξ. Παχινπ), Αλαθνξά ζηα 

Πνιχπινθα πζηήκαηα, Δηζαγσγή ζηε 

Θεσξία Πνιππινθφηεηαο, ε Μάρε Μεηαμχ 

ηξαηψλ Ξεξάο σο Πνιχπινθν 

Πξνζαξκφζηκν χζηεκα, 

2ν Με Γξακκηθά Γπλακηθά πζηήκαηα θαη 

Υάνο: 

Δηζαγσγή, Γπλακηθά πζηήκαηα, 

Απεηθνλίζεηο Poincare Γηαθξηηνχ Υξφλνπ, 

γθνη ηνπ Υψξνπ Φάζεσλ, Γηαζθνξπηζκέλα 

Γπλακηθά πζηήκαηα θαη Αηηηνθξαηηθφ Υάνο, 

πληεξεηηθά Γπλακηθά πζηήκαηα, 

Παξάδεηγκα 1ν: ε Απεηθφληζε Μεηαηφπηζεο 

Bernoulli (Βπζηάζεηα, Πξφβιεςε, Ώηηηνθξαηηθή 

Σπραηφηεηα, Τπνινγηζηκφηεηα), Παξάδεηγκα 2ν: ε 

Λνγηζηηθή Ώπεηθφληζε (Λχζεηο ηαζεξνχ 

εκείνπ, Οηθνπκεληθφηεηα), Γηδηάζηαηνη 

Δθειθπζηέο (ε Ώπεηθφληζε Henon), Πνηνηηθφο 

Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Υάνπο (Υξνληθή 
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Βμάξηεζε, Ώπεηθνλίζεηο Poincaré, πλάξηεζε 

Ώπηνζπζρεηηζκνχ, Φάζκα Απλάκεσλ), 

Πνζνηηθφο Υαξαθηεξηζκφο ηνπ Υάνπο 

(Βθζέηεο Lyapunov, Βξκελεία απφ ηελ Άπνςε 

ηεο Θεσξεηηθήο Πιεξνθνξηθήο, Ώξηζκεηηθφο 

Τπνινγηζκφο), Κιαζκαηνκνξθηθέο Γηαζηάζεηο 

(Αηάζηαζε Box, Αηάζηαζε Πιεξνθνξίαο, 

πζρεηηζκέλε Αηάζηαζε, Εεξάξρεζε 

Γεληθεπκέλσλ Κιαζκαηνκνξθηθψλ Αηαζηάζεσλ, 

Αηάζηαζε Lyapunov), Δληξνπία Kolmogorov-

Sinai, Υξνλνζεηξέο Πξφγλσζεο θαη 

Γπλαηφηεηα Πξνβιέςεσλ (Ώλαθαηαζθεπή 

Υσξνρξφλνπ κέζσ Βκθπηεχζεσλ), Υανηηθφο 

Έιεγρνο, 

3ν Πνιχπινθα πζηήκαηα: 

Δηζαγσγή, Ηζηνξηθή Δπηζθφπεζε, 

Κνιεθηηβηζκφο, Απηφ-Οξγάλσζε, Δκθάληζε 

Ηδηνηήησλ θαη πκπεξηθνξψλ (Παξάδεηγκα 1ν: 

Ώλαβξαζκφο Reynold, Παξάδεηγκα 2ν: 

πιινγηθή Ώπνθεληξσηηθή Αηαξξχζκηζε), ε 

Άθξε ηνπ Υάνπο (ε Πνιππινθφηεηα σο Μέηξν), 

Γηαθνξέο κεηαμχ Υάνπο θαη 

Πνιππινθφηεηαο, Κπηηαξηθά Απηφκαηα 

(Παξάδεηγκα 1ν: Μνλνδηάζηαηα Κπηηαξηθά 

Ώπηφκαηα, Παξάδεηγκα 2ν: ε Γσή ηνπ Conway, 

Παξάδεηγκα 3ν: ε Ώληίδξαζε Belousov-

Zhabotinski, Παξάδεηγκα 4ν:Αηθηπσηέο Ώέξηεο 

Μάδεο, Παξάδεηγκα 5ν: πιινγηθή πκπεξηθνξά 

ζε Μεγαιχηεξεο Αηαζηάζεηο), Γελεηηθνί 

Αιγφξηζκνη (Γελεηηθνί Σειεζηέο, Παξάδεηγκα 1ν: 

πλάξηεζε Μεγηζηνπνίεζεο, Παξάδεηγκα 2ν: 

Σνπηθή Πξφβιεςε Μεγαιπηέξσλ Αηαζηάζεσλ 

Υανηηθψλ Απλακηθψλ, Αηάθνξεο Παξαιιαγέο ηνπ 

ΐαζηθνχ Γελεηηθνχ Ώιγνξίζκνπ), 

Απηννξγαλνχκελε Κξηζηκφηεηα (ην 

Παξάδεηγκα ησλ Ώκκφινθσλ, Κιαζκαηνκνξθηθά 

Μεγέζε, κηα Απλαηή χλδεζε κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο Μάρεο κεηαμχ ηξαηψλ Ξεξάο), Πνιχπινθα 

Πξνζαξκφζηκα πζηήκαηα (Υαξαθηεξηζηηθά, 

Πξνζνκνηψζεηο ΐαζηζκέλεο ζε Παξάγνληεο 

(Agent-BasedSimulations), Πξνζαξκφζηκνη 

Απηφλνκνη Παξάγνληεο, Γηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

κειέηεο Πξνζαξκφζηκσλ Απηφλνκσλ 
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Παξαγφλησλ θαη ηεο ζπλήζνπο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο, Γηαθνξέο κεηαμχ ζπλήζσλ 

κεζφδσλ Μνληεινπνίεζεο θαη 

Πξνζνκνηψζεσλ Βαζηζκέλσλ ζε 

Παξάγνληεο, ε έλλνηα ηνπ κήλνπο (Swarm)), 

1ν Νεπξσληθά Γίθηπα: χληνκε Ηζηνξηθή 

Δπηζθφπεζε, κία Γηεμνδηθή Δηζαγσγή ζηελ 

έλλνηα ησλ Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ (Οξηζκφο 

θαη Άζθεζε Νεπξσληθνχ Αηθηχνπ, Υξήζε 

Ώζθνχκελνπ Νεπξσληθνχ Αηθηχνπ, Ώλάπηπμε 

Γεληθνχ Μνληέινπ), Ώιγφξηζκνο Οπηζζέιθνπζαο 

Αηάδνζεο (Φεπδνθψδηθαο, ην Παξάδεηγκα ηνπ 

NETtalk), άιινη ρεδηαζκνί) 

2ν Πφιεκνο κεηαμχ ηξαηψλ Ξεξάο θαη 

Θεσξία Πνιππινθφηεηαο: ην Πιαίζην 

Δξγαζίαο ηνπ Πξνβιήκαηνο, ην Υάνο ζηα 

Μνληέια Μάρεοθαη ε Απνπζία Φαηλνκέλσλ 

Μνλνηνλίαο (Μνληέια Μάρεο θαη Ώπνπζία 

Φαηλνκέλσλ Μνλνηνλίαο, Υάνο, Υάνο θαη 

Μνληέια Μάρεο, ε Ώπνπζία Φαηλνκέλσλ 

Μνλνηνλίαο ζε έλα απιφ Μνληέιν Μάρεο 

(:Οξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Υάνπο, ην Υάνο ζηελ 

πεξίπησζε ελφο βαζηθνχ Μνληέινπ, Υάνο θαη 

Ώπνπζία Φαηλνκέλσλ Μνλνηνλίαο), Πξψηε 

Πξνζέγγηζε ησλ Υανηηθψλ Πεξηπηψζεσλ 

(Πεξηνξηζκφο ηεο έθηαζεο ησλ Πεξηνρψλ εληφο 

ησλ νπνίσλ απνπζηάδνπλ ηα Φαηλφκελα 

Μνλνηνλίαο, Ώπνθιεηζκφο ησλ Πεξηνρψλ εληφο 

ησλ νπνίσλ απνπζηάδνπλ ηα Φαηλφκελα 

Μνλνηνλίαο), Βπαγσγηθά πκπεξάζκαηα ζε 

Μεγαιχηεξα Μνληέια(Βπηζχλαςε Οξίσλ Ώλνρήο 

ζε Μνληέιν, ε Πεξηνρή Ώκθηβνιίαο ησλ 

πλδπαζκέλσλ Οξίσλ Ώλνρήο, 

πκπεξάζκαηα)), Μηληκαιηζηηθή 

Βιαρηζηνπνίεζε), Γεληθεχζεηο ησλ Δμηζψζεσλ 

Lanchester, Απφδεημε ηεο Παξνπζίαο ηνπ 

Υάνπο ζηνλ Πφιεκν κε Υξήζε Ηζηνξηθψλ 

Γεδνκέλσλ, Με Γξακκηθά Γπλακηθά 

πζηήκαηα θαη Υάνο ζηα Μνληέια ησλ 

Αληαγσληζηηθψλ Δμνπιηζκψλ, Πξνζνκνίσζε 

Μάρεο κε Υξήζε Κπηηαξηθψλ Απηνκάησλ, Ηνί 

ησλ Ζ/Τ, Έμππλνη Παξάγνληεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πξνζνκνηψζεηο 
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Βαζηζκέλεο ζε Παξάγνληεο, ηξαηησηηθέο 

Σαθηηθέο θαη Δμέιημε ηξαηεγηθψλ κε Υξήζε 

Γελεηηθψλ Αιγνξίζκσλ, Αλάιπζε 

Υξνλνζεηξψλ, ρεηηθηζηηθή Πιεξνθφξεζε, 

Αμηνπνίεζε Ηζνξξνπηψλ Υαξαθηεξηζηηθνχ 

Υξφλνπ 

Μ
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 15Ζ: ΥΑΟ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΔΗΚΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΑΥΖ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΐΏΘΜΕΑΒ 

ΒΦΏΡΜΟΕΜΟΣΔΣΏ 

ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ 
ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΔΣΏ 
ΣΔ ΘΒΧΡΕΏ ΜΏΥΔ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β & Νηθφιανο 

Γσγξαθφπνπινο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

1ν Αλαθεθαιαίσζε θαη πκπεξάζκαηα: 

Βαζηθέο Έλλνηεο, Απαηηνχκελν Μαζεκαηηθφ 

Τπφβαζξν, Δθκάζεζε Βαζηθψλ Κεθαιαίσλ 

(Με Γξακκηθά Απλακηθά πζηήκαηα, 

Πνιχπινθα πζηήκαηα), Δθαξκνγέο ηεο 

Θεσξίαο Πνιππινθφηεηαο ζηνλ Πφιεκν 

κεηαμχ ηξαηψλ Ξεξάο 

2ν Γηαηχπσζε Πξνβιήκαηνο & Πξννπηηθέο: 

Γηαηχπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο, Ζ 

Πξνζέγγηζε πνπ ζα πηνζεηεζεί, χληνκε 

Αλαθνξά ζηα Με Γξακκηθά Γπλακηθά 

πζηήκαηα θαη ηε Θεσξία Πνιχπινθσλ 

πζηεκάησλ, Δμήγεζε ησλ Λφγσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο ε Δθαξκνγή ηεο Θεσξίαο 

Πνιππινθφηεηαο Απνδίδεη Καιχηεξα ζηελ 

Πεξίπησζε Πνιέκνπ κεηαμχ ηξαηψλ Ξεξάο 

θαη φρη ζε Μάρεο ηνπ Ναπηηθνχ ή ηεο 

Αεξνπνξίαο, Τπελζχκηζε Βαζηθψλ 

Γλψζεσλ πνπ απνθνκίζακε ρεηηθά κε ηε 

Θεσξία Πνιππινθφηεηαο, Πξνηππνπνίεζε 

ελφο Πεδίνπ Μάρεο, Μνληέια θαη 
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Πξνζνκνηψζεηο (Κξηηήξηα Υξεζηηθφηεηαο ελφο 

Μνληέινπ, Σξεηο Καηεγνξίεο Μνληέισλ (:ηα 

Μνληέια Βιάρηζηεο Εδέαο, ηα Μνληέια 

Βιάρηζηνπ πζηήκαηνο, ηα Μνληέια  πλζεηηθνχ 

πζηήκαηνο), Μνληέια ζε Δ/Τ, Αηακφξθσζε 

ηνπ Σηκήκαηνο ηεο Πνιππινθφηεηαο, ην 

Παξάδεηγκα Tierra), , 

3ν Απνηίκεζε Γεληθήο Δθαξκνζηκφηεηαο: 

Βαζκίδα 1ε: Γεληθέο Αιιεγνξίεο γηα ηελ 

Έλλνηα ηεο Πνιππινθφηεηαο ζηνλ Πφιεκν 

(Ση είλαη κία Ώιιεγνξία, Ώιιεγνξίεο θαη 

Πφιεκνο, Αηαθνξνπνίεζε Ώιιεγνξηψλ (απφ ηηο 

Νεπηψληεο ζηηο Δξαθιήηεηεο Ώιιεγνξίεο),  

Βαζκίδα 2ε: Πνιηηηθή θαη Γεληθέο 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηε ηξαηεγηθή 

(Πνιηηηθή, Οξγαλσηηθή Ανκή, Ώλάιπζε 

Πιεξνθνξηψλ, Πνιηηηθή Ώμηνπνίεζε ησλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Υξνληθήο Κιηκάθσζεο 

Μάρεο), Βαζκίδα 3ε: πκβαηηθά Μνληέια 

Μάρεο θαη Γηάθνξεο Πξνζεγγίζεηο (Έιεγρνο 

ηεο Ώιήζεηαο ησλ πκβαηηθψλ Μνληέισλ, 

Φαηλφκελα Ώπνπζίαο Μνλνηνλίαο θαη Υάνο, 

Βιαρηζηνπνηεηηθή Μνληεινπνίεζε, Γεληθεχζεηο 

ησλ Βμηζψζεσλ Lanchester (Πξνζαξκφζηκν 

Απλακηθφ Μνληέιν Μάρεο, Βμηζψζεηο Lotka-

Volterra), Με Γξακκηθά Απλακηθά πζηήκαηα 

θαη Υάνο ζηα Μνληέια ησλ Ώληαγσληζηηθψλ 

Βμνπιηζκψλ), Βαζκίδα 4ε: Πεξηγξαθή ηεο 

Πνιππινθφηεηαο Μάρεο (Ώλαθαηαζθεπή 

Βθειθπζηνχ απφ Αεδνκέλα Υξνλνζεηξψλ, 

ξνληθή Βμάξηεζε, Ώπεηθνλίζεηο Poincaré, 

Κιαζκαηνκνξθηθά Μεγέζε ζηε Μάρε, 

Σεθκεξίσζε ηεο Βθδήισζεο Υανηηθψλ 

Φαηλνκέλσλ ζηνλ Πφιεκν απφ Εζηνξηθά 

Αεδνκέλα, Σεθκεξίσζε ηεο Βθδήισζεο 

Ώπηννξγαλνχκελεο Κξηζηκφηεηαο ζηνλ Πφιεκν 

απφ Εζηνξηθά Αεδνκέλα (:Ώπψιεηεο Μάρεο, 

Αηαθίλεζε Μελπκάησλ), Υξήζε Μέηξσλ 

Πνιππινθφηεηαο πζηεκάησλ γηα ηελ 

Πεξηγξαθή Μάρεο (: Βληξνπία ιφγσ 

Ώπσιεηψλ), Υξήζε ρεηηθηζηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Πεξηγξαθή ησλ 

Αηαδηθαζηψλ Βληνιψλ θαη Βιέγρσλ, Βαζκίδα 
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5ε: Δκπινπηηζκφο ηεο Σερλνινγίαο Μάρεο 

(Ενί Δ/Τ, πκπίεζε Κιαζκαηνκνξθηθήο Βηθφλαο, 

Κξππηνγξαθία), Βαζκίδα 6ε: Βνήζεηεο Μάρεο 

(Υξήζε Γελεηηθψλ Ώιγνξίζκσλ γηα ηελ 

Ώλάπηπμε ηξαηεγηθψλ Σεζσξαθηζκέλσλ 

Ορεκάησλ, Υξσκφζσκα Έμππλνπ 

Σεζσξαθηζκέλνπ Ορήκαηνο, ΐνήζεηεο Σαθηηθψλ 

Ώπνθάζεσλ (Αηαβαζκηζκέλα πζηήκαηα, 

Υξήζε Γελεηηθψλ Ώιγνξίζκσλ), Βαζκίδα 7ε: 

Πεξηβάιινληα πλζεηηθήο Μάρεο 

(Πξνζνκνίσζε Μάρεο κε Υξήζε Κπηηαξηθψλ 

Ώπηνκάησλ, Πξνζνκνηψζεηο ΐαζηζκέλεο ζε 

Παξάγνληεο, κήλνο), Βαζκίδα 8ε: Αξρέηππεο 

Αληηιήςεηο πεξί Μάρεο (Μνλνκαρία 

Παξαζίσλ, Θεσξία Αηήζεζεο θαη Αηαδηθαζίεο 

Βληνιψλ θαη Βιέγρσλ, Ώμηνπνίεζε ηνπ Υάνπο (: 

Υανηηθφο Έιεγρνο,Υανηηθφο πγρξνληζκφο, 

Σηζάζεπζε Υάνπο), Ώλαγλψξηζε Πξνηχπνπ (: 

Τςεινχ Βπηπέδνπ Καλφλαο Βμαγσγήο, 

Ώπηννξγαλνχκελεο Ώπεηθνλίζεηο, Βμφξπμε 

ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ), Βαζκίδα 9ε: 

Πξνηεηλφκελεο Μέιινπζεο Καηεπζχλζεηο 

(Γεληθέο Καηεπζχλζεηο, Ώλνηθηά Βξσηήκαηα) 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 15Ζ: ΥΑΟ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΔΗΚΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΑΥΖ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 
ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ 

ISAAC-EINSTein 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
7Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β & Νηθφιανο 

Γσγξαθφπνπινο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Σν Πξφγξακκα Πξνζνκνίσζεο ISAAC-

EINSTein 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 15Ζ: ΥΑΟ ΚΑΗ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΝ ΔΗΚΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΜΑΥΖ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 
ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ 

IANOS-ΚΏΝΟΝΕΚΒ 
ΣΏΥΤΣΔΣΒ Β ΜΔ 
ΓΡΏΜΜΕΚΔ ΜΏΥΔ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Εσ. Αάξαο, Καζεγεηήο Β & Νηθφιανο 

Γσγξαθφπνπινο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Σν Πξφγξακκα Πξνζνκνίσζεο ΗΑΝΟ 

2ν Καλνληθέο Σαρχηεηεο ζε Με Γξακκηθή 

Μάρε:Δηζαγσγή (Υαξαθηεξηζηηθά 

Βπηρεηξήζεσλ ζε χγρξνλεο Μάρεο θαη ην Με 

Γξακκηθφ Πεδίν Μάρεο, Ώλάιπζε ηνπ Με 

Γξακκηθνχ Πεδίνπ Μάρεο), 

ΑπαηηνχκελνΤπφβαζξν (ην Πνιεκηθφ Παίγλην 

ΕΏΝΟ, ηαηηζηηθή Μεραληθή Μάρεο, ηα 

Αεδνκέλα ηνπ ΕΏΝΟΤ, Ώιγεβξηθή Αηαηχπσζε, 

Ώξηζκεηηθέο Μέζνδνη), Ώπνηειέζκαηα (ρξήζε 

ηνπ ΕΏΝΟΤ, ηαηηζηηθή Μεραληθή ησλ 

Νενθινησδψλ Ώιιειεπηδξάζεσλ), Ώλαβάζκηζε 

κε ρξήζε ηνπ ΕΏΝΟΤ, Φζεξζεπηβνιή θαη 

Βιηγκνί) 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

η

α
 

Γλψζεηο 
 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 



Σξίηε έθδνζε 

478 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 16Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΒΦΏΡΜΟΓΒ Δ/Τ 
ΣΔ ΜΔΥΏΝΕΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Γηψξγνο Σνπξζνχλνγινπ, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Κάκςε ζηελ ειαζηηθή - πιαζηηθή πεξηνρή, 

Έθθεληξε –χλζεηε, Κάκςε, Αηαηκεηηθή 

Παξακφξθσζε, ηξέςε Κπθιηθψλ Αηαηνκψλ, 

χλζεηε Καηαπφλεζε, Σαλπζηήο Σάζεο - 

Κχξηεο Σάζεηο 

Βπίπεδε Βληαηηθή Καηάζηαζε 

ρεδηαζκφο θαη ηαζηθή αλάιπζε θαηαζθεπψλ κε 

ηε θαηάιιειε επηινγή θξηηεξίνπ αζηνρίαο 

χλζεηε δνθφο Gerber, Ώπιά – χλζεηα 

Πιαίζηα, Τπνινγηζκφο θξίζηκσλ ζεκείσλ 

αζηνρίαο ζε θαηαζθεπέο πνπ ππφθεηληαη 

ζχλζεηε θαηαπφλεζε (εθειθπζκφ, ζιίςε, 

θάκςε, ζηξέςε), Πξνβιήκαηα Μεραληθήο ζε 

ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο 

CaseStudies Ώζηνρηψλ Καηαζθεπψλ 
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 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 16Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΡΟΔΓΜΒΝΏ 
ΏΜΤΝΣΕΚΏ ΤΛΕΚΏ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Γηψξγνο Σνπξζνχλνγινπ, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Σα πξνεγκέλα χλζεηα Ώκπληηθά πιηθά θαη νη 

Βθαξκνγέο ζηελ Άκπλα, Πνιπκεξηθέο κήηξεο, 

Βληζρπηηθέο ίλεο, Δ δηεπηθάλεηα ίλαο-κήηξαο θαη 

ηα κεραληθά κνληέια πνπ επηθξαηνχλ. Μέζνδνη 

κνξθνπνίεζεο ζπλζέησλ πιηθψλ – Βπηδξάζεηο 

Μεραληθήο Πίεζεο – Κελνχ ζηελ 

Οκνγελνπνίεζε ηξψζεσλ, Βιαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηλσδψλ ζπλζέησλ πιηθψλ 

Βηζαγσγή ζηε κεραληθή πνιχζηξσησλ πιαθψλ, 

Μεραληθή ηεο Κξνχζεο – Θξαχζεο θαη Βηδηθέο 

Θσξαθίζεηο κε Ώληη-βαιιηζηηθή πκπεξηθνξά, 

Βηζαγσγή ζηε Μεραληθή ησλ Θξαχζεσλ– 

Κξνχζε κεγάιεο ηαρχηεηαο, Δ κεραληθή 

ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηε δνκή ησλ 

πξνεγκέλσλ θεξακηθψλ θαη πάισλ, 

Πνιχζηξσηεο Καηαζθεπέο πνπ ζπλδπάδνπλ θαη 

λαλνηερλνινγηθά θξάκαηα γηα αληηβαιιηζηηθή 

πξνζηαζία, Βπίδξαζε Θεξκνθξαζίαο ζηε 

Μεραληθή πκπεξηθνξά, Βξππζκφο - 

Θξαπζεξππζκφο ζε πξνεγκέλα θξάκαηα, 

Μνληεινπνίεζε ζπκπεξηθνξάο εξππζκνχ 

δεπηέξνπ ζηαδίνπ., Πξφβιεςε δηάξθεηαο δσήο 

ππεξ-θξακάησλ ζε εξππζκφ/ Αηαγξάκκαηα 

Larson-Miller 



Σξίηε έθδνζε 

482 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 

 

 

Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 16Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΝΧΣΒΡΏ 
ΚΕΝΔΣΕΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Γηψξγνο Σνπξζνχλνγινπ, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

Οξηζκφο θαη κειέηε Βπζχγξακκεο Κίλεζεο 

Τιηθνχ εκείνπ, Σαρχηεηαο, Βπηηάρπλζεο. 

Παξνπζίαζε Αηαθνξηθήο Βμίζσζεο Κηλήζεσο, 

Βηδηθέο Πεξηπηψζεηο Κηλήζεσο, Σαιαληψζεηο. 

Ώξρή D‘Alembert, Οξκή θαη ζεζε, Ώξρή 

Μεηαβνιήο ηεο Οξκήο, 

Κακππιφγξακκε Κίλεζε Τιηθνχ εκείνπ, 

Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο Κίλεζεο, Κίλεζε 

Βιήκαηνο ζην θελφ, Βειελεθέο, Δπηηξφρηνο 

θαη Κεληξνκφινο Δπηηάρπλζε. 

Ώξρή D‘Alembert ζηελ Κακππιφγξακκε 

Κίλεζε, ηξνθνξκή, Ώξρή Μεηαβνιήο ηεο 

ηξνθνξκήο. Κεληξηθή Κίλεζε, Έξγν θαη 

Βλέξγεηα ζηελ Κακππιφγξακκα Κίλεζε. 

Ώξηζκεηηθφο ππνινγηζκφο θίλεζεο βιήκαηνο 

ζηνλ αέξα: Ώληίζηαζε αέξνο, ΐειελεθέο, 

Μεηάπησζε, Βπζηάζεηα πηήζεο, Βπηθπθιηθή 

θίλεζε. 
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 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 16Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΝΏΛΤΔ 
ΟΠΛΟΜΔΥΏΝΔΜΏΣΧΝ 

ΜΒ Δ/Τ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Γηψξγνο Σνπξζνχλνγινπ, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

Σν πξφγξακκα πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ Lisa. 

Παξαδείγκαηα θνξέσλ ήδε κνληεινπνηεκέλσλ θαη 

επηιπκέλσλ. 

Μνληεινπνίεζε θαη επίιπζε επίπεδσλ δηθηπσηψλ 

θνξέσλ –εμίζσζε γξακκηθνχ ζηνηρείνπ. Πξαθηηθή 

άζθεζε κε επίιπζε δηθηπψκαηνο ζην Lisa θαη ζηνλ 

πίλαθα. 

Βμίζσζε δηδηάζηαηεο δνθνχ –κεηξψν δπζθακςίαο 

δνθνχ. Βπίιπζε δνθνχ ζηνλ ππνινγηζηή. Βπίιπζε 

πιαηζίνπ ηξηψλ δηαζηάζεσλ κε ηελ κέζνδν ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Πξαθηηθφ παξάδεηγκα 

ζηνλ Δ/Τ: Τπφζηεγν νρεκάησλ. 

Παξνπζίαζε κεηξψσλ γηα πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

ζε ζηεξεά ζψκαηα. Μεηξψν ζηνηρείνπ πιάθαο. 

Βπίιπζε ζπκπαγνχο επίπεδνπ θνξέα πιάθαο κε 

θαη ρσξίο νπέο γηα απφδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζπγθέληξσζεο ηάζεσλ.  Μνληεινπνίεζε 

θειχθνπο – δηαηνκήο πηέξπγαο α/θνπο θαη 

επίιπζε κε ην ινγηζκηθφ Lisa. 

Σξηζδηάζηαηα ζηεξεά ζηνηρεία: ην ηεηξάπιεπξν 

ζηνηρείν ππξακίδαο. Βθαξκνγή ζε παξαδείγκαηα 

ζπκπαγψλ ζσκάησλ. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 17Ζ: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ  

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΕΏΓΧΓΔ ΣΕ 

ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΒ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
5Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -

παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Δηζαγσγή. ήκαηα θαη πζηήκαηα. Καηεγνξίεο ζεκάησλ, 

απηνζπζρέηηζε ζεκάησλ, ηπραία ζήκαηα. Σαμηλφκεζε 

ζπζηεκάησλ. Φαζκαηηθή πεξηγξαθή ζεκάησλ, ζεηξέο Fourier, 

κεηαζρεκαηηζκφο Fourier. Ώπφθξηζε ζπρλφηεηαο, κεηάδνζε ρσξίο 

παξακφξθσζε, θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο. ηνηρεηψδε θίιηξα. 

Θφξπβνο, είδε ζνξχβνπ, ιεπθφο ζφξπβνο ζεξκηθφο ζφξπβνο, 

ζεξκνθξαζία ζνξχβνπ, ζπληειεζηήο ζνξχβνπ. Παξεκβνιέο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. Αλαινγηθά ζπζηήκαηα 

δηακφξθσζεο. Φεθηαθά ζπζηήκαηα δηακφξθσζεο. 

Παικνμσδηθή δηακφξθσζε, ζεψξεκα δεηγκαηνιεςίαο, 

θβαληνπνίεζε ζεκάησλ , θσδηθνπνίεζε, παικνί NRZManchester, 

πηζαλφηεηα ιάζνπο ζηηο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο, πξνζαξκνζκέλν 

θίιηξν, ηερληθήο ςεθηαθήο δηακφξθσζεο, ςεθηαθή απφδνζε 

δηαχινπ. 
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Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
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Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 17Ζ: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ  

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΜΒΏ 
ΜΒΣΏΑΟΔ ΚΏΕ 

ΛΔΦΔ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Γίαπινη επηθνηλσλίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο. Ώζχξκαηεο δεχμεηο θαη κνληέια δηάδνζεο. 

Μηθξνθπκαηηθέο δεχμεηο, δνξπθνξηθέο δεχμεηο. 

πζηήκαηα αθηηλνβνιίαο. ΐαζηθνί ηχπνη 

θεξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζηξαηησηηθέο 

εθαξκνγέο, έμππλεο θεξαίεο θαη 

ζηνηρεηνθεξαίεο. Γξακκέο κεηαθνξάο κνληέιν 

ιεηηνπξγίαο, ηξέρνληα θχκαηα, ζηάζηκα θχκαηα, 

δηάδνζε ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο, ζχλζεηε 

αληίζηαζε, βέιηηζηε κεηαθνξά ηζρχνο θαη 

πξνζαξκνγή. Μηθξνθχκαηα θαη 

θπκαηνδήγεζε, δηάδνζε ζε κεηαιιηθνχο 

θπκαηνδεγνχο, νκναμνληθή γξακκή. Οπηηθέο 

ίλεο , βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο, ηερλνινγίεο 

νπηηθψλ ηλψλ, δηάδνζε ζε κνλνξπζκηθέο θαη 

πνιπξπζκηθέο νπηηθέο ίλεο. Σερληθέο 

spreadspectrum θαη frequencyhopping. 

Σερληθέο πνιιαπιήο πξνζπέιαζεο , 

πνιππιεμία θαη δηαθνξηθή ιήςε. Γνκή ελφο 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσληψλ. Ο 

ηειεπηθνηλσληαθφο δίαπινο , ν πνκπφο θαη ν 

δέθηεο. Παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ελφο 

ηειεπηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο 
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Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 17Ζ: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΡΏΝΣΏΡ ΚΏΕ 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Δπεμήγεζε απαηηνχκελνπ καζεκαηηθνχ 

ππφβαζξνπ: Γεληθή Σειεπηθνηλσληαθή 

Βμίζσζε – Γεληθή Βμίζσζε Ραληάξ - πλέιημε – 

πζρέηηζε – Νηεζηκπέι. Αλαιπηηθή 

Δπεμήγεζε Σχπσλ Ραληάξ: (πλερέο, 

Παικηθφ, Παικηθφ Νηφπιεξ) – Πξνζαξκνγή ζε 

Βηδηθή Βμίζσζε Ραληάξ γηα ηνλ θάζε ηχπν 

ξαληάξ. Κεξαίεο γηα πζηήκαηα Ραληάξ: 

Ώλαιπηηθή επεμήγεζε εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γηα κηα θεξαία ελφο ζπζηήκαηνο ξαληάξ – 

ηεξενγσλία - Οκνηφηεηεο & Αηαθνξέο απφ 

Σειεπηθνηλσληαθέο Κεξαίεο – Παξαβνιηθέο 

Κεξαίεο – Κεξαίεο Cassegrain – ηνηρεηνθεξαίεο 

Πνκπνί θαη Γέθηεο γηα Ραληάξ: 

Τπεξεηεξφδπλνο Αέθηεο - Λήςε ζην πεδίν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζην πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ – 

Ραδηνζφινο (Radome). Αλίρλεπζε ηφρσλ: 

Αηάδνζε Ραδηνθπκάησλ – Ώλάθιαζε, 

Πεξίζιαζε, θέδαζε θαη Βλεξγφο Αηαηνκή 

ηφρνπ (RadarCrossSection)- Πεξηβάιινλ 

Θνξχβνπ – Πεξηβάιινλ Παξεκβνιψλ. 

Δπεμεξγαζία ήκαηνο γηα Ραληάξ: 

Πιεξνθνξηνθχβνο Ραληάξ – Σν ξαληάξ ηεο 
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λπρηεξίδαο – Γλσζηαθφ Ραληάξ 

(CognitiveRadar). Ζιεθηξνληθφο Πφιεκνο: 

Ώλαιπηηθή Βπεμήγεζε Ώληίκεηξσλ 

Παξαπιαλεηηθά Ώληίκεηξα: 

RGPORangeGatePullOff, 

VGPOVelocityGatePullOff, Cross-Eye, Chaff - 

Καηαζηξνθηθά Ώληίκεηξα: HighSpeedAnti-

RadiationMissile (HARM), Phalanx – Ώληί-

Ώληίκεηξα: HomeonJam– Ώθηνπιντθνί Πχξαπινη 

θαη Άκπλα ηφινπ – Ώλάιπζε Exocet. 

Δπεμήγεζε Πιαηθφξκαο ηέιζ: Πξνεγκέλε 

ζεκαηνινγία ρακειήο παξαηεξεηηθφηεηαο θαη 

ειαρηζηνπνίεζεο αλαραίηηζεο - Οη ηξείο 

βαζκίδεο ηεο έλλνηαο ηέιζ – Κπκαηνκνξθέο 

ηέιζ – Ραδηνζφινη ηέιζ – Βηδηθά ζέκαηα ζηε 

επεμεξγαζία ζήκαηνο γηα εθαξκνγέο κεησκέλεο 

(άκπλα) θαη απμεκέλεο αλαραίηηζεο (επίζεζε). 

Δξγαζηήξην: Άζθεζε ζελαξίνπ ξαληάξ & 

ειεθηξνληθνχ πνιέκνπ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ MATLABTM. 

Μ
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Γεμηφηεηεο 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 17Ζ: ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΠΡΟΔΓΜΒΝΏ 
ΤΣΔΜΏΣΏ 

ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
8Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

Γίθηπα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ: Κπςεισηά 

ζπζηήκαηα θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

κνληεινπνίεζε θαλαιηνχ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, 

θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ θαη αζθάιεηα ζε 

ζηξαηησηηθέο επηθνηλσλίεο, δηαηάμεηο εθπνκπήο 

θαη ιήςεο, ηερλνινγία GSM, 3G, 4G, TETRA, 

παξεκβνιέο θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. 

Γνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσλίεο: Ώλάιπζε 

δνξπθνξηθήο δεχμεο θαη αληίζηνηρσλ 

ππνζπζηεκάησλ, δνξπθνξηθέο θεξαίεο θαη 

ρξήζε ηνπο ζε ζηξαηησηηθά ζπζηήκαηα, 

δνξπθνξηθφο αλακεηαδφηεο θαη επεμεξγαζία 

δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο, ηερληθέο πξφζβαζεο ζε 

δνξπθνξηθά δίθηπα. Οπηηθέο επηθνηλσλίεο: 

ρεδίαζε νπηηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ. Αζχξκαηα δίθηπα 

επηθνηλσληψλ: Βπηθνηλσλία θαη θηλεηηθφηεηα, 

κνληέξλα δίθηπα αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη 

αληίζηνηρα πξσηφθνιια (WiFi, WiMAX). Με 

Δπαλδξσκέλα Αεξνρήκαηα (ΜΔΑ-UAVs): 

Ώξρέο Λεηηνπξγίαο, απνζηνιέο. Πεξηγξαθή – 

Ώλάιπζε ζπζηεκάησλ ΜΒΏ-UAVs. 
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Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 18Ζ: ΚΤΒΔΡΝΟΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΥΒΑΕΏΔ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ 

ΑΕΏΑΕΚΣΤΏΚΟ 
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΕΜΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

Σν κάζεκα πεξηέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηηο 
εηζαγσγηθέο έλλνηεο γηα ηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ 
ησλ πζηεκάησλ, ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ θαζψο θαη ηελ δηθηχσζε ηνπο. 
πγθεθξηκέλα ζε απηήλ ηελ ελφηεηα ηεο 
Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δ/Τ νη Βπέιπηδεο ζα 

δηδαρηνχλ ηελ ζεσξία ηνπ ρεδηαζκνχ ησλ 
πζηεκάησλ (system engineering) θαη ηεο 
Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ (software engineering) γηα 

ηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ, ηελ αλάιπζε, ηελ 
ζρεδίαζε, ηα κνληέια ζρεδίαζεο (κνληέιν 
θαηαξξάθηε, θ.α), ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεηξηαθψλ 
θαη παξάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, ηελ θαηαγξαθή ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θξίζηκνπ 
κνλνπαηηνχ, ηνλ θχθιν δσήο ελφο ζπζηήκαηνο θαη 
ηειηθά ηηο δηαδηθαζίεο επαλαζρεδηαζκνχ. Θα γίλεη 

αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ 
κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ, ζηε ζχλζεζε ησλ 
κνλάδσλ γηα ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα, ζηνλ 

έιεγρν κνλάδσλ θαη ηνπ νιηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε 
παξαιαβή - παξάδνζε ζπζηήκαηνο, ζηα εγρεηξίδηα 
ζρεδηαζκνχ, ζηα εγρεηξίδηα θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

ρξήζεο, ζηελ αλαβάζκηζε, θαη ζηελ εθπαίδεπζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ. Βηδηθή έκθαζε ζα δνζεί ζηελ 
πνηφηεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ζηα 
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πξφηππα ISO, ζηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Θα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηζάξηζκα εξγαζηήξηα γηα ηηο 
αληίζηνηρεο δηαιέμεηο κε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Σξίηε έθδνζε 

497 

ΡΟΖ 18Ζ: ΚΤΒΔΡΝΟΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΠΟΛΔΜΟ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΐΏΒΕ 
ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ – 

ΒΞΟΡΤΞΔ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

Σν κάζεκα πεξηέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, 

ηηο εηζαγσγηθέο έλλνηεο θαη ηελ αλάπηπμε απφ 
ηελ νπηηθή κεξηά ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ 
ζπζηεκάησλ ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, θαζψο θαη 

ηελ ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε 
κεγάισλ φγθσλ πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ζπζηεκάησλ εμφξπμεο πιεξνθνξηψλ. 
πγθεθξηκέλα ζε απηήλ ηελ ελφηεηα ηεο 
Πιεξνθνξηθήο νη Βπέιπηδεο ζα δηδαρηνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ γηα 
έλα ζχζηεκα βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε, 
ηελ ελλνηνινγηθή, θπζηθή θαη ινγηθή ζρεδίαζε 

ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Θα παξνπζηαζηνχλ νη 
αξρηηεθηνληθέο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, ηα χζηεκα 
Αηαρείξηζεο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ, ζα 

αλαπηπρζνχλ νη ρεζηαθέο ΐάζεηο Αεδνκέλσλ 
θαη ζα κειεηεζνχλ εθηελψο ε θαλνληθνπνίεζε 
ησλ ΐΑ. Βηδηθή έκθαζε ζα δνζεί ζηελ Ώζθάιεηα 

θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ησλ ΐΑ πνπ είλαη 
θαζνιηθή απαίηεζε ζηηο ηξαηησηηθέο 
Βθαξκνγέο θαζψο θαη ζε ζέκαηα 

θαηαλεκεκέλσλ ΐΑ, εμφξπμε θαη απνζήθεπζε 
δεδνκέλσλ (Data Mining and Data 
Warehousing) πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

ηερλνινγίεο γηα ηξαηησηηθέο Βθαξκνγέο ησλ 
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πζηεκάησλ C4I. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
δηαιέμεσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζρεηηθέο 

ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο ΐάζεσλ Αεδνκέλσλ κε 
Logistics, GIS θ.α. Σν κάζεκα ζα νινθιεξσζεί 
κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο. Θα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηζάξηζκα εξγαζηήξηα γηα ηηο 
αληίζηνηρεο δηαιέμεηο κε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. 
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Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 18Ζ: ΚΤΒΔΡΝΟΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΠΟΛΔΜΟ  

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΏΦΏΛΒΕΏ 
ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ - 
ΚΡΤΠΣΟΓΡΏΦΕΏ 

 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
7Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 
Σν κάζεκα πεξηέρεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη 
ηηο εηζαγσγηθέο έλλνηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

Πιεξνθνξηψλ ησλ θσδίθσλ θαη ηεο 
θξππηνγξαθίαο πνπ είλαη πνιχ βαζηθή ελφηεηα 
γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο Έλνπιεο 
Απλάκεηο. Θα εμεηαζηνχλ ζέκαηα Ώζθάιεηαο 
Πιεξνθνξηψλ ζε ρξήζηεο, ζε δίθηπα, ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. ηε 
ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθνί θψδηθεο 
θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο θξππηνγξαθίαο θαη ησλ 

θξππηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ. Θα κειεηεζνχλ 
νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη αιγνξίζκσλ φπσο είλαη νη 
ζπκκεηξηθνί θαη νη αζχκκεηξνη αιγφξηζκνη, νη 
αιγφξηζκνη δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ θιεηδηνχ, νη 

κνλφδξνκνη θαη νη ακθίδξνκνη θαζψο θαη 
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη 
αλαλέσζε ησλ θιεηδηψλ θξππηνγξάθεζεο, ηηο 

ςεθηαθέο ππνγξαθέο θιπ. Εδηαίηεξε βαξχηεηα 
ζα δνζεί ζηνπο αιγνξίζκνπο DES, AES, RSA, 
SHA θαη SAVILLE  Παξάιιεια ζα 

παξνπζηαζηνχλ βαζηθέο θξππηνκεραλέο θαη 
κέζνδνη αμηνιφγεζε ηνπο. Καηά ηελ δηάξθεηα 
ησλ δηαιέμεσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 
έιεγρνο πξφζβαζεο, θξππηνγξαθηθά 
πξνγξάκκαηα θαη βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα.  
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Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ αληίζηνηρα εξγαζηήξηα 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θξππηνγξαθηθψλ 
αιγνξίζκσλ DES, AES, RSA, SHA, SAVILLE 
γηα ηξαηησηηθέο Βθαξκνγέο κε εηδηθφ 

ινγηζκηθφ. Ώλάιπζε επηπέδνπ αζθαιείαο, 
παξαγσγηθφηεηαο, ρξφλν πινπνίεζεο, ζρέζε 
κήθνο θιεηδηνχ / ρξφλν πινπνίεζεο κε ρξήζε 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ 
θψδηθα. Τινπνίεζε  θξππηνγξαθηθψλ 
αιγνξίζκσλ ξνήο ζε ζπζηήκαηα θηλεηήο 

ηειεθσλία (android, WIN7, θ.α). Τινπνίεζε 
πξνγξάκκαηνο παξαγσγήο θιεηδηψλ κε 
ζπλζεκαηηθφ θαη κε γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ 

αξηζκψλ γηα ηνλ θξππηνγξαθηθφ αιγφξηζκν 
RSA. 
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Γεμηφηεηεο 

 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 18Ζ: ΚΤΒΔΡΝΟΠΟΛΔΜΟ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΠΟΛΔΜΟ  

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΟ 
ΠΟΛΒΜΟ - 

ΤΣΔΜΏΣΏ C4I 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Γηδάζθνληεο: Νηθφιανο Ανχθαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Β 

Νηθφιανο ΐ. Καξαδήκαο, Λέθηνξαο Β 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 
 

Σν κάζεκα παξνπζηάδεη ηελ θχζε ηνπ 
θπβεξλνπνιέκνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην 
ειεθηξνληθφ έγθιεκα θαη ηελ πιεξνθνξηαθή 

ηξνκνθξαηία ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή, 
νηθνλνκηθή, επηρεηξεζηαθή θαη πξνζσπηθή 
αζθάιεηα. Μειεηάηαη ην πξφβιεκα ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ 
ελψ παξαηίζεληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθά 
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ. Οη Βπέιπηδεο 

ζα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο απεηιέο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 
φπσο είλαη ε ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή 

αληηθαηαζθνπία, παξαθνινπζήζεηο 
επηθνηλσληψλ, εηζβνιέο ζε ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα, απάξλεζε ππεξεζηψλ, θαηαζηξνθή 

θαη ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ, ζηξέβισζε θαη 
πιαζηνγξάθεζε πιεξνθνξηψλ, πιαζηνγξαθία, 
έιεγρνο θαη δηαθνπή ηεο ξνήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ειεθηξνληθέο βφκβεο θαη 
ζηξέβισζε ηεο αληίιεςεο. Παξνπζηάδνληαη ηα 
πξνβιήκαηα αζθάιεηαο φπσο ζπζρεηίδνληαη κε 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, βάζεηο δεδνκέλσλ, 
δίθηπα θαζψο θαη  ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 
δηνίθεζεο. Οη Βπέιπηδεο ζα ελεκεξσζνχλ 

επίζεο θαη γηα πηζαλά αληίκεηξα φπσο 
απζεληηθνπνίεζε, θξππηνγξάθεζε, αλίρλεπζε 
εηζβνιψλ θαη  ηείρε πξνζηαζίαο, θαζψο θαη γηα 

ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ αληηκέηξσλ απηψλ. 
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Σέινο ζα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξεηηθά 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα C4I. Θα 

πινπνηεζνχλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο 
πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ερζξνχ, 
θαηαγξαθεί θαη αμηνιφγεζε αδπλακηψλ ηεο 

αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη ζπζηεκάησλ, 
δηαδηθαζίεο επίζεζεο θαη άκπλαο (Hacking – 
anti-Hacking). Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηζάξηζκα 

εξγαζηήξηα γηα ηηο αληίζηνηρεο δηαιέμεηο κε 
αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη παξακεηξνπνίεζε 
γλσζηψλ ινγηζκηθψλ αλνηρηνχ θψδηθα. Θα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζελάξηα Βζληθψλ θαη ΝΏΣΟ 
θπβεξλνπνιέκνπ πνπ έρνπλ αληηκεησπηζηεί ζην 
παξειζφλ. 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 19Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΒΛΖΣΗΚΖ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΚΕΝΔΜΏΣΕΚΔ ΣΧΝ 
ΣΒΡΒΧΝ 
ΧΜΏΣΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

(α) ππξαπιηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. TOR-M1, 

PATRIOT, S-300, CROTALE-NG) 

(β)ξνκπνηηθά νπιηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. 

SWORDS) 

(γ) νπιηθά ζπζηήκαηα κε ειεθηξνκαγλεηηθή 

πξνψζεζε (π.ρ. RAILGUNS) 

(δ)Γηθηπνθεληξηθά (networkcentric) νπιηθά 

ζπζηήκαηα, θ.η.ι. 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 19Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΒΛΖΣΗΚΖ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΧΣΒΡΕΚΔ 
ΐΛΔΣΕΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

(α) δηακφξθσζε θαηεπζπλφκελσλ βιεκάησλ 

(π.ρ. MILAN, FAGOT, TOW, KORNET, MLRS) 

(β) αεξνδπλακηθή επηθαλεηψλ ειέγρνπ 

(γ) ζπζηήκαηα πξνψζεζεο θαη εθηφμεπζεο 

(δ) ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη θαηεχζπλζεο 

(ε) πξνζβνιή ζηφρσλ, θ.η.ι. 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 19Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΒΛΖΣΗΚΖ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΞΧΣΒΡΕΚΔ 
ΐΛΔΣΕΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

(α) πιηθά θαηαζθεπήο θαη δηακφξθσζε 
θεθαιήο βιεκάησλ 
(β) απνηειέζκαηα δηάξξεμεο / 

εθππξζνθξφηεζεο εθξεθηηθψλ γνκψζεσλ 
επί ζηφρσλ θαη ελ γέλεη δηαθφξσλ 
θαηαζθεπψλ 

(γ) ζεσξία ηεο ζξαπζκαηνπνίεζεο θαη ηνπ 
σζηηθνχ θχκαηνο θαη ηηο εμ' απηψλ 
πξνθαινχκελεο δεκίεο 

(δ) ηξφπνη δηείζδπζεο ζε κέηαιια, ζχλζεηα 
πιηθά 
(ε) ηξαπκαηηθή βιεηηθή, θ.η.ι. 
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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ΡΟΖ 19Ζ: ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΒΛΖΣΗΚΖ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΣΒΡΜΏΣΕΚΔ 

ΐΛΔΣΕΚΔ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8Ο ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΑΒΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 
ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο:  

Γηδάζθνληεο:  

 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 

 

χληνκε πεξηγξαθή χιεο: 

χγρξνλεο ππνινγηζηηθέο κέζνδνη 

θπζηθνκαζεκαηηθήο πξνζνκνίσζεο 

θαηλνκέλσλ πνπ επηδξνχλ ζηελ θίλεζε 

βιεκάησλ δηαθφξσλ δηακεηξεκάησλ ζηελ 

πξαγκαηηθή αηκφζθαηξα, π.ρ. 

(α) βιήκαηα κηθξνχ δηακεηξήκαηνο 7,62 

mm(π.ρ. απφ ηπθέθην G3A3) 

(β) βιήκαηα κεζαίνπ θαη κεγάινπ 

δηακεηξήκαηνο ππξνβνιηθνχ 105 mm θαη 

155 mm (π.ρ. απφ ππξνβφιν Μ1Ώ1 θαη απφ 

άξκαηα κάρεο Leopard) 

(γ) βιήκαηα δηακεηξήκαηνο 30 mm γηα ηελ 

αεξνπνξία ζηξαηνχ (π.ρ. απφ επηζεηηθφ 

ειηθφπηεξν ηχπνπ Apache) 

Βπηπιένλ πινπνίεζε εμακεληαίσλ εξγαζηψλ κε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνχ MATLAB 

ή κέζσ ηνπ MicrosoftOffice κε επεμεξγαζία ησλ 

αξρείσλ εμφδνπ ππνινγηζηηθνχ θψδηθα ζε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Fortran. 

Μ
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Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
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4νο ΣΟΜΔΑ 

ΡΟΖ 20Ζ: ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΑΥΖ 

ΥΧΡΑ 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΦΤΕΚΔ ΑΟΜΔ ΚΏΕ 

ΛΒΕΣΟΤΡΓΕΏ ΣΟΤ 
ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ 
ΟΡΓΏΝΕΜΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Μέιε Αηδαθηηθνχ Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΑΒΠ) 

ηνπ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο. 

 Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο θάηνρνη Αηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή - 
παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 
ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα πξέπεη 

λα: 

 

 Αήισζε Ρνήο 
Φπζηθήο Ώγσγήο 
Μάρεο 

 

 Καηέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε 
βαζηθέο ελφηεηεο θπζηνινγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ 
νξγαληζκνχ ζε εξεκία θαη θαηαπφλεζε. 

 Έρνπλ γλψζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 

ζε φιν ην θάζκα επηβαξχλζεσλ (εξεκία έσο κέγηζηε 
πξνζπάζεηα). 

 Έρνπλ θαηαλνήζεη ηε δξάζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

θαη ηνπ ρεηξηζκνχ πξφζιεςήο ηνπο κε ζηφρν ηφζν ηελ 
πγεία φζν θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. 

 Έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο πξνεγκέλεο επηζηεκνληθέο 
ηερληθέο παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ 
ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζήο ηνπο. 
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 Γλψζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζε 
εξεκία θαη άζθεζε. 

 Γλψζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

 Καηαλφεζε ηεο δξάζεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη 
ηνπ ρεηξηζκνχ πξφζιεςήο ηνπο κε ζηφρν ηφζν ηελ πγεία 

φζν θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο.  

Γεμηφηεηεο 
 

 Βμνηθείσζε κε ηηο πξνεγκέλεο επηζηεκνληθέο ηερληθέο 

παξέκβαζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 
ηνπ νξγαληζκνχ κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζήο ηνπο. 

Ηθαλφηεηεο  
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ επέιπηδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
δηδαζθαιίαο (πξνθνξηθή εμέηαζε, θαηάζεζε εξγαζηψλ, πξφρεηξν δηαγψληζκα). 

πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

 Έγγξαθεο εμεηάζεηο 

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε εμακήλνπ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

σκαηηθή 
Λεηηνπξγία θαη 

Ώπφδνζε 

Μαρεηή 

52 

 Γνκή θαη Λεηηνπξγία θπηηάξνπ: Σα επίπεδα 

ζχλζεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο (θχηηαξα, ηζηνί, 
φξγαλα, ζπζηήκαηα) - Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 
κνξθνινγία ηνπ θπηηάξνπ - Ανκή θαη ιεηηνπξγία – 

Μεηαθίλεζε πιηθψλ κέζα απφ κεκβξάλεο ή πγξά – 
Ώλαπαξαγσγή θπηηάξνπ – Υεκηθή νξγάλσζε θπηηάξνπ. 

 Αλαπλεπζηηθφ χζηεκα: Ανκή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο – Μεραληθή θαη θπζηθή ηνπ αεξηζκνχ – 
Ώληαιιαγή αεξίσλ – Σα αέξηα ηνπ αίκαηνο – Μεηαθνξά 

αεξίσλ κε ην αίκα – Ο ξφινο ησλ πλεπκφλσλ ζηελ 
νμενβαζηθή ηζνξξνπία – Έιεγρνο ηεο αλαπλνήο – 
Πίεζε αεξίσλ θαη θπζηνινγία (νμπγφλν, άδσην δηνμείδην 

θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα). 

 Σν Καξδηαγγεηαθφ χζηεκα: Ώλαηνκία θαη θπζηνινγία 
ηεο θαξδηάο – Δ θαξδηά σο αληιία – Βλεξγεηαθέο πεγέο 

ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο – Ο θαξδηαθφο θχθινο – 
Ώλαηνκία θαη θπζηνινγία ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ – 
Πίεζε θαη ξνή ζηα αγγεία – Νεπξηθφο έιεγρνο ηεο 

δηαηνκήο ησλ αγγείσλ – Πξνζαξκνγή θαξδηαθήο 
ιεηηνπξγίαο θαη αγγείσλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο – 
Κπθινθνξία ζε εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο – 

Καξδηαθφ ζνθ – Τπέξηαζε – Τπφηαζε. 

 Μπτθφο Ηζηφο: Ανκή ηνπ ζθειεηηθνχ κπφο – 

Μεραληζκφο κπτθήο ζπζηνιήο – Σχπνη κπτθψλ ηλψλ – 
Μεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κπφο – Μεραληθέο ηδηφηεηεο 
ηνπ κπφο – Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κπτθή 

δχλακε – Μπτθφο θάκαηνο – Μπτθφο πφλνο. 

 Νεπξηθφ χζηεκα: Απλακηθφ κεκβξαλψλ – Σα θχηηαξα 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο – Δ λεπξηθή ζχλαςε – Σν 
αληαλαθιαζηηθφ ηφμν – Πεξηθεξεηαθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 
– Ώπηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. 

 Δλδνθξηληθφ χζηεκα: Οξκφλεο – χλζεζε, 
απνζήθεπζε, κεηαθνξά θαη δξάζε ησλ νξκνλψλ – 
Τπφθπζε – Θπξενεηδήο – Πάγθξεαο. 

 Σν Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ – σκαηηθά Τγξά: 
Αηακεξίζκαηα πγξψλ ζην ζψκα – Ώληαιιαγή πγξψλ 

κεηαμχ δηακεξηζκάησλ – Ώληαιιαγή πγξψλ θαη 
ειεθηξνιπηψλ κεηαμχ εμσθπηηάξηνπ δηακεξίζκαηνο θαη 
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εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο – Ρχζκηζε φγθνπ θαη 

σζκσηηθφηεηαο ηνπ εμσθπηηάξηνπ πγξνχ – Βλπδάησζε 
– Ώθπδάησζε. 

 Οζηά θαη ρεηηδφκελα Βηνινγηθά Τιηθά: Ανκή, 

ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ νζηνχ – Ώλαθαηαζθεπή θαη 
πξνζαξκνγή – χλδεζκνη θαη ηέλνληεο – ηνηρεία 

αληνρήο ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ – Μεραληθέο ηδηφηεηεο 
ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ – Πξνζαξκνγέο ησλ βηνινγηθψλ 
πιηθψλ ζηελ αθηλεηνπνίεζε, ηελ έιιεηςε άζθεζεο, ηελ 

ειηθία θαη ηελ άζθεζε. 

 Πεγέο Μπτθήο Δλέξγεηαο: Μεραληζκνί παξαγσγήο 

κπτθήο ελέξγεηαο – πκκεηνρή ησλ ελεξγεηαθψλ 
κεραληζκψλ ζην κπτθφ έξγν – Βλεξγεηαθέο θάζεηο ηνπ 
κπτθνχ έξγνπ – Υξένο νμπγφλνπ – Βλεξγεηαθά φξηα ηεο 

κπτθήο πξνζπάζεηαο. 

 Αλαεξφβηα θαη Αεξφβηα Ηθαλφηεηα: Ώλαεξφβηα ηζρχο 
– Γαιαθηηθφ ζην αίκα – Γαιαθηηθφ θαη δηαιεηκκαηηθή 

άζθεζε – Γαιαθηηθφ θαη κπτθφο θάκαηνο – Μέγηζηε 
πξφζιεςε νμπγφλνπ – Ώεξφβηα ηθαλφηεηα, ειηθία θαη 
θχιν – Ώλαεξφβην θαηψθιη. 

 Γηαηξνθή θαη σκαηηθή Απφδνζε: Θεξκηδνγφλεο 
νπζίεο – ηα θαχζηκα ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο – 

πκκεηνρή ζεξκηδνγφλσλ νπζηψλ ζηελ παξαγσγή 
ελέξγεηαο – Οξκνληθή ξχζκηζε ησλ θαπζίκσλ – 
Θξεπηηθφο πεξηνξηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο – Βξγνγφλεο 

νπζίεο – Αηαηηνιφγην. 

 Θεξκνξχζκηζε θαηά ηελ Άζθεζε: Παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο – Ώπνβνιή ζεξκφηεηαο – Ώθπδάησζε θαηά 
ηελ άζθεζε – Θεξκηθέο δηαηαξαρέο – 
Θεξκνεγθιηκαηηζκφο – Πξνζέξκαλζε. 

 χζηαζε ψκαηνο: Καζνξηζκφο ηεο ζσκαηηθήο 
ζχζηαζεο – Βλεξγεηαθή ηζνξξνπία – σκαηφηππνο – 
Παρπζαξθία θαη έιεγρνο ζσκαηηθνχ βάξνπο. 
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ΡΟΖ 20Ζ: ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΑΥΖ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΏΞΕΟΛΟΓΔΔ 
ΐΕΟΛΟΓΕΚΧΝ 

ΕΚΏΝΟΣΔΣΧΝ ΚΏΕ 
ΜΒΓΒΘΧΝ (ΘΒΧΡΕΏ ΚΏΕ 

ΒΡΓΏΣΔΡΕΟ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Μέιε Αηδαθηηθνχ Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΑΒΠ) ηνπ 
Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο. 

 Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο ηνπ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο 
Ώγσγήο θάηνρνη Αηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή - 

παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 
ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα πξέπεη λα: 

 Βπηηπρήο 
Οινθιήξσζε 

Ρνήο Φπζηθήο 
Ώγσγήο  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Έρνπλ ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή θαηάξηηζε ζε 
εξγαζηεξηαθέο θαη ππαίζξηεο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο 

ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη απφδνζεο.  

 Έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εξγνκεηξηθήο 

αμηνιφγεζεο. 

 Έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθφηεξσλ εξγνκεηξηθψλ 
δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο βηνινγηθψλ ηθαλνηήησλ. 

 Έρνπλ θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ 

εξγνκεηξηθψλ απνηειεζκάησλ θαη αμηνπνίεζήο ηνπο ζην 
ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ άζθεζεο. 

 Έρνπλ θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζίαο ζχλδεζεο ηεο 
εξγνκεηξηθήο αμηνιφγεζεο κε ηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ 
θαηά ηελ εθπαίδεπζε θαζψο επίζεο θαη κε ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο ζσκαηηθήο απφδνζεο. 
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 Καηαλφεζε ηεο ρξήζεο ηεο κέηξεζεο σο κέζν ζρεδηαζκνχ 

πξνγξακκάησλ άζθεζεο. 

 Βκπέδσζε ησλ βαζηθψλ εξγνκεηξηθψλ δνθηκαζηψλ. 

Γεμηφηεηεο 
 

 Βμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ βαζηθνχ εξγνκεηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ (θπθινεξγφκεηξν, δαπεδνεξγφκεηξν, 
θαξδηνζπρλφκεηξν, ζεξκηδνκεηξεηή, κεηξεηή αξηεξηαθήο 
πίεζεο, δεηγκαηνιεςία κηθξνπνζφηεηαο αίκαηνο θ.ιπ.)  

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ επέιπηδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
δηδαζθαιίαο (πξνθνξηθή εμέηαζε, πξαθηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, 

θαηάζεζε εξγαζηψλ, πξφρεηξν δηαγψληζκα). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 
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50%. 

 Έγγξαθεο εμεηάζεηο 
Σειηθή γξαπηή εμέηαζε εμακήλνπ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Πεηξακαηηθή 
Ώμηνιφγεζε 

σκαηηθήο 
Λεηηνπξγίαο θαη 

Ώπφδνζεο 

Μαρεηή 

52 

 Δηζαγσγή ζηελ Αμηνιφγεζε: θάικα κέηξεζεο – 
Βπηζηεκνληθά θξηηήξηα δνθηκαζηψλ – Μνλάδεο 

κέηξεζεο κπτθνχ έξγνπ – ΐαζηθά εξγφκεηξα – 
Βξγνκεηξηθή Αηαδηθαζία. 

 Δηζαγσγή ζηελ Αμηνιφγεζε: θάικα κέηξεζεο – 

Βπηζηεκνληθά θξηηήξηα δνθηκαζηψλ – Μνλάδεο 
κέηξεζεο κπτθνχ έξγνπ – ΐαζηθά εξγφκεηξα – 

Βξγνκεηξηθή Αηαδηθαζία. 

 Μέηξεζε Καξδηαθήο Απφδνζεο: Μέηξεζε 
θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο – Μέζνδνη κέηξεζεο – 

Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα 
– Μέηξεζε αξηεξηαθήο πίεζεο – Μέζνδνη κέηξεζεο – 
Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αξηεξηαθή πίεζε. 

 Δξγαζηήξην 1 : ρέζε θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη 
επηβάξπλζεο – Παξάιιειε εμνηθείσζε ζηε κέηξεζε 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

 Αμηνιφγεζε Καξδηναλαπλεπζηηθήο Ηθαλφηεηαο Η-ΗΗ 

: Βξγαζηεξηαθφο πξνζδηνξηζκφο Μέγηζηεο 
πξφζιεςεο νμπγφλνπ – Άκεζε κέζνδνο – Ώλαεξφβην 
θαηψθιη – Μέγηζηα πξσηφθνιια – Τπνκέγηζηα 

πξσηφθνιια. Δκη-εξγαζηεξηαθφο πξνζδηνξηζκφο – 
Πξφβιεςε Μέγηζηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ – 
Ανθηκαζία Εθαλφηεηαο Ώεξφβηνπ Έξγνπ (170) – 

Ανθηκαζία Astrand/Rhyming – Τπαίζξηεο δνθηκαζίεο. 
Πξαθηηθή Astrand-Rhyming. 

 Δξγαζηήξην 2 : Πξαθηηθή άζθεζε ζηηο Παιίλδξνκνπ 

θαη Ανθηκαζία Cooper κε ρξήζε θαξδηνζπρλφκεηξνπ. 

 Αμηνιφγεζε Μπτθήο Γχλακεο θαη Αληνρήο: 

Ώμηνιφγεζε κε κεραλήκαηα δχλακεο – Ώμηνιφγεζε κε 
δπλακφκεηξν – Εζνθηλεηηθή αμηνιφγεζε – Ανθηκαζίεο 
αμηνιφγεζεο κπτθήο αληνρήο – Μπτθή ηζνξξνπία – 

Ανθηκαζία Wingate – Πξφβιεςε κέγηζηεο 
επαλάιεςεο (1RM) – Παξάγνληεο ιάζνπο θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο δχλακεο. 

 Δξγαζηήξην 4 : Ώμηνιφγεζε δχλακεο – 
εθξεθηηθφηεηαο – αληνρήο θάησ άθξσλ κε ηε 

δνθηκαζία Bosco. 

 Αμηνιφγεζε Δπθακςίαο : Γσληφκεηξν – Φιεμφκεηξν 

– Ανθηκαζία Sit-and-Reach. 

 Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε: Μέζνδνη κέηξεζεο – 
Ώλάιπζε εκεξήζηαο δξαζηεξηφηεηαο – Αηαθνξέο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ – 
Βλεξγεηαθέο απαηηήζεηο δηαθφξσλ ελεξγεηψλ 
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ζηξαηησηηθήο εθαξκνγήο. 

 Αμηνιφγεζε σκαηηθήο χζηαζεο: Μνληέια 
ζσκαηηθήο ζχζηαζεο – Τδξνζηαηηθή δχγηζε – DEXA 

– Αεξκαηνπηπρέο – ΐηνειεθηξηθή αγσγηκφηεηα – 
Αείθηεο κάδαο ζψκαηνο – Μέηξεζε πεξηθεξεηψλ. 

 Δξγαζηήξην 5: Ώμηνιφγεζε ζσκαηηθήο ζχζηαζεο κε 

ηξεηο κεζφδνπο (Αείθηεο κάδαο ζψκαηνο, 
δεξκαηνπηπρέο, ΐηνειεθηξηθή αγσγηκφηεηα) – 

χγθξηζε απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ 
κεζφδσλ. 
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ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΏΡΥΒ ΥΒΑΕΏΜΟΤ ΚΏΕ 

ΟΡΓΏΝΧΔ 

ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΧΝ ΏΚΔΔ 
ΣΡΏΣΒΤΜΏΣΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Μέιε Αηδαθηηθνχ Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΑΒΠ) ηνπ 

Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο. 

 Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο ηνπ Σνκέα Φπζηθήο & 

Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο θάηνρνη Αηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο 

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή - 
παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 
ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα πξέπεη 

λα: 

 

 Βπηηπρήο 
Οινθιήξσζε Ρνήο 

Φπζηθήο Ώγσγήο 
Μάρεο ΕΕ 

 

 

 Έρνπλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε βαζηθέο αξρέο θαη ηαθηηθέο 
νξγάλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη 

εθπφλεζεο νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
ΐαζηθήο Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Φπζηθήο Ώγσγήο Μάρεο. 

 Έρνπλ γλψζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ κεζνδνινγίαο 

εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ επηβάξπλζεο. 

 Έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ησλ 

παξακέηξσλ θπζηθήο θαηάζηαζεο (θαξδηναλαπλεπζηηθή 
αληνρή, δχλακε, επθακςία, ηαρχηεηα). 

 Έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο κεζφδνπο πξφιεςεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο ππεξθφπσζεο. 

 Έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο κεζφδνπο δηαθνξνπνίεζεο 

ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ άζθεζεο ζε εηδηθέο ζπλζήθεο 
(ΐαζηθή ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε, Τπέξβαξα άηνκα, 
Ώθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θ.ιπ.). 
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 Καηαλφεζε πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη εθπφλεζεο 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο ΐαζηθήο 
Φπζηθήο Ώγσγήο θαη Φπζηθήο Ώγσγήο Μάρεο. 

Γεμηφηεηεο  

Ηθαλφηεηεο  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ επέιπηδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
δηδαζθαιίαο (πξνθνξηθή εμέηαζε, πξαθηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, 
θαηάζεζε εξγαζηψλ, πξφρεηξν δηαγψληζκα). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 

50%. 

 Έγγξαθεο εμεηάζεηο 

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε εμακήλνπ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 
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Κχξηα 

Αληηθείκελα 

Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

Θεσξία θαη 
Ώξρέο 

ρεδηαζκνχ 

Φπζηθήο 
Ώγσγήο Μάρεο 
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 Φπζηθή Καηάζηαζε: Φπζηθή θαηάζηαζε θαη θπζηθέο 

ηθαλφηεηεο – Ανκή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο – εκαζία 
θαη ηνκείο εθαξκνγήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο – 

Μέζνδνη άζθεζεο ζηε θπζηθή θαηάζηαζε.  

 Άζθεζε ζηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή Αληνρή Η: 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη έλλνηεο αληνρήο – Μνξθέο 
εκθάληζεο ηεο αληνρήο – Γεληθή θαη εηδηθή αληνρή. 

 Άζθεζε ζηελ Καξδηναλαπλεπζηηθή Αληνρή ΗΗ: Ώίηηα 

κπτθήο θφπσζεο – Μέζνδνη άζθεζεο ζηελ αληνρή – Δ 
πνξεία σο κέζν άζθεζεο αληνρήο ζηε ηξαηησηηθή 
εθαξκνγή. 

 Άζθεζε ζηε Γχλακε: Υαξαθηεξηζηηθά θαη νξηζκφο – 
Μνξθέο εκθάληζεο ηεο δχλακεο – Μέγηζηε δχλακε – 

Σαρπδχλακε – Ώληηδξαζηηθή δχλακε – Ώληνρή ζηε 
δχλακε – Ώξρέο ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
ζηε δχλακε – Μέζνδνη άζθεζεο ζηε ζε φιεο ηηο κνξθέο 

ηεο δχλακεο. 

 Άζθεζε ζηελ Σαρχηεηα: Μνξθέο εκθάληζεο ηεο 

ηαρχηεηαο – Ώληίδξαζε – Βπηηάρπλζε – Βπηβξάδπλζε 
– Σαρχηεηα θίλεζεο – Μέζνδνη άζθεζεο ζηελ ηαρχηεηα 
– ρεδηαζκφο θαη θαζνδήγεζε ηεο άζθεζεο ζηελ 

ηαρχηεηα. 

 Άζθεζε ζηελ Δπθακςία : Υαξαθηεξηζηηθά θαη έλλνηεο 

– Ανκή θαη κνξθέο εκθάληζεο ηεο επθακςίαο – 
Ώξζξψζεηο θαη ηξαπκαηηζκνί – Μπτθέο δηαηάζεηο θαη 
κεραληθέο ηδηφηεηεο – Μέζνδνη άζθεζεο ζηελ επθακςία. 

 Κπθιηθή Άζθεζε: Σχπνη θπθιηθήο άζθεζεο – 

Μεηαβιεηέο ζηελ θπθιηθή άζθεζε – ρεδηαζκφο 
θπθιηθήο άζθεζεο – Μνξθέο επηβάξπλζεο ζηελ 

θπθιηθή άζθεζε. 

 Πεξηνδηθφηεηα – Κχθινη πξνγξακκάησλ άζθεζεο: 

Θεσξία πεξηνδηθφηεηαο ηνπ Matvejev – Σν ζεσξεηηθφ 
κνληέιν ηνπ ππεξζπκςεθηζκνχ – Πεξίνδνη άζθεζεο – 
Πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο – Πεξίνδνο βειηίσζεο – 

Πεξίνδνο ζπληήξεζεο – Μνληέια πεξηνδηθφηεηαο – 
Μαθξφθπθινη θαη Μηθξφθπθινη – Δκεξήζηα γχκλαζε. 

 Άζθεζε ζε Γξαζηεξηφηεηεο ηξαηησηηθήο 

Δθαξκνγήο: Άζθεζε ζην ηίβν Βκπνδίσλ – Άζθεζε 
ζε ζηίβν Μάρεο – Οπιαζθία – Άζθεζε κε θνξκνχο. 

ρεδηαζκφο Πξνγξάκκαηνο Άζθεζεο Μνλάδαο: 
Ώλάιπζε αλαγθψλ – Καζνξηζκφο ζηφρσλ – Ώμηνιφγεζε 
επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο Μνλάδαο – Πξαθηηθή 

άζθεζε: ρεδηαζκφο Πξνγξάκκαηνο κε ππνζεηηθά 
δεδνκέλα. 

 Άζθεζε θαηά ηε Βαζηθή ηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε: 

Βκθαληδφκελα πξνβιήκαηα – Σξφπνη αληηκεηψπηζεο. 

 Βθπφλεζε ππνδεηγκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 
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Μαζεηέο – πδήηεζε. 
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ΡΟΖ 20Ζ: ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΜΑΥΖ 

ΥΧΡΑ 

 
ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 

 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΤΜΠΒΡΕΦΟΡΏ ΣΟΤ 

OΡΓΏΝΕΜΟΤ Β 

ΒΝΒΡΓΒΕΒ ΒΦΏΡΜΟΓΔ 
(ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΑΒΑΟΜΒΝΏ 

ΝΏΣΟ) 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Μέιε Αηδαθηηθνχ Βξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΑΒΠ) ηνπ 
Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο. 

 Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο ηνπ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο 
Ώγσγήο θάηνρνη Αηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

ΓΛΧΔ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ζπκκεηνρή - 
παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 
πξέπεη λα: 

 

 Βπηηπρήο Οινθιήξσζε 
Ρνήο Φπζηθήο Ώγσγήο 

Μάρεο ΕΕΕ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Έρνπλ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηα επηζηεκνληθά 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ρσξψλ ηνπ ΝΏΣΟ πνπ 
ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ αλάιπζε φζν θαη κε ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

καρεηή. 

 Έρνπλ γλψζε ησλ κεζφδσλ δηεξεχλεζεο 

επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 
θξάηε – κέιε ηνπ ΝΏΣΟ. 

 Έρνπλ αθνκνηψζεη ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη πξνηεηλφκελσλ κνληέισλ άζθεζεο 
ζε βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο ελέξγεηεο. 

 Έρνπλ αθνκνηψζεη ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη πξνηεηλνκέλσλ κνληέισλ 

αληηκεηψπηζεο ελδνγελψλ θαη εμσγελψλ παξαγφλησλ 
πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ζσκαηηθή απφδνζε 
(Διηθία, Φχιν, σκαηηθέο δηαζηάζεηο, Αηαηξνθή, 

Ώθξαίεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, Ρνπρηζκφο, ηέξεζε 
χπλνπ, JetLag θιπ.)  

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

η

α
 

Γλψζεηο 
 

 Καηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 
δεδνκέλσλ ρσξψλ ηνπ ΝΏΣΟ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε 
ηελ αλάιπζε φζν θαη κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καρεηή. 

Γεμηφηεηεο  

Ηθαλφηεηεο  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ επέιπηδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
δηδαζθαιίαο (πξνθνξηθή εμέηαζε, πξαθηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, 
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θαηάζεζε εξγαζηψλ, πξφρεηξν δηαγψληζκα). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 

50%. 

 Έγγξαθεο εμεηάζεηο 

Σειηθή γξαπηή εμέηαζε εμακήλνπ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

ΐειηηζηνπνίεζε 

Βπηρεηξεζηαθήο 
Εθαλφηεηαο 

Μαρεηή 

52 

 ¨Πνξεία¨: Φνξηία κάρεο – Βλεξγεηαθφ θφζηνο πνξείαο 

– Φπζηνινγηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
απφδνζε ζηελ πνξεία – Ώμηνιφγεζε επίδνζεο ζηελ 
πνξεία – Άζθεζε γηα βειηίσζε απφδνζεο ζηελ πνξεία 

– Σξαπκαηηζκνί ζηελ πνξεία – Αηαρείξηζε θφξηνπ.  

 ¨Υεηξνλαθηηθή Δθζθαθή Η¨: Έληαζε θαη δηάξθεηα 

εθζθαθήο (χςνο θαη απφζηαζε ξίςεο, κέγεζνο θαη 
ζρήκα θηπαξηνχ, ξπζκφο θηπαξίζκαηνο θαη θνξηίν 
θηπαξηνχ, ζσκαηηθή ζηάζε θαη ηερληθή, γσλία άξζεο, 

ξνπρηζκφο, ζρεδηαζκφο θηπαξηνχ, παξαγφκελν έξγν 
θαη ελεξγεηαθή θαηαλάισζε). 

 ¨Υεηξνλαθηηθή Δθζθαθή ΗΗ¨: Βξγαιεία γηα λα 

καιαθψζεη ην έδαθνο – Βξγαιεία εμφξπμεο – 
σκαηηθέο θπζηνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο εθζθαθήο – 
σκαηηθέο βηνθηλεηηθέο απαηηήζεηο ηεο εθζθαθήο – 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ελεξγεηαθέο 
απαηηήζεηο – Ανθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο 
εθζθαθήο. 

 Υεηξνλαθηηθή Μεηαθνξά Τιηθψλ (ΥΜΤ) Η: Οξηζκφο – 
Σξαπκαηηζκνί θαηά ηε ΥΜΤ – Πεξηγξαθή ζηξαηησηηθψλ 

απνζηνιψλ ΥΜΤ – Υαξαθηεξηζηηθά πιηθψλ πνπ 
ρεηξίδεηαη ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ – θνπφο ηεο 
άξζεο θαη άξζεο θαη κεηαθνξάο ζε αηνκηθφ επίπεδν – 

Οκαδηθή άξζε θαη κεηαθνξά. 

 Υεηξνλαθηηθή Μεηαθνξά Τιηθψλ (ΥΜΤ) ΗΗ: σκαηηθέο 

θπζηνινγηθέο απαηηήζεηο – Ώμηνιφγεζε άξζεο θαη 
άξζεο θαη κεηαθνξάο – Αεδνκέλα απφ ΐξεηαλία, 
Δλσκέλεο Πνιηηείεο, Καλαδά θαη Οιιαλδία  – Άζθεζε 

γηα βειηίσζε ηεο ΥΜΤ.  

 σκαηηθέο Φπζηνινγηθέο Απαηηήζεηο γηα Άηνκα 
Δηδηθψλ Μνλάδσλ: Παξνπζίαζε βηνινγηθνχ πξνθίι 

αηφκσλ εηδηθψλ Μνλάδσλ – Ώξηζκεηηθά δεδνκέλα 
επίδνζεο ζε δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο – Βιάρηζηεο 
ζσκαηηθέο θπζηνινγηθέο απαηηήζεηο γηα είζνδν ζε εηδηθή 

Μνλάδα – Ανθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα 
είζνδν ζε εηδηθέο Μνλάδεο. 

 Δλδνγελείο θαη Δμσγελείο Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή σκαηηθή 
Απφδνζε Η: Βπίδξαζε ηεο ειηθίαο (κπτθή δχλακε, 

θαξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή, θαζπζηέξεζε 
επηπηψζεσλ παξφδνπ ειηθίαο) – Βπίδξαζε ηνπ θχινπ 
– Βπηδξάζεηο ηεο δηαθνξάο ζσκαηηθψλ δηαζηάζεσλ 
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(ζσκαηηθφ βάξνο θαη ζσκαηηθή ζχζηαζε) ζηελ 

επηρεηξεζηαθή ζσκαηηθή απφδνζε. 

 Δλδνγελείο θαη Δμσγελείο Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή σκαηηθή 
Απφδνζε ΗΗ: Δ δηαηξνθή σο παξάγνληαο επεξεαζκνχ 
ηεο επηρεηξεζηαθήο ζσκαηηθήο απφδνζεο (επηπηψζεηο 

ππνζηηηζκνχ, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, νδεγίεο γηα ηε 
κεξίδα θαγεηνχ, ελπδάησζε ζηε δηάξθεηα 
επηρεηξήζεσλ, επίδξαζε ζεξκνχ πεξηβάιινληνο ζηηο 

δηαηξνθηθέο αλάγθεο). 

 Δλδνγελείο θαη Δμσγελείο Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή σκαηηθή 
Απφδνζε ΗΗΗ: Βπίδξαζε πςειήο πεξηβαιινληνινγηθήο 
ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηρεηξεζηαθή ζσκαηηθή απφδνζε 

(επηπηψζεηο απφ ηελ απμεκέλε ζεξκνθξαζία θαη 
πγξαζία πεξηβάιινληνο, αληαιιαγή ζεξκφηεηαο ζην 
αλζξψπηλν ζψκα, θπζηνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 
έθζεζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία, εγθιηκαηηζκφο ζε ζεξκφ 

πεξηβάιινλ, επηπηψζεηο ζηε ζσκαηηθή απφδνζε). 

 Δλδνγελείο θαη Δμσγελείο Παξάγνληεο πνπ 

Δπεξεάδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή σκαηηθή 
Απφδνζε ΗV: Βπίδξαζε ηνπ ςχρνπο ζηελ 
επηρεηξεζηαθή ζσκαηηθή απφδνζε (Βγθιηκαηηζκφο, 

επίδξαζε ζηελ επηδεμηφηεηα ησλ δαθηχισλ, ππνζεξκία, 
αθπδάησζε ζε ςπρξφ πεξηβάιινλ, ελεξγεηαθή 
ηζνξξνπία, ηξαπκαηηζκνί, δηαλνεηηθή απφδνζε). 

 Δλδνγελείο θαη Δμσγελείο Παξάγνληεο πνπ 
Δπεξεάδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή σκαηηθή 

Απφδνζε V: Βπίδξαζε ηνπ πςνκέηξνπ ζηελ 
επηρεηξεζηαθή ζσκαηηθή απφδνζε (νξηζκφο, 
θπζηνινγηθέο πξνζαξκνγέο ζην πςφκεηξν, 

εγθιηκαηηζκφο, επηδξάζεηο ζηε ζσκαηηθή απφδνζε, 
πξνθχιαμε απφ ηε λφζν ηνπ πςνκέηξνπ, ηερληθέο 
άζθεζεο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζε πςφκεηξν). 

 Δλδνγελείο θαη Δμσγελείο Παξάγνληεο πνπ 
Δπεξεάδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή σκαηηθή 

Απφδνζε VΗ: Βπίδξαζε ηνπ ξνπρηζκνχ ζηελ 
επηρεηξεζηαθή ζσκαηηθή απφδνζε (πξνζηαζία απφ 
ζεξκφηεηα, δηαπεξαηφηεηα λεξνχ – αηκνχ – αέξα, 
κεηψζεηο ζηε ζσκαηηθή απφδνζε).  

 Δλδνγελείο θαη Δμσγελείο Παξάγνληεο πνπ 
Δπεξεάδνπλ ηελ Δπηρεηξεζηαθή σκαηηθή 

Απφδνζε VΗΗ: Βπηπηψζεηο παξαηεηακέλσλ ρξνληθά 
επηρεηξήζεσλ ζηε ζσκαηηθή απφδνζε (ζηέξεζε χπλνπ, 
επηδξάζεηο ζηέξεζεο χπλνπ ζηε ζσκαηηθή απφδνζε, 

αληίκεηξα ζηε ζηέξεζε χπλνπ, αεξνπνξηθέο 
κεηαθηλήζεηο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο – JetLag). 

ΤΝΟΛΟ 52  
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2.3.5.9   ΠΣΤΥΕΏΚΔ ΒΡΓΏΕΏ 

1) ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Β, νη Βπέιπηδεο ηεο ηειεπηαίαο 

ηάμεο εθπνλνχλ πηπρηαθή εξγαζία. 

2) Ώθεηεξία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάγθε λα πξνζθεξζεί ζε φινπο ηνπο 

ηειεηφθνηηνπο Βπέιπηδεο κηα νινθιεξσκέλε κεζνδνινγηθή θαηάξηηζε θαη ζπζηεκαηηθή 

γλψζε ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο ζηξαηησηηθήο επηζηήκεο. 

3) Δ πεξάησζή ηεο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ γλψζεψλ ηνπ Βπέιπηδνο 

πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπ.  

4) Δ πηπρηαθή εξγαζία: 

α) Βίλαη δπλαηφλ λα είλαη αηνκηθή ή νκαδηθή, αλάινγα πξνο ην επηδησθφκελν 

εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα θαη ηε θχζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο.  

β) Βίλαη δπλαηή ε παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ εξγαζηψλ, ελψπηνλ αθξναηεξίνπ ζε 

ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. 

γ) Πξνυπφζεζε αλάζεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ είλαη ε έγθξηζε απφ ην 

Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεκάησλ εξγαζίαο (πηπρηαθψλ) πνπ 

ππνβάιινληαη απφ επηηξνπή κε κέξηκλα ηεο Κνζκεηείαο θαη ηεο Αηεχζπλζεο ηξαηησηηθήο 

Βθπαίδεπζεο, ιακβαλφκελσλ ππφςε ηπρφλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΒ θαη ηεο επηζπκίαο ησλ 

Βπειπίδσλ. 

δ) Δ ππνζηήξημε ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ηεο Β. 

5) θνπφο Πηπρηαθψλ Βξγαζηψλ: Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο δελ 

είλαη ε επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, αιιά ε πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε δηεμαγσγή 

έξεπλαο θαη ε εμνηθείσζε κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη κεζνδνινγία.  

6) Καηαλνκή. 

α) Πξηλ ηε ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, νη Βπέιπηδεο ΕΕΕ ηάμεο θαηαλέκνληαη, 

αηνκηθά ή νκαδηθά θαη φρη άλσ ησλ ηξηψλ (3), ζηνπο θαζεγεηέο, νη νπνίνη ζα επηβιέςνπλ ηελ 

πηπρηαθή εξγαζία ηνπο, ην πξνζερέο αθαδεκατθφ έηνο. 

β) Οη δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα αλαθνηλψλνπλ, πξνεγνπκέλσο, ζέκαηα εξγαζηψλ, 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα επηβιέςνπλ. 

γ) Βπηηξνπή πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ζπγθξνηνχκελε απφ ηνλ Κνζκήηνξα, ην 

Αηεπζπληή ηνπ νηθείνπ ηνκέα ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο θαη Ώμησκαηηθφ ηεο Αηεχζπλζεο 

ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο κεξηκλά γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκάησλ εξγαζίαο, κε βάζε ηηο 
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νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ηηο επηζπκίεο ησλ Βπειπίδσλ θαη ηνπ έξγνπ 

επίβιεςεο ησλ θαζεγεηψλ.  

7) Αηαδηθαζία Κξίζεο – χλζεζε Βμεηαζηηθήο Βπηηξνπήο.  

α) Δ πηπρηαθή εξγαζία παξαδίδεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ Βχειπη ή απφ ηελ νκάδα 

εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο ζηελ ηξηκειή 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο. Δ παξνπζίαζή ηεο είλαη πξνθνξηθή, δχλαηαη λα ηελ 

παξαθνινπζήζεη θάζε ελδηαθεξφκελνο θαη αμηνινγείηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο.  

β) Δ Ώθαδεκατθή πλέιεπζε νξίδεη ηηο ηξηκειείο επηηξνπέο αμηνιφγεζεο, κεηά απφ 

ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Κνζκήηνξα. ηηο σο άλσ επηηξνπέο ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά. Δ ηξηκειήο επηηξνπή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη απφ 

επηζηήκνλεο, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ην λφκν, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηδάζθνπλ 

κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ησλ ΠΜ. 

γ) Δ επηηξνπή απηή θαζνξίδεη ην βαζκφ πνπ δίλεηαη ζηελ εξγαζία. 

δ) ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αδηαθνξίαο Βπέιπηδνο ηεο νκάδαο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, απηφο/ή απνβάιιεηαη απφ απηήλ θαη ηνπ/ηεο αλαηίζεηαη αηνκηθή 

εξγαζία. ηελ πεξίπησζε απηή ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ επηηξνπή 

πηπρηαθψλ εξγαζηψλ. 

8) Μεηά ηελ επηηπρή παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθή εξγαζίαο, έλα (1) αληίγξαθν ζε γξαπηή 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαηαηίζεηαη ζηε βηβιηνζήθε ηεο Β.  

9) Υαξαθηεξηζηηθά – Πξνδηαγξαθέο Πηπρηαθψλ Βξγαζηψλ. 

α) ιεο νη γξαπηέο δηαηξηβέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εληαία εμσηεξηθή εκθάληζε, 

παξνπζίαζε θαη αλάπηπμε, ζχκθσλα κε πξφηππν νδεγφ πνπ εγθξίλεη ην Βθπαηδεπηηθφ 

πκβνχιην. 

β) Γιψζζα Βιιεληθή ή Ώγγιηθή θαη ζχκθσλα κε ην Αηαθιαδηθφ Καλνληζκφ 

ηξαηησηηθήο Ώιιεινγξαθίαο.  

γ) Με απφθαζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Κνζκήηνξα, θαηαξηίδεηαη ζρεηηθφο πξφηππνο νδεγφο ζχληαμεο θαη χθνπο πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ.  
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                                ΠΣΤΥΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ IV ΣΑΞΔΧ (ΣΑΞΖ 2016) 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ 

ΚΑΘΖΓΖΣΖ 

1 ΐΔΏΡΏΚΟ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

ΒΛΒΓΥΟ ΏΦΏΛΒΕΏ ΜΒ 
ΑΕΚΣΤΟ Δ/Τ 

ΛΕΟΛΕΟ 
ΘΒΟΑΧΡΟ 

2 ΜΏΡΏΓΚΏΚΔ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

3 ΓΚΟΤΡΟΜΠΕΝΟ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

4 ΓΚΏΓΚΏ ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ Ο ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΟ ΡΟΛΟ ΣΔ 
ΒΛΛΏΑΏ ΏΝΏΜΒΏ ΣΟΝ 

ΒΤΡΏΕΏΣΕΚΟ ΚΏΕ ΣΟΝ ΑΤΣΕΚΟ 
ΚΟΜΟ 

ΓΡΕΐΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 5 ΐΟΝΏΚΟ ΜΏΡΕΟ 

6 ΚΏΛΟΓΡΏΝΏ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

ΒΞΟΜΟΕΧΔ ΏΝΏΥΒΔ ΣΘ 
ΜΟΝΏΑΧΝ ΜΒ ΡΏΝΣΏΡ 

LONGBOW ΚΏΕ ΠΤΡΏΤΛΟ 

HELLFIRE 

ΚΧΣΔ ΘΒΟΑΧΡΟ 

7 ΠΏΝΏΓΕΧΣΕΑΔ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

Δ ΒΛΛΏΑΏ Β ΜΕΏ ΡΒΏΛΕΣΕΚΔ 

ΠΟΛΕΣΕΚΔ 

ΏΛΟΜΠΒΨΝΣ ΏΡΒΦ 

8 ΜΒΛΕΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΔΣΟ 

9 ΑΟΤΑΟΤΝΔ 

ΝΕΚΟΛΏΟ 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ-ΤΓΚΡΕΔ ΟΠΛΕΚΧΝ 

ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ 
ΜΒΕΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΥΡΔΔ ΣΕ 

ΒΛΛΔΝΕΚΒ ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟ 

ΔΛΕΏ 

10 ΠΤΡΕΑΔ 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

11 ΣΓΒΐΒΛΒΚΟ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΤΣΔΜΏΣΟ 
ΚΏΣΏΓΡΏΦΔ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ 

ΏΝΏΛΤΔ ΜΒΓΏΛΟΤ ΟΓΚΟΤ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ 

ΑΟΤΚΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 

12 ΣΒΚΕΑΔ 

ΏΠΟΣΟΛΟ  

ΚΏΘΟΑΕΚΔ ΠΡΟΣΏΕΏ ΟΠΛΕΚΧΝ 

ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

ΚΏΡΏΜΠΒΛΏ 

13 ΠΏΣΏ ΜΕΛΣΕΏΑΔ ΟΠΛΏ ΔΛΒΚΣΡΟΜΏΓΝΔΣΕΚΟΤ 

ΠΏΛΜΟΤ ΓΕΏ ΣΔΝ ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ ΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ 

ΑΏΡΏ 

14 ΓΒΡΏΚΏΚΔ 
ΒΜΜΏΝΟΤΔΛ 

ΒΚΡΔΚΣΕΚΏ-ΥΔΜΕΚΏ ΟΠΛΏ ΜΒΛΏΣΡΏΚΔ 
ΓΒΧΡΓΕΏ 

15 ΜΠΟΤΓΕΝΒΚΔ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

16 ΜΏΝΑΏΛΟ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

Ο ΓΒΧΠΟΛΕΣΚΟ ΡΟΛΟ ΣΔ 
ΒΛΛΏΑΏ ΣΔΝ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ 

ΜΒΟΓΒΕΟ 

ΓΡΕΐΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

17 ΘΒΟΑΧΡΕΑΔ 
ΑΏΝΕΔΛ 

18 ΚΏΡΏΑΏΝΏ 
ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

19 ΏΝΑΡΟΝΕΚΟΤ 
ΦΧΣΒΕΝΔ 

ΓΡΔΓΟΡΔ ΏΤΞΒΝΣΕΟΤ ΣΟ 
ΔΡΧΕΚΟ ΠΏΡΏΑΒΕΓΜΏ ΣΟΝ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
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20 ΠΛΏΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΏΡΒΣΔ  

ΏΓΧΝΏ ΣΔ ΒΟΚΏ 

21 ΥΏΣΓΔΐΏΕΛΒΕΟΤ 

ΜΕΥΏΔΛ-ΏΝΣΧΝΕΟ 

"ΠΡΏΕΝΒ" ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΒ 

ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΒ ΚΏΕ ΤΓΥΡΟΝΔ 
ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΜΒΡΕΜΝΏ 

ΓΡΕΐΏ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

22 ΓΕΟΤΛΔ ΝΕΚΟΛΏΟ 

23 ΥΒΕΜΧΝΏ 

ΜΕΛΣΕΏΑΔ 

24 ΝΕΧΣΔ ΒΛΕΏΐΒΣ ΒΚΣΕΜΔΔ ΑΤΝΏΣΟΣΔΣΏ 

ΤΛΟΠΟΕΔΔ ΤΠΟΐΡΤΥΕΧΝ 
ΣΔΛΒΠΕΚΟΕΝΧΝΕΧΝ 

ΚΧΣΔ ΘΒΟΑΧΡΟ 

25 ΥΏΝΣΡΟΐΕΣ 
ΏΛΏΝΣΕΝ 

Δ ΕΣΟΡΕΏ ΣΟΤ ΜΏΤΡΟΐΟΤΝΕΟΤ ΜΏΛΒΔ 

26 ΚΧΣΔ ΥΡΔΣΟ Δ ΒΜΠΛΟΚΔ ΡΧΕΏ-ΚΏΝΏΑΏ 
ΣΔΝ ΏΡΚΣΕΚΔ 

ΤΡΜΏ 

27 ΜΏΣΟΡΕΑΔ 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

28 ΧΣΔΡΟΠΟΤΛΟ 

ΝΕΚΟΛΏΟ 

29 ΐΏΕΛΒΕΏΑΔ 
ΏΝΒΣΔ 

ΟΕ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ ΣΏ ΓΒΓΟΝΟΣΏ 
ΚΏΕ ΟΕ ΤΝΒΠΒΕΒ ΣΔ 

ΜΕΚΡΏΕΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ 

ΚΏΝΒΛΟΠΟΤΛΟ 

30 ΠΏΠΏΝΕΚΟΛΏ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

31 ΛΒΧΝΕΑΟΠΟΤΛΟ 
ΛΒΧΝΕΑΏ 

32 ΏΞΕΧΣΕΑΟΤ ΥΡΤΏ Ο ΥΒΑΕΏΜΟ ΚΏΕ Δ 
ΑΕΒΤΘΤΝΔ ΣΧΝ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ ΚΏΣΆ ΣΔΝ 

ΠΒΡΕΟΑΟ 1919-1922 

ΚΏΣΏΝΔ 

33 ΚΟΤΟΤΑΔ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

ΥΒΕΡΕΜΟ 

ΣΔΛΒΚΏΣΒΤΘΤΝΟΜΒΝΟΤ 
ΟΥΔΜΏΣΟ ΜΒ ΛΟΓΕΜΕΚΟ 

ANDROID 

ΑΟΤΚΏ 

34 ΓΕΟΐΏΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΕΟΝΤΕΟ 

35 ΑΏΦΝΔ 

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

ΜΕΚΡΏΕΏΣΕΚΔ ΒΚΣΡΏΣΒΕΏ-Δ 

ΠΟΡΒΕΏ ΠΡΟ ΣΟ ΏΓΚΏΡΕΟ 
ΠΟΣΏΜΟ 1921 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

36 ΏΕΜΔ ΜΏΡΕΏ 

37 ΐΟΓΕΏΣΓΟΓΛΟΤ 

ΥΡΔΣΟ 

ΟΕ ΒΑΏΦΕΚΒ ΒΚΣΏΒΕ ΣΟΤ 

ΒΛΛΔΝΕΜΟΤ ΏΠ ΣΔΝ 
ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΏ ΒΧ ΔΜΒΡΏ 

ΓΡΕΐΏ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

38 ΠΏΠΏΚΧΣΏ 

ΥΏΡΏΛΏΜΠΟ 

39 ΐΏΡΛΏ ΥΡΕΣΕΝΏ  ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΔ ΦΕΛΟΟΦΕΏ ΣΟΤ 

ΚΟΚΚΕΝΟΤ ΣΡΏΣΟΤ ΚΏΕ Δ 
ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΔ 

ΟΐΕΒΣΕΚΔ ΒΝΧΔ ΚΏΣΆ ΣΟΝ 

ΐ ΠΏΓΚΟΜΕΟ ΠΟΛΒΜΟ 

ΓΡΕΐΏ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 40 ΠΛΕΣΔ 
ΒΤΏΓΓΒΛΟ 

41 ΠΒΛΒΚΏΝΟ 

ΕΧΏΝΝΔ 

ΛΒΞΕΛΟΓΕΟ ΏΓΓΛΕΚΔ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΟΡΟΛΟΓΕΏ 
ΤΓΓΡΏΦΔ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΟΤ 

ΐΟΔΘΔΜΏΣΟ 

ΒΛΕΏΐΒΣ 

ΥΏΣΓΕΟΛΟΤ 

42 ΜΠΏΛΛΏ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

Δ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΟΤ ΕΒΡΟΤ 
ΛΟΥΟΤ ΣΔ ΜΒΔ ΏΝΏΣΟΛΔ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 



Σξίηε έθδνζε 

525 

43 ΑΏΛΏΜΠΔ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

44 ΐΟΤΛΓΏΡΏΚΔ 

ΝΕΚΟΛΏΟ 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΠΟΛΕΣΕΜΕΚΔ 

ΤΝΒΥΒΕΏ ΏΠ ΣΔΝ 
ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΏ ΒΧ ΔΜΒΡΏ 

ΤΛΐΕΏ ΚΏΣΟΤΝΣΏ 

45 ΚΧΣΟΤΛΏ 
ΘΒΟΑΧΡΟ 

Δ ΠΟΡΒΕΏ ΣΟΤ Μ. ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤ 
ΜΒΣΏ ΣΔΝ ΠΣΧΔ ΣΔ 

ΠΒΡΕΚΔ ΏΤΣΟΚΡΏΣΟΡΕΏ ΚΏΕ 

Δ ΒΚΣΡΏΣΒΕΏ ΣΔΝ ΕΝΑΕΏ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

46 ΠΏΠΏΑΔΜΟΠΟΤΛΟ 
ΕΧΏΝΝΔ 

47 ΣΕΡΟΓΕΏΝΝΔ 
ΐΏΕΛΒΕΟ 

ΜΒΘΟΑΟΕ ONLINE ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ 
ΚΏΕ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ ΒΞ' 

ΏΠΟΣΏΒΧ 

ΛΕΟΛΕΟ 
ΘΒΟΑΧΡΟ 

48 ΐΟΚΟΤ ΏΝΑΡΒΏ 

49 ΡΏΦΏΔΛ ΝΕΚΟΛΏ ΏΝΏΠΣΤΞΔ - ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΜΔ 

ΒΠΏΝΑΡΧΜΒΝΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ(ΒΝΏΒΡΕΏ-
ΤΠΟΐΡΤΥΕΏ-ΒΠΕΓΒΕΏ) ΚΏΕ 

ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΟΝ 
ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΣΡΏΣΟ 

ΓΚΡΕΣΓΏΠΔ - 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟ 50 ΚΟΤΜΠΟΤΛΔ 
ΒΤΦΡΟΤΝΔ 

51 ΚΏΣΕΚΔ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΣΔ 
ΣΟΤΡΚΕΏ 

ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΕ 

52 ΜΏΝΝΔ 
ΏΘΏΝΏΕΟ 

53 ΠΟΓΕΑΔ 
ΏΛΦΡΒΑΟ 

54 ΏΡΝΏΟΤΣΔ 
ΏΝΏΣΏΔ 

Δ ΒΞΒΛΕΞΔ - ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΔ 
ΏΣΟΜΕΚΔ ΐΟΜΐΏ, Δ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΒΚΜΒΣΏΛΒΤΔ 

ΏΤΣΔ ΚΏΕ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΏ - 
ΒΠΕΠΣΧΒΕ ΣΔ ΣΏ ΠΒΑΕΏ ΣΧΝ 

ΜΏΥΧΝ ΚΏΕ ΣΔΝ ΏΝΘΡΧΠΕΝΔ 

ΓΧΔ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟ 
ΔΛΕΏ 

55 ΚΤΠΡΕΏΝΟΤ 
ΑΕΟΜΔΑΔ 

56 ΕΜΟ ΠΕΡΟ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΣΟΤ 

ΤΓΚΟΕΝΧΝΕΏΚΟΤ ΑΕΚΣΤΟΤ ΣΔ 
ΏΛΐΏΝΕΏ 

ΤΡΜΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 

57 ΓΕΟΤΛΐΏΝΕΑΔ 
ΣΏΤΡΟ 

Δ ΒΞΒΛΕΞΔ ΣΔ ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ 
ΜΒΡΕΜΝΏ ΣΟΝ ΒΛΛΔΝΕΚΟ 

ΣΡΏΣΟ ΏΠ ΣΟΤ 

ΐΏΛΚΏΝΕΚΟΤ ΣΟΝ ΐ΄ 
ΠΏΓΚΟΜΕΟ ΠΟΛΒΜΟ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

58 ΐΟΛΛΏ ΑΔΜΔΣΡΏ 

59 ΠΏΛΔΟΤΡΏ 
ΜΒΝΒΛΏΟ 

ΠΕΘΏΝΏ ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΏ 
ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΚΏΕ 

ΜΒΕΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΏΠ ΣΤΥΟΝ 

ΒΞΟΑΟ ΣΔ ΒΛΛΏΑΏ ΏΠ ΣΟΤ 
ΑΤΣΕΚΟΤ ΤΛΛΟΓΕΚΟΤ 

ΘΒΜΟΤ ΏΦΏΛΒΕΏ 

ΓΡΕΐΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

60 ΚΒΦΕΛΔ 
ΏΘΏΝΏΕΟ 

61 ΑΒΜΒΡΣΓΔ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

62 ΣΕΟΝΔ ΥΡΔΣΟ ΚΒΡΏΤΝΟΐΟΛΟ 
ΠΟΛΒΜΟ:ΓΒΡΜΏΝΕΏ 1940-ΕΡΏΚ 

1990 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 63 ΑΏΕΝΏ ΓΔΔ 

64 ΣΕΛΕΚΕΑΔ ΜΒΘΟΑΟΕ ONLINE ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΛΕΟΛΕΟ 
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ΘΒΟΦΕΛΟ ΚΏΕ ΑΕΑΏΚΏΛΕΏ ΒΞ' 

ΏΠΟΣΏΒΧ 

ΘΒΟΑΧΡΟ 

65 ΚΡΒΣΏΛΏ ΏΛΏΥ  

66 ΚΏΤΚΕΏ ΓΒΧΡΓΕΟ VOCABULARY TEST ΓΒΧΡΓΕΝΔ 
ΒΜΜΏΝΟΤΔΛ 67 ΣΟΜΠΏΝΕΑΔ 

ΏΝΏΣΏΕΟ 

68 ΐΛΏΥΟ 
ΥΏΡΏΛΏΜΠΟ 

ΔΠΒΕΡΧΣΒ ΒΤΒΡΓΒΣΒ ΚΏΕ Δ 
ΤΜΐΟΛΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΘΝΕΚΔ 

ΠΏΛΕΓΓΒΝΝΒΕΏ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

69 ΠΏΛΛΏΑΔ 
ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

70 ΣΟΣΕΚΏ 
ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

71 ΜΏΓΕΝΣΕ ΥΏΜΕΝΣ ΏΝΣΕΒΡΟΠΟΡΕΚΏ ΤΣΔΜΏΣΏ ΚΟΚΟΡΒΛΔ 
ΥΡΔΣΟ 

72 ΠΏΠΏΦΕΛΕΠΠΟΤ 
ΒΛΒΤΘΒΡΕΟ 

ΣΟ ΠΏΛΏΕΣΕΝΕΏΚΟ ΓΔΣΔΜΏ ΚΏΕ 
Δ ΣΏΔ ΣΔ ΒΛΛΏΑΏ 

ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΕ 

73 ΏΚΒΛΛΏΡΔ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

74 ΛΒΝΣΏ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

75 ΥΏΣΓΔΚΤΡΚΟΤ 
ΏΝΏΣΏΕΟ 

ΤΛΕΚΟΣΒΥΝΕΚΔ ΤΠΟΑΟΜΔ ΓΕΏ 
ΣΔΝ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΦΔΦΕΏΚΧΝ 

ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΣΔΝ Β 

ΠΏΠΏΑΏΚΔ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

76 ΠΏΠΏΑΒΏ 
ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

77 ΘΒΟΥΏΡΟΤ 
ΜΏΡΕΟ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΔ ΑΕΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ Δ 
ΒΚΓΤΜΝΏΔ ΜΒ ΕΜΏΝΣΒ TRX 

ΣΟ ΣΡΏΣΟ 

ΠΏΞΕΝΟ 
ΘΡΏΤΐΟΤΛΟ 

78 ΑΕΟΛΏΣΓΔ 

ΟΡΒΣΔ 

ΓΚΒΜΠΒΛ:Ο ΠΏΣΒΡΏ ΣΔ 

ΠΡΟΠΏΓΏΝΑΏ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

79 ΜΏΝΑΡΏΣΓΕΑΟΤ 

ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΔ 

ΡΏΑΕΒΝΒΡΓΏ ΥΔΜΕΚΏ ΟΠΛΏ ΚΧΣΔ ΘΒΟΑΧΡΟ 

80 ΠΏΝΣΟΤΛΕΏ 
ΡΏΦΏΒΛΏ 

81 ΣΒΦΟΠΟΤΛΟ 
ΏΠΟΣΟΛΟ 

ΟΡΓΏΝΏ ΠΏΡΏΣΔΡΔΔ 
ΚΟΜΟΛΟΓΕΚΧΝ ΦΏΕΝΟΜΒΝΧΝ 
ΚΏΕ ΠΕΘΏΝΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ 

ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΟ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

ΐΟΡΐΟΛΏΚΟ 
ΏΓΓΒΛΟ 

82 ΑΒΑΟΓΛΟΤ 
ΕΧΏΝΝΔ 

83 ΐΟΓΕΏΝΟ 
ΥΏΡΏΛΏΜΠΟ 

ΠΟΛΕΣΕΜΟ ΚΏΕ ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΔ ΏΡΥΏΕΏ 

ΠΏΡΣΔ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

84 ΚΧΣΟΤΛΏ 
ΕΧΏΝΝΔ 

85 ΚΏΝΣΓΏΚΔ 
ΏΛΚΕΐΕΏΑΔ 

Δ ΜΏΥΔ ΣΔ ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ Δ 
ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΧΝ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

Β ΏΤΣΔΝ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

86 ΜΕΥΏΔΛΕΑΔ 
ΥΏΡΏΛΏΜΠΟ 

ΥΒΒΕ ΒΛΛΏΑΏ-ΒΡΐΕΏ ΑΕΏ 
ΜΒΧ ΣΧΝ ΏΕΧΝΧΝ 

ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΕ 

87 ΏΓΓΒΛΏΚΔ ΛΤΑΕΏ ΏΝΣΒΠΕΘΒΔ ΣΟΤ 1940 ΜΒΥΡΕ 
ΣΔΝ ΒΏΡΕΝΔ ΏΝΣΒΠΕΘΒΔ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

88 ΣΏΓΚΏ ΓΒΧΡΓΕΟ ΒΠΕΥΒΕΡΔΔ ΣΕ ΏΡΑΒΝΝΒ ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
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89 ΑΔΜΏΚΟΠΟΤΛΟ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

 ΓΒΧΡΓΕΟ 

90 ΥΒΕΜΧΝΟΠΟΤΛΟ 

ΕΧΔΦ 

91 ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤ 

ΜΏΡΕΝΟ 

Δ ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΧΝ 

ΚΤΠΡΕΏΚΧΝ ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ ΚΏΕ ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΒΘΝΕΚΔ 

ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 

ΓΡΕΐΏ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

92 ΓΚΏΓΏΣΏΘΔ 

ΐΏΕΛΒΕΟ 

ΣΟ ΤΦΧΜΏ 731 ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

93 ΓΚΕΓΕΧΣΔ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

ΛΏΘΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΚΏΕ 

ΣΏΚΣΕΚΔ ΠΟΤ ΟΑΔΓΔΏΝ ΣΔΝ 
ΜΕΚΡΏΕΏΣΕΚΔ ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 
  94 ΥΏΥΏΝΕ ΔΛΕΏ 

95 ΏΝΏΝΕΏΑΔ 
ΥΏΡΏΛΏΜΠΟ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΦΤΕΚΟΤ ΏΒΡΕΟΤ 
ΣΔ ΦΒΧΠΟΛΕΣΕΚΔ ΣΔ 

ΒΤΡΏΕΏ ΣΕ ΒΠΟΜΒΝΒ 
ΑΒΚΏΒΣΕΒ ΚΏΕ Δ ΔΜΏΕΏ ΣΧΝ 

ΒΛΛΔΝΕΚΧΝ ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 

ΓΡΕΐΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

96 ΠΕΣΕΛΔ ΧΣΔΡΕΟ 

97 ΠΡΒΜΒΣΔ 

ΥΡΔΣΟ 

ΣΡΟΠΟΕ ΜΒΣΏΐΟΛΔ ΣΧΝ 

ΚΏΕΡΕΚΧΝ ΤΝΘΔΚΧΝ ΚΏΕ Δ 
ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΟΤ ΣΟΝ ΣΡΏΣΟ 

ΥΏΟ ΔΛΕΏ 

98 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

99 ΚΏΡΏΓΕΏΝΝΔ 

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ-
ΏΝΏΣΏΕΟ 

ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΤΣΔΜΏΣΟ 

ΑΕΏΑΡΏΣΕΚΧΝ ΠΟΛΒΜΕΚΧΝ 
ΠΏΕΥΝΕΑΕΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ 

ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ΜΟΝΣΒΛΧΝ 

ΜΏΥΧΝ 

ΑΟΤΚΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 

100 ΣΒΛΕΟ  
ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

Δ ΠΟΡΒΕΏ ΠΡΟ ΣΟ ΏΓΓΏΡΕΟ ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

101 ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ 
ΣΤΛΕΏΝΟ 

102 ΕΛΏΡΕΑΔ 
ΏΘΏΝΏΕΟ 

103 ΣΕΟΣΡΏ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

ΣΟ ΒΡΓΟ ΣΟΤ ΕΧΏΝΝΔ ΜΒΣΏΞΏ 
ΣΔΝ ΟΡΓΏΝΧΔ ΣΔ ΏΜΤΝΏ 

ΚΏΕ ΣΧΝ ΟΥΤΡΧΝ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

104 ΓΕΏΐΡΔ ΒΤΘΤΜΕΟ 

105 ΥΏΣΓΔΑΔΜΔΣΡΕΟΤ 
ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

106 ΚΧΣΟΤΛΏ 
ΕΧΏΝΝΔ-ΓΒΧΡΓΕΟ 

Ο ΠΟΝΣΕΏΚΟ ΒΛΛΔΝΕΜΟ 
ΚΏΣΆ ΣΔΝ ΟΘΧΜΏΝΕΚΔ 

ΠΒΡΕΟΑΟ ΚΏΕ ΣΏ ΏΕΣΕΏ ΣΔ 
ΓΒΝΟΚΣΟΝΕΏ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

107 ΕΏΜΏΓΚΏ ΒΛΒΝΔ 

108 ΜΠΏΛΏΑΏΚΔ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

ΜΟΝΣΒΛΏ ΚΏΣΏΝΟΜΔ ΠΤΡΧΝ 
ΓΕΏ ΠΡΟΐΟΛΔ ΣΟΥΧΝ 

ΑΏΡΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 

109 ΏΐΐΏ ΏΘΏΝΏΕΟ ΚΏΣΏΣΡΟΦΔ ΚΏΕ ΛΒΔΛΏΕΏ 
ΒΛΛΔΝΕΚΧΝ ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΧΝ ΚΏΣΏ 

ΣΔΝ ΟΘΧΜΏΝΕΚΔ ΠΒΡΕΟΑΟ: Δ 

ΘΒΔ ΣΔ ΒΛΛΏΑΏ ΚΏΕ Δ 

ΚΏΣΟΤΝΣΏ ΤΛΐΕΏ 

110 ΑΟΤΚΏ ΠΒΣΡΟ 
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ΠΟΡΒΕΏ ΠΡΟ ΣΟΝ 

ΒΠΏΝΏΠΏΣΡΕΜΟ 

111 ΛΟΤΚΏ ΓΕΧΡΓΟ ΠΏΡΣΔ: ΚΟΕΝΧΝΕΏ ΚΏΕ 

ΠΟΛΒΜΕΚΟ ΕΑΒΧΑΒ  

ΚΏΣΟΤΝΣΏ ΤΛΐΕΏ 

112 ΥΏΓΕΏΝΝΔ 
ΏΐΡΏΏΜ 

113 ΠΤΡΟΤ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

ΒΡΒΤΝΏ ΣΟΝ ΣΟΜΒΏ ΣΧΝ 

ΒΚΡΔΚΣΕΚΧΝ ΣΟΝ 21ν ΏΕΧΝΏ 

ΦΡΏΓΚΟ 

ΛΒΧΝΕΑΏ ͦ 
114 ΠΏΠΏΝΣΧΝΕΟΤ 

ΥΡΔΣΟ 

115 ΏΘΏΝΏΟΠΟΤΛΟ 

ΐΏΕΛΒΕΟ 

ΐΏΛΚΏΝΕΚΟΕ ΠΟΛΒΜΟΕ ΚΏΕ Δ 

ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΜΒΡΕΜΝΏ ΣΟΤ 
ΒΛΛΔΝΕΚΟΤ ΣΡΏΣΟΤ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

116 ΚΏΡΏΜΠΟΤΛΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

117 ΏΛΒΠΏΚΟΤ ΔΛΕΏ ΠΡΟΛΔΠΣΕΚΔ ΏΜΤΝΏ ΒΤΦΤΧΝ 
ΤΣΔΜΏΣΧΝ 

ΑΏΡΡΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 

118 ΝΣΏΛΏΚΟΤΡΏ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

119 ΥΏΕΧΣΔ 

ΘΒΜΕΣΟΚΛΔ 

ΠΡΟΠΟΝΔΣΕΚΔ ΒΦΏΡΜΟΓΔ ΣΕ 

ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

ΠΏΞΕΝΟ 

ΘΡΏΤΐΟΤΛΟ 

120 ΟΛΧΜΕΑΔ 

ΏΘΏΝΏΕΟ 

121 ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ 

ΏΝΣΧΝΔ 

ΣΟ ΚΤΠΡΕΏΚΟ ΓΔΣΔΜΏ ΜΜΒΥΡΕ 

ΣΟ 1964 

ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΨΝΣ 

122 ΕΧΏΝΝΟΤ ΏΝΑΡΒΏ 

123 ΜΠΒΔ ΑΔΜΔΣΡΕΟ ΏΛΓΒΐΡΕΚΒ ΒΠΕΘΒΒΕ Β 
ΏΤΡΜΏΣΏ ΜΒΏ 

ΑΏΡΡΏ  ΝΕΚΟΛΏΟ   

124 ΛΟΛΏ ΕΧΏΝΝΔ ΏΝΏΛΤΔ ΚΏΕ ΏΝΕΥΝΒΤΔ 
ΏΑΤΝΏΜΕΧΝ ΑΕΚΣΤΧΝ 

ΑΟΤΚΏ ΠΒΣΡΟ 

125 ΣΒΏΓΔ ΐΏΕΛΒΕΟ Δ ΒΞΒΛΕΞΔ ΣΔ ΣΡΟΜΟΚΡΏΣΕΏ 
ΏΠ ΣΟΝ 20ναη. 

ΓΡΕΐΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

126 ΓΡΒΣΕΣΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

127 ΠΏΛΔΓΕΏΝΝΔ 
ΘΒΟΑΧΡΟ 

128 ΦΕΛΕΠΠΟΤ ΝΕΚΟΛΏ ΟΛΧΝ Ο ΏΘΔΝΏΕΟ ΚΏΕ 
ΠΒΡΕΚΛΔ ΞΏΝΘΕΠΠΟΤ: ΑΤΟ 
ΟΦΒΕ ΣΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ 

ΠΕΝΟΤΛΏ 
ΐΏΡΐΏΡΏ 129 

ΥΏΛΚΕΑΟΤ 
ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ 

130 
ΚΏΡΏΚΟΛΕΟ 
ΒΜΜΏΝΟΤΔΛ Δ ΠΟΡΒΕΏ ΣΟΤ ΝΏΠΟΛΒΟΝΣΏ 

ΐΟΝΏΠΏΡΣΔ ΚΏΕ ΟΕ ΒΠΕΑΕΧΞΒΕ 
ΣΟΤ 

ΜΏΥΏΕΡΏ 
ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ 

131 
ΠΏΠΏΑΟΠΟΤΛΟ 

ΕΧΏΝΝΔ - 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

132 ΛΟΤΚΏ ΛΟΤΚΏ 
Δ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΣΔ ΡΧΕΏ ΣΔΝ 

ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΒΟΓΒΕΟ 
ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΨΝΣ 

133 
ΚΏΡΏΝΕΚΟΛΏ 

ΘΒΟΑΧΡΟ 

134 ΦΡΏΓΚΕΏΑΏΚΔ ΤΓΚΡΕΣΕΚΔ ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΧΝ ΓΡΕΣΓΏΠΔ 
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ΓΒΧΡΓΕΟ ΒΒ/Π ΏΔ-64 ΏPACHE ΚΏΕ ΚΏ-S2 

KAMOV ΚΏΘΧ ΚΏΕ ΏΝΏΛΤΔ 
ΣΧΝ ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΧΝ ΚΏΕ 

ΜΒΕΟΝΒΚΣΔΜΏΣΧΝ ΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΒΛΛΔΝΕΚΟ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

135 ΠΏΨΕΟ ΏΝΑΡΒΏ 

136 
ΏΘΏΝΏΟΠΟΤΛΟ 

ΟΦΕΏΝΟ 
Ο ΏΦΡΟΚΒΝΣΡΕΜΟ ΚΏΕ Δ 

ΠΏΡΏΠΟΕΔΔ ΣΔ ΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΕΣΟΡΕΏ 

ΤΛΐΕΏ ΚΏΣΟΤΝΣΏ 

137 
ΥΡΕΣΟΦΔ 

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

138 
ΥΒΕΜΧΝΏΚΔ 
ΒΜΜΏΝΟΤΔΛ 

Ο ΏΞΟΝΏ ΤΝΒΡΓΏΕΏ 
ΒΛΛΏΑΏ ΚΤΠΡΟΤ ΕΡΏΔΛ ΣΟ 

ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΟ 

ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ 

ΏΡΒΦ ΏΛ ΟΜΠΒΕΝΣ 

139 
ΣΏΣΟ 

ΠΏΝΣΒΛΒΔΜΧΝ 

140 ΏΡΓΤΡΕΏΑΔ ΔΛΕΏ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΚΡΕΔ Χ 
ΏΝΏΣΏΛΣΕΚΟ ΠΏΡΏΓΟΝΣΏ 

ΣΕ ΒΛΛΔΝΕΚΒ ΒΝΟΠΛΒ 
ΑΤΝΏΜΒΕ ΚΏΕ ΚΏΣΆ ΠΟΟ ΏΤΣΔ 

ΒΠΔΡΒΏΓΒΕ ΣΔ ΥΒΔ ΣΔ ΜΒ 

ΣΏ ΟΜΟΡΏ ΚΡΏΣΔ 

ΚΟΚΚΕΝΟΤ 
ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΔ 

141 
ΓΕΟΐΏΝΔ ΡΏΦΏΔΛ 

ΠΏΤΛΟ 

142 
ΐΒΝΏΡΑΟ 

ΒΤΏΓΓΒΛΟ 

143 
ΚΏΡΏΚΏΣΏΝΕΏ 

ΘΒΟΦΏΝΔ 

ΔΛΒΚΣΡΟΝΕΚΔ ΒΠΕΣΔΡΔΔ ΣΟ 

ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ ΣΟΤ ΏΕΓΏΕΟΤ 
ΑΏΡΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 144 

ΓΏΛΏΝΟΤΛΔ 

ΏΡΕΣΟΣΒΛΔ 

145 
ΥΏΡΏΛΏΜΠΟΤ 

ΏΝΑΡΒΏ 

146 
ΠΤΡΟΤ 

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΏΣΕΧΣΕΚΧΝ 

ΠΤΡΏΤΛΧΝ ΜΒΏΕΟΤ ΚΏΕ 
ΜΒΓΏΛΟΤ 

ΐΒΛΛΔΝΒΚΟΤ.ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ 

ΚΏΕ ΒΦΏΡΜΟΓΒ ΣΟΤ ΣΔΝ 
ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΣΔ ΣΏΚΣΕΚΔ 

ΚΏΣΏΣΏΔ ΣΟ ΑΕΏΣΔΜΏ Β 

ΤΝΏΡΣΔΔ ΜΒ ΣΔΝ 
ΏΠΟΣΡΒΠΣΕΚΔ ΕΚΏΝΟΣΔΣΏ ΣΧΝ 

ΚΡΏΣΧΝ 

ΣΟΚΟ 

147 
ΑΟΤΛΚΒΡΟΓΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 
ΒΘΝΕΚΟ ΑΕΥΏΜΟ : ΚΕΝΔΜΏ 

ΒΘΝΕΚΔ ΏΜΤΝΔ 
ΝΣΟΜΠΡΟ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

148 ΑΟΤΚΏ ΔΛΕΏ 

149 ΣΏΟΤΔ ΣΏΜΏΣΏ ΑΕΏΠΏΔ ΣΔ ΓΕΟΤΓΚΟΛΏΐΕΏ 
ΚΏΕ ΟΕ ΒΠΕΠΣΧΒΕ ΣΔ ΣΏ 

ΐΏΛΚΏΝΕΏ ΚΏΕ Δ ΏΡΏΐΕΚΔ 
ΏΝΟΕΞΔ 

ΒΛΕΏΐΒΣ 

ΥΏΣΓΔΟΛΟΤ 150 
ΣΡΟΤΓΕΣ 

ΏΝΣΡΕΓΕΏΝΝΏ 

151 ΣΏΚΛΏ ΝΕΚΟΛΏΟ ΤΝΑΤΏΜΟ ΚΏΕ ΚΏΣΏΚΒΤΔ 
ΜΕΏ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ 

ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ ΐΏΕΜΒΝΔ Β 

ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ 

ΑΏΡΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 
  152 

ΣΕΏΡΓΏΛΔ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

153 ΠΒΣΏΛΏ ΔΛΕΏ 
ΏΠΟΐΏΣΕΚΒ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ ΣΏ 

ΦΧΚΛΏΝΣ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 
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154 
ΠΏΠΏΓΒΧΡΓΕΟΤ 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

ΚΏΣΏΛΔΦΔ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟΤΠΟΛΔ ΏΠΟ 
ΣΟΤ ΣΏΤΡΟΦΟΡΟΤ 1204 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

155 
ΚΏΡΏΜΠΒΣΟ 

ΕΧΏΝΝΔ Ο ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΟ ΡΟΛΟ ΣΔ 

ΒΛΛΏΑΏ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ 
ΜΒΣΏΐΏΛΛΟΜΒΝΟ ΤΣΔΜΏ 
ΣΔ ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΜΒΟΓΒΕΟΤ 

ΓΡΕΐΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

156 
ΜΕΥΏΔΛΕΑΔ 

ΥΡΔΣΟ 

157 
ΜΠΏΛΏΣΟΤΚΏ 

ΏΠΟΣΟΛΟ 

158 ΚΟΤΡΓΕΏΛΔ ΒΛΒΝΔ ΏΘΛΔΣΕΜΟ 
ΠΏΞΕΝΟ 

ΘΡΏΤΐΟΤΛΟ 

159 
ΠΏΡΏΕΑΔ 

ΓΒΧΡΓΕΟ ΡΏΦΏΔΛ 
ΐ' ΚΡΕΜΏΕΚΟ ΠΟΛΒΜΟ: OI 

ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΒ ΒΞΒΛΕΞΒΕ ΣΔΝ 

ΏΝΏΣΟΛΕΚΔ ΒΤΡΧΠΔ 

ΓΡΕΐΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

160 
ΜΟΤΓΏΚΔ 

ΟΡΦΒΏ ΠΒΣΡΟ 

161 
ΜΔΣΕΏΚΟ 
ΥΡΔΣΟ 

162 
ΚΏΣΕΚΏ 
ΐΏΕΛΒΕΟ 

Ο ΣΡΏΣΔΛΏΣΔ ΏΝΝΕΐΏ ΚΏΕ Δ 
ΤΜΐΟΛΔ ΣΟΤ ΣΔΝ ΒΞΒΛΕΞΔ 

ΣΔ ΕΣΟΡΕΏ 247πΥ -183πΥ 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

163 
ΏΛΒΤΡΕΑΔ 
ΝΕΚΟΛΏΟ 

164 ΠΏΠΠΏ ΠΤΡΕΑΧΝ 
ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ ΣΔΝ ΔΠΒΕΡΟ ΣΟ 

1897 

ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

165 
ΕΟΝΣΔ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

ΤΠΟΛΟΓΕΣΕΚΏ ΠΏΕΥΝΕΑΕΏ ΚΏΕ 

ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΣΕ 
ΒΝΟΠΛΒ ΑΤΝΏΜΒΕ 

 ΑΟΤΚΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 

166 
ΓΏΦΒΕΡΔ 

ΘΒΟΑΧΡΟ 
ΚΤΠΡΟ:ΟΕ ΒΠΒΜΐΏΒΕ ΚΏΕ ΣΏ 

ΥΒΑΕΏ ΣΧΝ ΕΜΠΒΡΕΏΛΕΣΧΝ 
ΓΡΕΐΏ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

167 ΥΟΤΠΔ ΥΏΡΕΣΧΝ 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΡΔΔ ΚΏΕ 

ΚΏΣΏΚΒΤΔ UAV 

ΓΚΡΕΣΓΏΠΔ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ,ΑΏΡΏ 

ΝΕΚΟΛΏΟ 

168 
ΜΏΣΡΏΚΔ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

MANAGEMENT ΚΏΕ ΣΡΏΣΟ 
ΚΟΚΚΕΝΟΤ 

ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΔ 
169 

ΓΕΏΝΏΚΟΠΟΤΛΟ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

170 
ΣΒΡΓΕΟΤΛΏ 

ΏΣΒΡΕΟ 
ΒΠΕΑΡΏΔ ΟΔΒ ΚΏΕ ΝΏΣΟ ΣΟ 

ΏΦΓΏΝΕΣΏΝ 
ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΨΝΣ 

171 ΜΏΣΓΒΝΣΕ ΏΡΟΤΥ 

172 ΜΠΟΤΡΏ ΠΏΤΛΟ 

ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΕ ΠΟΡΟΕ ΚΏΕ 
ΜΏΝΏΣΓΜΒΝΣ 

ΠΏΡΕ ΏΝΏΣΏΕΏ 
173 

ΐΏΚΏΝΣΔΡΏ 
ΥΡΔΣΟ 

174 
ΠΏΣΒΡΏΚΔ 

ΜΕΥΏΔΛ 

175 
ΚΧΣΏΚΟ 
ΓΒΧΡΓΕΟ 

ΚΏΣΏΣΡΟΦΒ ΏΡΥΏΕΟΣΔΣΧΝ ΚΏΣΟΤΝΣΏ ΤΛΐΕΏ 

176 
ΠΏΠΏΑΒΏ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

177 ΐΏΡΝΏΐΏ ΚΤΡΕΏΚΟ 
Δ ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔ ΚΟΠΧΔ 
ΣΔΝ ΚΡΕΔ ΚΏΕ ΣΔ ΛΔΦΔ 

ΠΏΞΕΝΟ 
ΘΡΏΤΐΟΤΛΟ 
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ΏΠΟΦΏΒΧΝ 

178 
ΓΟΤΜΠΟΑΔ 

ΏΝΣΧΝΕΟ ΛΕΐΤΔ ΠΡΕΝ ΚΏΕ ΜΒΣΏ ΣΟΝ 
ΚΏΝΣΏΦΕ 

ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΨΝΣ 
179 ΥΏΛΚΕΏ ΏΝΣΧΝΕΟ 

180 ΒΛΝΏ ΝΏΒΡ 

181 ΠΕΣΕΛΟ ΜΕΥΏΛΔ 

ΚΤΠΡΕΏΚΟ ΓΔΣΔΜΏ 1964 ΚΏΕ 

ΜΒΣΏ 
ΏΡΒΦ ΏΛΟΜΠΒΨΝΣ 

182 
ΒΤΏΓΓΒΛΟΤ 

ΠΤΡΟ 

183 
ΥΏΣΓΔΣΒΦΏΝΟΤ 

ΥΡΕΣΟΑΟΤΛΟ 

184 ΠΏΝΏΓΔ ΒΤΣΏΘΕΟ ΏΞΟΝΏ ΒΛΛΏΑΏ-ΚΤΠΡΟ 
ΒΝΒΡΓΒΕΏΚΟ ΚΟΜΐΟ ΏΝ. 

ΜΒΟΓΒΕΟΤ ΚΏΕ Δ ΏΝΏΠΣΤΞΔ 

ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΔ ΒΘΝΕΚΔ 
ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 

ΓΡΕΐΏ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

185 
ΏΝΣΧΝΕΟΤ 
ΏΝΣΡΒΏ 

186 
ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΤ 

ΠΏΡΔ 

187 
ΠΏΠΏΕΧΏΝΝΟΤ 

ΒΠΏΜΒΕΝΧΝΑΏ ΥΒΒΕ ΡΧΕΏ ΣΟΤΡΚΕΏ ΚΏΕ 

ΒΠΕΑΡΏΔ ΣΔΝ ΒΛΛΏΑΏ 
ΏΛΏΜΠΒΕΝΣ 

188 
ΚΟΜΝΔΝΟ 

ΥΡΕΣΟΑΟΤΛΟ 

189 
ΐΏΡΑΏΚΏ 

ΝΕΚΟΛΏΟ 
ΏΝΏΛΤΔ ΚΏΕ ΥΒΑΕΏΔ 

ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏΚΧΝ ΤΣΔΜΏΣΧΝ 
ΚΡΤΠΣΟΓΡΏΦΔΔ ΚΏΕ 

ΦΔΦΕΏΚΧΝ ΠΕΣΟΠΟΕΔΣΕΚΧΝ 

ΔΡΏΚΛΒΟΤ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 190 ΓΏΥΟ ΑΔΜΟ 

191 ΠΏΔ ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

192 ΠΒΣΡΕΑΔ ΥΡΔΣΟ 
ΠΏΡΒΜΐΟΛΔ ΏΤΡΜΏΣΧΝ 

ΑΕΚΣΤΧΝ 
ΑΟΤΚΏ ΝΕΚΟΛΏΟ 

193 
ΚΟΚΟΝΒΣΔ 

ΓΒΧΡΓΕΟ 

ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΟΕ ΏΝΣΏΓΧΝΕΜΟΕ 
ΣΔΝ ΜΏΤΡΔ ΘΏΛΏΏ.Ο 

ΡΟΛΟ ΣΔ ΒΛΛΏΑΏ 

ΓΡΕΐΏ 

194 
ΚΏΡΤΧΣΔ 

ΒΤΏΓΓΒΛΕΏ 
Ο ΤΠΟΥΧΡΔΣΕΚΟ ΏΓΧΝΏ ΣΧΝ 
Ώ ΚΏΕ ΐ ΧΜΏΣΧΝ ΣΡΏΣΟΤ ΣΕ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ ΣΔ ΜΕΚΡΏ 
ΏΕΏ 

ΏΝΑΡΒΏ 

ΚΏΣΏΝΔ 
195 

ΑΒΐΡΒΛΔ 

ΥΏΡΕΚΛΒΕΏ 

196 
ΚΏΡΏΣΓΏ 

ΒΛΒΤΘΒΡΕΟ 

ΥΒΑΕΏΔ ΝΒΟΤ ΣΤΠΟΤ UAV, 

ΤΣΔΜΏΣΟ ΒΛΒΓΥΟΤ 
,ΠΣΔΔ ΚΏΕ ΐΟΛΔ ΏΤΣΟΤ 

ΐΟΡΐΟΛΏΚΟ 

197 
ΥΏΏΠΔ 

ΐΏΕΛΒΕΟ 
ΤΓΥΡΟΝΒ ΑΕΚΣΤΟΚΒΝΣΡΕΚΒ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΕ ΚΏΕ ΒΛΛΔΝΕΚΔ 
ΠΡΟΟΠΣΕΚΔ 

ΓΡΕΐΏ 198 
ΚΟΜΝΟ 

ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

199 
ΚΏΣΏΡΟ 

ΣΡΕΏΝΣΏΦΤΛΛΟ 

200 
ΚΟΤΣΡΏ 

ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 
ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ(ππν κειεηε) ΚΏΣΟΤΝΣΏ 

201 
ΚΟΤΜΟΤΣΟΤ 
ΓΒΘΔΜΏΝΔ 

202 
ΏΜΠΒΛΏΡΓΏ 
ΟΦΟΚΛΔ 

ΜΟΝΣΒΛΏ ΒΠΕΥΒΕΡΔΒΧΝ 
ΏΝΟΡΘΟΑΟΞΟΤ ΠΟΛΒΜΟΤ 

ΑΏΡΏ 

203 
ΥΏΡΏΛΏΜΠΟΤ 

ΏΐΐΏ 
ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ,ΠΡΟΟΜΟΕΧΔ 

ΠΤΡΏΤΛΕΚΟΤ ΤΣΔΜΏΣΟ ΣΟ 
ΓΚΡΕΓΏΠΔ 
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ΟΠΟΕΟ ΐΡΕΚΒΣΏΕ Β 

ΑΟΡΤΦΟΡΕΚΔ ΣΡΟΥΕΏ ΓΤΡΧ ΏΠΟ 
ΣΔΝ ΓΔ.ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ ΣΧΝ 

ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ 

ΏΜΤΝΏ ΣΔ ΥΧΡΏ 

204 
ΜΧΡΏΨΣΔ 

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

ΟΕ ΒΞΟΜΟΕΧΣΒ Χ 

ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΏ ΜΒΏ ΣΟ 
ΣΡΏΣΟ ΞΔΡΏ.ΠΒΡΕΓΡΏΦΔ 

ΒΞΟΜΟΕΧΣΔ ΒΛΏΦΡΟΤ 

ΟΠΛΕΜΟΤ Β ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΟ 
ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ.ΠΛΒΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ 

ΚΏΕ ΜΒΕΟΝΒΚΣΔΜΏΣΏ ΣΔΝ 

ΠΡΟΒΣΟΕΜΏΕΏ ΣΟΤ 
ΠΡΟΧΠΕΚΟΤ(ΔΓΔΣΟΡΏ-

ΜΏΥΔΣΔ) ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟ 

205 
ΜΏΣΏΚΟΤΛΕΏ 
ΥΡΤΏΝΘΔ 

206 
ΚΏΡΏΣΏΘΔ 

ΕΧΏΝΝΔ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΏ ΣΧΝ ΡΏΝΣΏΡ ΚΏΕ 

ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ ΣΟΤ Β 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΒ ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

ΓΏΡΓΏΛΏΚΟ 

207 
ΚΏΜΓΕΟΛΔ 
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

208 ΚΛΏΦΏ ΧΣΔΡΕΟ ΑΕΏΦΧΣΕΜΟ(ππν κειεηε) ΚΏΣΟΤΝΣΏ 

209 
ΚΏΡΏΚΟΛΕΏ ΏΝΝΏ-

ΜΏΡΕΏ ΏΓΓΛΕΚΏ-ΣΒΣ ΓΒΧΡΓΕΑΔ 

210 ΠΟΤΡΝΏΡΏ ΜΏΡΕΏ 

211 
ΜΠΟΣΏΡΔ 
ΒΤΏΓΓΒΛΟ Δ ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΔ-ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ 

ΘΒΔ ΣΟΤ ΕΡΏΝ ΚΏΕ Δ ΤΜΐΟΛΔ 
ΣΟΤ ΣΔΝ ΏΝΣΕΜΒΣΧΠΕΔ ΣΧΝ 

ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΏΓΒΓΛΧΝ 

ΓΡΕΐΏ Κ. 212 
ΣΕΚΏΛΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΔΣΟ 

213 
ΚΏΡΏΠΒΣΕΏΝ 

ΓΚΏΡΕΚ 

214 
ΚΏΡΏΓΚΕΟΓΕΑΔ 

ΝΕΚΟΛΏΟ 
Δ ΣΏΚΣΕΚΔ ΥΡΔΕΜΟΠΟΕΔΔ ΣΔ 
ΒΦΒΑΡΕΏ ΏΠΟ ΣΟΝ 18ν ΏΕΧΝΏ 

ΜΒΥΡΕ ΣΕ ΜΒΡΒ ΜΏ 
ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ Γ. 

215 ΓΔΚΟΤΑΔ ΑΔΜΟ 

216 
ΓΔΐΕΑΔ 

ΑΔΜΔΣΡΕΟ 
Δ ΠΣΧΥΒΤΔ ΣΟΤ 1893 ΚΏΕ Δ 

ΜΒΣΒΠΒΕΣΏ ΠΟΡΒΕΏ ΣΔ 
ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ 

ΠΏΡΕ/ΏΡΣΏΐΏΝΔ 217 
ΠΏΛΏΣΕΏΝΟ 

ΥΏΡΏΛΏΜΠΟ 

218 
ΠΟΝΣΕΚΟ 
ΐΏΕΛΒΕΟ 

219 
ΐΛΏΥΟ 

ΒΤΏΓΓΒΛΟ ΏΡΏΐΕΚΔ ΏΝΟΕΞΔ-ΑΕΒΘΝΔ 

ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΚΏΕ ΠΏΡΏΓΟΝΣΏ 
ΜΒΣΏΝΏΣΒΤΔ 

ΏΡΒΦ ΏΠΟΠΒΕΝΣ 
220 

ΑΔΜΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

221 ΚΡΕΒΜ ΜΏΥΜΟΤΝΣ 

222 
ΥΟΝΑΡΟΓΕΏΝΝΔ 

ΜΏΡΕΟ 

Δ ΕΣΟΡΕΏ ΣΔ ΜΒΣΒΟΡΟΛΟΓΕΏ 
ΚΏΕ Δ ΏΝΏΜΒΕΞΔ ΣΔ ΜΒ ΣΟΝ 

ΣΡΏΣΟ 
ΥΟΤΟ ΔΛΕΏ 

223 
ΑΏΤΕΑ 

ΦΡΏΓΚΟΠΟΤΛΟ 
Δ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΣΟΤ ΜΏΥΔΣΔ 

ΣΟΤ 21νπ ΏΕΧΝΏ 
 

ΠΏΞΕΝΟ 
ΘΡΏΤΐΟΤΛΟ 

 224 ΜΤΛΟΡΑΟ 
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ΥΏΡΏΛΏΜΠΟ   

225 
ΑΔΜΟΘΒΝΟΤ 

ΏΝΑΡΒΏ 

226 
ΚΟΤΣΟΤΓΟ 

ΕΧΏΝΝΔ 
Δ ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΣΏ ΠΛΏΕΕΏ 

ΣΟΤ ΣΡΏΣΟΤ 
ΠΏΞΕΝΟ 

ΘΡΏΤΐΟΤΛΟ 

227 
ΜΠΏΝΕ ΏΣΏ 

ΥΏΜΓΒΝΣ 
Δ ΕΣΟΡΕΏ ΓΕΏ ΣΟΤ ΏΡΏΐΒ ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ Γ. 

228 
ΏΝΣΧΝΕΟΤ 

ΏΝΑΡΒΏ 

Δ ΓΒΧΓΡΏΦΕΚΔ-ΓΒΧΠΟΛΕΣΕΚΔ-

ΓΒΧΣΡΏΣΔΓΕΚΔ ΘΒΔ ΣΔ 
ΚΤΠΡΟΤ 

ΑΡ. ΝΕΚΟΛΏΟ 

ΤΡΜΏ 

229 
ΏΛΟΓΟΚΟΤΦΔ 

ΒΤΣΏΘΕΟ Δ ΠΟΛΒΜΕΚΔ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΏ ΣΔ 
ΒΛΛΏΑΟ 

ΏΡΣΏΐΏΝΔ ΜΏΡΕΏ 

230 
ΣΒΡΓΕΟΠΟΤΛΟ 

ΏΝΑΡΒΏ 

231 
ΠΟΛΥΡΟΤΝΕΏΑΔ 

ΝΕΚΟΛΏΟ 
ΐΏΛΛΕΣΕΚΟΕ ΠΤΡΏΤΛΟΕ 

ΚΟΚΟΡΒΛΔ 
ΥΡΔΣΟ 

232 
ΠΟΛΤΑΧΡΟΤ  
ΑΔΜΔΣΡΕΟ 

Δ ΑΡΏΣΕΚΟΣΔΣΏ ΣΔ 
ΑΕΚΏΣΕΚΔ ΏΠΟΦΏΔ ΣΔ 

ΑΕΚΔ 

ΣΕΜΏΡΏ 
ΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟ 

233 
ΦΏΦΟΤΣΏΚΔ 

ΕΧΏΝΝΔ 

234 
ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΔ 
ΠΏΝΏΓΕΧΣΔ 

235 
ΟΝΔΕΦΟΡΟΤ 

ΝΒΟΦΤΣΟ 
ΏΠΟ  ΣΟΝ ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΒΜΟ 

ΜΒΥΡΕ ΣΟ ΕΡΏΚ 
ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

236 ΚΏΚΚΏ ΕΧΏΝΝΔ ΣΟ ΚΛΕΜΏ ΣΔ ΒΛΛΏΑΟ ΥΟΤΟ ΔΛΕΏ 

237 ΜΏΓΔ ΧΣΔΡΕΟ Δ ΐΤΓΏΝΣΕΝΔ ΏΤΣΟΚΡΏΣΟΡΕΏ ΚΏΡΏΠΟΣΟΛΟΤ 

238 
ΡΕΓΟ   

ΏΛΒΞΏΝΑΡΟ 

Δ ΒΝΕΥΤΔ ΣΔ ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ 

ΏΜΤΝΣΕΚΔ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔ ΚΏΕ 
ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΔ ΐΏΔ-

ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΝΣΏΓΧΝΕΣΕΚΔ 

ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΏΓΟΡΏ ΣΟΝ 
ΣΟΜΒΏ ΣΟΤ ΒΞΟΠΛΕΜΟΤ.Δ 

ΠΒΡΕΠΣΧΔ ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΕΚΟΤ 

ΟΡΓΏΝΕΜΟΤ ΏΜΤΝΏ 

ΏΘΏΝΏΟΤΛΔ 
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2.3.7 ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

2.3.7.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Γηεπζπληήο ηνκέα: Κάξδαξεο Αηνλχζηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Β 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΒΦΏΡΜΟΓΒ 

ΏΘΛΔΣΕΜΟΤ 
(ΒΛΒΤΘΒΡΔ 
ΒΠΕΛΟΓΔ) 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

ιεο νη Σάμεηο - Υεηκεξηλφ 
& Βαξηλφ Βμάκελν 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ θαη 
Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη Βηδηθνί 

Βπηζηήκνλεο. ΓΛΧΔ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή – παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 
ην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ νη 

Βπέιπηδεο ζα πξέπεη λα: 

 

 Πξνεπηινγή απφ ηνλ Τπεχζπλν 
Πξνπνλεηή 

 

 

 Έρνπλ εκπιαθεί κε ηε ζπζηεκαηηθή 
πξνπφλεζε ζε κία απφ ηηο αζιεηηθέο-

αγσληζηηθέο νκάδεο ηεο ρνιήο. 

 Έρνπλ, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο, 

αλαπηχμεη ηηο αζιεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, 
θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο, ζην άζιεκα πνπ 
έρνπλ επηιέμεη. 

 Βθπξνζσπήζνπλ, θαηά ηνλ θαιχηεξν 
δπλαηφ ηξφπν, ηε ρνιή ζηνπο εηήζηνπο 

αγψλεο ησλ Ώλψηαησλ ηξαηησηηθψλ 
Βθπαηδεπηηθψλ Εδξπκάησλ. 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

 

Γλψζεηο 

 

Καηαλφεζε ησλ κεζφδσλ αζιεηηθήο πξνπφλεζεο, ηφζν ζε 

θπζηθφ φζν θαη ζε ηερληθφ-ηαθηηθφ επίπεδν, ηνπ αζιήκαηνο 
πνπ έρνπλ επηιέμεη.  
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Γεμηφηεηεο 
 

Ώζιήκαηα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε ρνιή: 

 
1. Αγσληζηηθέο Οκάδεο 

Πεηνζθαίξηζε Γπλαηθψλ 

Πεηνζθαίξηζε Ώλδξψλ 
Καιαζνζθαίξηζε Ώλδξψλ 
Ώληηζθαίξηζε 

Ξηθαζθία 
Κιαζηθφο Ώζιεηηζκφο 
θνπνβνιή 

Κνιχκβεζε 
2. Δζεινληηθέο Οκάδεο 

Ππγκαρία 

ΕζηηνπινΎα 
Πάιε 
Παγθξάηην 

Tae Kwon Do 
Υεηξνζθαίξηζε 
Καιαζνζθαίξηζε γπλαηθψλ 

Τδαηνζθαίξηζε 
Βπηηξαπέδηα Ώληηζθαίξηζε 

3. Πνιηηηζηηθέο - Γεκηνπξγηθέο Οκάδεο 

Υνξσδία 
ηξαηησηηθή Μνπζηθή 
θάθη 

Αηκνηξία Βπηδείμεσο 
πληαθηηθή νκάδα πεξηνδηθνχ ¨Βχειπηο¨ 
Φσηνγξαθία 

Μνληειηζκφο 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ απφδνζε ηνπ επέιπηδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

δηδαζθαιίαο, ηφζν θαηά ηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία φζν θαη ηελ αζιεηηθή ηνπ 
επίδνζε ζηνπο αγψλεο, θαη δίλεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν πξνπνλεηή - εθπαηδεπηή ηεο 
νκάδνο. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 
Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 
αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ Βπειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα Αληηθείκελα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Βθαξκνγέο Ώζιεηηζκνχ 75 (Ώλά εμάκελν)  

ΤΝΟΛΟ 75  
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Καηά θχξην ιφγν αθνινπζνχληαη ηα ηξία θάησζη ζπγγξάκκαηα: 

 
1. ηξαηησηηθή σκαηηθή Ώγσγή Βπειπίδσλ, (1993): Βθδφζεηο ηξαηησηηθήο ρνιήο 

Βπειπίδσλ, ζει. 269, ΐΏΡΔ. 

2. Κνληνδεκάθε ΐ. θαη Θ. Παμηλφο (επηβιέπσλ θαζεγεηήο), (2001): Βγρεηξίδην 
θνιχκβεζεο γηα ηε ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ, Βθδφζεηο ηξαηησηηθήο ρνιήο 
Βπειπίδσλ, ζει. 122, ΐΏΡΔ. 

3. Φπζηθή Ώγσγή Μάρεο, Θεσξία θαη Βθαξκνγή (2010), Αξ Θξαζχβνπινο σθ. 
Παμηλφο, Βθδφζεηο Β, ΐάξε. 
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2.3.7.2 ΓΔΝΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 2015-16 

Παξαηεξήζεηο 

α. ηελ νπιαζθία πξνπνλείηαη ε Εε Σάμε ελψ ζην ζηίβν εκπνδίσλ ε ΕΕΕε θαη ε ΕV Σάμε φιν ην ρξφλν θαη ε ΕΕ Σάμε θαηά ην εαξηλφ εμάκελν. 

β. Δ πξνπφλεζε δηεμάγεηαη κφλν θαηά ην εαξηλφ εμάκελν.  

γ. Οη κέξεο ηεο Θεσξεηηθήο ηξαηησηηήο Βθπαίδεπζεο θάζε Σάμεο είλαη νη παξαθάησ: 

1. Αεπηέξα ε ΕΕε Σάμε. 

2. Tξίηε ε ΕΕΕε Σάμε. 

3. Σεηάξηε ε Εε Σάμε. 

4. Πέκπηε ε ΕVε Σάμε. 

δ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε θπζηθή αγσγή νη Βπέιπηδεο λα θέξνπλ ηηο αζιεηηθέο εκθαλίζεηο πνπ ηνπο ρνξεγεί ε ππεξεζία . 

Α/Α ΑΘΛΖΜΑ 
ΣΑΞΔΗ 

(ζε Δθπαηδεπηηθά Σκήκαηα) 
ΖΜΔΡΑ – ΧΡΑ  

  
ΠΡΟΠ. 

 (1 ηκ.) 
Iε (5 ηκ.) IIα (5 ηκ.) IIIε (5 ηκ.) IVε (5 ηκ.) 

 

 

1 

ΓΒΝΕΚΟ ΏΘΛΔΣΕΜΟ 

(Ώληνρή, Αξφκνο, ξγαλα, Βλδπλάκσζε, Οπιαζθία, 

ηίβνο Βκπνδίσλ) (α) 

√ √ √ √ √ 

Καζεκεξηλά απφ 16:00 – 17:45 

πιελ ηεο εκέξαο ηεο Θεσξεηηθήο 

ηξαηησηηήο Βθπαίδεπζεο (ΘΒ) 

Βπηηειηθψλ γηα θάζε Σάμε (γ) 

2 ΚΟΛΤΜΐΔΔ 

 
 

√ 

(β) 

√ √ √ 

Καζεκεξηλά απφ 10:20 – 13:40 

θαη απφ 16:00 – 17:45 πιελ ηεο 

εκέξαο ηεο  ΘΒ  γηα θάζε Σάμε 

(γ) 

 

3 

 

ΏΝΏΡΡΕΥΔΔ 
  

 

√ 
  

Σξη – Σεη – Πεκ απφ 16:00 – 

17:45 

 

4 

 

ΠΏΛΔ 
 

 

√ 
   

Αεπ – Σξη – Πεκ απφ 16:00 – 

17:45 

 

5 

 

ΣΏE KWON DO 
  

 

√ 
  

Σξη – Σεη – Πεκ απφ 16:00 – 

17:45 

 

6 

 

ΠΤΓΜΏΥΕΏ 
   

 

√ 
 

Αεπ – Σεη – Πεκ απφ 16:00 – 

17:45 

 

7 

 

ΠΏΓΚΡΏΣΕΟ 
    

 

√ 
Αεπ – Σξη – Σεη απφ 16:00 – 17:45 

 

8 

 

ΥΟΡΟ 
 

 

√ 
   

Αεπ – Σξη – Πεκ απφ 16:00 – 

17:45 

 

9 

 

ΏΘΛΟΠΏΕΑΕΒ 
    

 

√ 
Αεπ – Σξη – Σεη απφ 17:00 – 17:45 
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2.3.7.3ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΣΟΤ 2015-16 

 
 

 
ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2015-2016 

 

 

ΖΜΔΡΔ

 

ΣΜΖΜΑΣ

Α Η ΣΑΞΖ   

ΣΜΖΜΑΣ

Α ΗΗ ΣΑΞΖ   

ΣΜΖΜΑΣ

Α ΗΗΗ ΣΑΞΖ   

ΣΜΖΜΑΣ

Α IV ΣΑΞΖ 

  1ε 2ε 
3
ε 

4
ε 5ε 6ε    1ε 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε    

1
ε 

2
ε 3ε 4ε 5ε 6ε    

1
ε 

2
ε 3ε 

4
ε 5ε 6ε 

Α
Β

Τ
Σ

Β
Ρ

Ώ
 Ώ     ΠΏΛΔ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Ώ   ΚΟΛ 
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Ώ     ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

ΐ     ΥΟΡΟ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ       ΐ   

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. ΚΟΛ   ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΚΟΛ 

Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΥΟΡΟ   Γ       Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΏΘΛΟΠ. 

Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΏΛΔ   Α       Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΤΓΜ.   Α     
ΠΏΓΚΡΏΣΕ
Ο ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Β       Β     ΠΤΓΜ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

                                                                

Σ
Ρ

ΕΣ
Δ

 

Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     ΏΝΏΡΡΕΥ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. 
ΠΏΓΚΡΏΣΕ
Ο 

ΐ     ΠΏΛΔ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     TWD ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ       ΐ     ΏΘΛΟΠ. ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΏΛΔ   Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. TWD   Γ       Γ     ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Α     ΥΟΡΟ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Α   ΚΟΛ 
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Α       Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΚΟΛ 

Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΥΟΡΟ   Β   

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. ΚΟΛ   Β       Β     

ΠΏΓΚΡΏΣΕ

Ο 
ΏΘΛΟΠ. 

                                                                

Σ
Β

Σ
Ώ

Ρ
Σ

Δ
 Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Ώ   
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. ΚΟΛ 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Ώ     ΠΤΓΜ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

ΏΘΛΟΠ. 

ΐ       ΐ     ΏΝΏΡΡΕΥ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΤΓΜ.   ΐ     

ΠΏΓΚΡΏΣΕ

Ο ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Γ       Γ     ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ   ΚΟΛ 
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

ΠΏΓΚΡΏΣΕ
Ο 

Α       Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ ΏΝΏΡΡΕΥ.   Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Α     ΏΘΛΟΠ. ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Β       Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ TWD   Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΚΟΛ 

                                                                

Π
Β

Μ
Π

Σ
Δ

 

Ώ     ΥΟΡΟ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     TWD ΓΒΝ.ΏΘΛ   Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     

Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     ΏΝΏΡΡΕΥ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     ΠΤΓΜ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     

Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ TWD   Α   ΚΟΛ 
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Α     

Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΏΛΔ   Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ ΏΝΏΡΡΕΥ.   Β   

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. ΚΟΛ   Β     
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ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2015-2016 
 
 

ΖΜΔΡΔ
 

ΣΜΖΜΑΣ
Α Η ΣΑΞΖ   

ΣΜΖΜΑΣ
Α ΗΗ ΣΑΞΖ   

ΣΜΖΜΑΣ
Α ΗΗΗ ΣΑΞΖ   

ΣΜΖΜΑΣ
Α IV ΣΑΞΖ 

 

 1ε 2ε 
3
ε 

4
ε 5ε 6ε    1ε 2ε 3ε 4ε 5ε 6ε    

1
ε 

2
ε 3ε 4ε 5ε 6ε    

1
ε 

2
ε 3ε 

4
ε 5ε 6ε 

Α
Β

Τ
Σ

Β
Ρ

Ώ
 

Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΚΟΛ   Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ  

  Ώ   
ΚΟΛ 

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Ώ   

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. 
 ΏΘΛΟΠ. 

ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

ΐ     ΥΟΡΟ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ       ΐ   
ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. 
ΚΟΛ 

  ΐ   
  

ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΥΟΡΟ   Γ       Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. 
ΠΏΓΚΡΏΣΕ

Ο 

Α     ΠΏΛΔ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Α       Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΤΓΜ.   Α     

ΠΏΓΚΡΏΣΕ

Ο 
ΏΘΛΟΠ. 

Β 
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΚΟ
Λ   

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Β       Β     ΠΤΓΜ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Β     ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

                                                                

Σ
Ρ

ΕΣ
Δ

 

Ώ     ΠΏΛΔ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ   
ΚΟΛ 

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. 
ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Ώ     ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

ΐ 
ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. 
ΚΟ
Λ   

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ   ΐ   

ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΚΟΛ 
  ΐ       ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΚΟΛ 

Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΥΟΡΟ   Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. TWD   Γ       Γ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΏΘΛΟΠ. 

Α     ΥΟΡΟ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Α     ΏΝΏΡΡΕΥ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Α       Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΏΛΔ   Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΏΝΏΡΡΕΥ.   Β       Β     
ΠΏΓΚΡΏΣΕ
Ο ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

                                                                

Σ
Β

Σ

Ώ
Ρ

Σ

Δ
 

Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Ώ     TWD ΏΝΏΡΡΕΥ.   Ώ     ΠΤΓΜ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

ΠΏΓΚΡΏΣΕ

Ο 
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ΐ       ΐ     ΏΝΏΡΡΕΥ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΤΓΜ.   ΐ     

ΠΏΓΚΡΏΣΕ

Ο 
ΏΘΛΟΠ. 

Γ       Γ 
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΚΟ
Λ   

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Γ   ΚΟΛ 

ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Γ     

ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΚΟΛ 

Α       Α   
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΚΟΛ 
ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 
ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Α     

ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

Β       Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ TWD   Β     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Β     ΏΘΛΟΠ. ΓΒΝ.ΏΘΛ. 

                                                                

Π
Β

Μ
Π

Σ
Δ

 

Ώ     ΥΟΡΟ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ   Ώ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Ώ     

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΠΏΛΔ   ΐ     TWD ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     ΓΒΝ.ΏΘΛ.   ΐ     

Γ     ΠΏΛΔ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     ΏΝΏΡΡΕΥ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     ΠΤΓΜ. ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Γ     

Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ. ΚΟΛ   Α     ΓΒΝ.ΏΘΛ TWD   Α   ΚΟΛ 
ΓΒΝ.ΏΘ
Λ. 

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ 

  Α     

Β 

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. 

ΚΟ

Λ   

ΏΚΏΑΔΜΏΨΚΏ 

ΜΏΘΔΜΏΣΏ   Β     ΚΟΛ ΓΒΝ.ΏΘΛ.   Β   

ΓΒΝ.ΏΘ

Λ. ΚΟΛ   Β     
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Παξαηεξήζεηο: 

1) Χξα 1ε: 10:10 – 10:50 

ξα 2ε: 11:00 – 11:40 

Χξα 3ε: 12:20 – 13:00 

Χξα 4ε: 13:10 – 13:50 

Χξα 5ε: 16:00 – 16:50 

Χξα 6ε: 16:55 – 17:45 

2) πληνκνγξαθίεο: 

 1/ Γ. ΏΘΛ.: Γεληθφο Ώζιεηηζκφο (πεξηιακβάλεη ηα εμήο αζιήκαηα: αληνρή, 

δξφκνο, φξγαλα, ελδπλάκσζε, νπιαζθία, ζηίβνο εκπνδίσλ). 

 2/ ΚΟΛ: Koιχκβεζε 

 3/ ΏΝΏΡ: Ώλαξξίρεζε 

 4/ TWD: TaeKwonDo 

 5/ ΠΤΓΜ: Ππγκαρία 

 6/ ΠΏΓΚ: Παγθξάηην 

 7/ ΏΘΛΟΠ: Ώζινπαηδηέο 

 8/ Ώ.ΜΏΘ: Ώθαδεκατθά Μαζήκαηα 

3) Σα αθξηβή αληηθείκελα ηνπ Γεληθνχ Ώζιεηηζκνχ αλά ηάμε θαζνξίδνληαη θάζε κήλα 

απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο θαη Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαζνξηζζέληεο ζηφρνπο ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ.  
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2.3.7.4 ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΑΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ 

 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ Ε 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ θαη 

Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη Βηδηθνί 
Βπηζηήκνλεο.  ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή - 
παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 
ην ηέινο ηνπ Ώ(1) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 

πξέπεη λα: 

 

 Κακία 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηνπο ζηφρνπο θαη ηε κνξθή εθαξκνγήο 

ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ. 

 Έρνπλ αλαπηχμεη έλα βαζηθφ επίπεδν 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο θαη κπνζθειεηηθήο 
δχλακεο. 

 Έρνπλ απνθηήζεη ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο επηδεμηφηεηεο θαη 

ςπρηθέο δπλάκεηο. 

 Έρνπλ θαηαηαρζεί ζε θαηεγνξίεο θνιπκβεηηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

 Έρνπλ πξνεπηιεγεί γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε αγσληζηηθέο 

νκάδεο ηεο ρνιήο. 

 Έρνπλ απνθνξηηζηεί απφ ηελ έληνλε ζσκαηηθή 
θαηαπφλεζε ηεο ΐαζηθήο ηξαηησηηθήο Βθπαηδεχζεσο. 

 Έρνπλ αλαπηχμεη ηηο αληηιεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κέζσ 
ησλ κνπζηθψλ αθνπζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
θηλεηηθέο ρνξεπηηθέο επηδεμηφηεηεο 

 Έρνπλ θαιιηεξγήζεη ην ξπζκφ ηνπο. 
 Έρνπλ αλαπηχμεη, κέζσ ηνπ ρνξνχ, ηεο έλλνηεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο.  

 Έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εθκάζεζε βαζηθψλ ειιεληθψλ 
παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ελέξγεηεο πάιεο. 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

 Γλψζεηο 
 

 Καηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο 
αληνρήο σο βάζεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο θφπσζεο. 

 Παξνπζίαζε ηεο νκαδηθήο κεηαθίλεζεο ηκήκαηνο ζε 
δξαζηεξηφηεηεο Φπζηθήο Ώγσγήο. 

 Ώθνκνίσζε ηεο νξζήο δξνκηθήο ηερληθήο θαη ησλ παξαιιαγψλ 

ηεο θάησ απφ δπζκελείο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 Βηζαγσγή ζηελ έλλνηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζσκαηηθήο 
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θαηαπφλεζεο κε ρξήζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο. 

 Καηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο κπνζθειεηηθήο δχλακεο θαη 
αληνρήο σο βάζεσλ γηα πςειή ζσκαηηθή απφδνζε θαη ηελ 

απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ. 

 Καηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ γχκλαζεο κε αληηζηάζεηο  

 Καηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο αζθάιεηαο ζηε γχκλαζε κε 
αληηζηάζεηο. 

 Καηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο κεηά απφ 

γχκλαζε κε αληηζηάζεηο. 

 Δ εθκάζεζε βαζηθψλ θηλεηηθψλ επηδεμηνηήησλ ειέγρνπ ηνπ 

ζψκαηνο. 

  Βηζαγσγή ζηελ έλλνηα ζχλζεζεο πνιιαπιψλ θηλεηηθψλ 

επηδεμηνηήησλ. 

Γεμηφηεηεο 

 

 Oξζή εθηέιεζε γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ 

 Oξζή εθηέιεζε αζθήζεσλ δχλακεο.  

 Βμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο.  

 Eθκάζεζε κεζφδσλ αζθαινχο πηψζεο 

Ηθαλφηεηεο 

 
  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απνπζίεο, έληαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 
Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 
αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα Αληηθείκελα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή Καηάζηαζε 
Ώεξφβηαο Ώληνρήο Ε 

23 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρφξην, πιαζηηθφ 

ηάπεηα, δξνκηθέο αζθήζεηο, δηαηάζεηο, 
αληηκεηψπηζε αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ θπζηθήο 
θαηάζηαζεο. 

Φπζηθή Καηάζηαζε 
Ώλαεξφβηαο Ώληνρήο - 

Αχλακε Ε 
23 

 πλαζθήζεηο, αιηηθέο αζθήζεηο, νπιαζθία κε 

αζιεηηθή πεξηβνιή, ελδπλάκσζε θνξκνχ-ξάρεο, 
δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο, απνθφξηηζε 
αξζξψζεσλ, ζπλεξγαζία κε ΣΤΤ ηεο ρνιήο γηα 

αληηκεηψπηζε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. 

Βιιεληθνί 
Παξαδνζηαθνί Υνξνί Ε 

12 

 Υνξνί ηχπνπ¨ηα ηξία¨ 

 Υνξνί ηχπνπ ζηα δχν (Πσγσλήζηνο) 

 Καιακαηηαλφο ή ζπξηφο 7/8 

 πξηφο ή Καγθέιη 2/4 

 Σζάκηθνο  

 πλδπαζκφο ησλ ρνξψλ ζπξηνχ θαη ηζάκηθνπ 

 Γσλαξάδηθνο 
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 Υαζαπηά - Γξήγνξν Υαζάπηθν 

Πάιε Ε 14 

 Καλνληζκνί πάιεο. 

 Οξνινγία θαη ηαμηλφκεζε ηερληθψλ ελεξγεηψλ. 

 Βθκάζεζε θαη ηειεηνπνίεζε ηεο παιαηζηηθήο 
γέθπξαο θαζψο θαη ησλ βαζηθψλ δεζηκάησλ, 
απειεπζεξψζεσλ, θαηαθξαηήζεσλ θαη 

κεηαθηλήζεσλ ζηελ φξζηα θαη θάησ πάιε.  

ΤΝΟΛΟ 72  
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΕΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ θαη 
Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη Βηδηθνί 
Βπηζηήκνλεο  

ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή - 

παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 Κακία 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ην ηέινο ηνπ Ώ(2) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 
πξέπεη λα: 

 Έρνπλ αλαπηχμεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ αηνκηθφ επίπεδν 
θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζηε κνξθή άζθεζεο κε 
ζηξαηησηηθή πεξηβνιή. 

 Έρνπλ αλαπηχμεη βαζηθέο επηδεμηφηεηεο ζηελ 
θνιπκβεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

 Έρνπλ απνβάιεη βαζηθέο αλαζηαιηηθέο ιεηηνπξγίεο 
ζσκαηηθήο απφδνζεο (πςνθνβία, αληνρή ζηελ θφπσζε, 
φξηα εγθαηάιεηςεο θ.ιπ.). 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηελ έλλνηα ηεο νκαδηθφηεηαο πξνο 
επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. 

 Έρνπλ απνθαηαζηαζεί ή έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 
πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ ζην κέιινλ. 

 Έρνπλ αλαπηχμεη βαζηθέο θηλεηηθέο – ρνξεπηηθέο 
επηδεμηφηεηεο. 

 Έρνπλ αθνκνηψζεη βαζηθέο ηερληθέο ηεο πάιεο.  
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Γλψζεηο 

 

 Ώλάπηπμε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηξαηησηηθήο εθαξκνγήο φπσο 
δηαπέξαζε εκπνδίσλ, κεηαθνξά ηξαπκαηία, νπιαζθία θ.ιπ. 

 Απλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο πξνζσπηθψλ κεηνλεθηεκάησλ 
θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Καηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εκεξήζηαο γχκλαζεο έλζηνινπ 
ηκήκαηνο. 

 Ώπνθαηάζηαζε παιαηψλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο 
πηζαλφηεηαο ππνηξνπήο ηξαπκαηηζκνχ.  
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Γεμηφηεηεο 

 

 Βκπέδσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο έλζηνινπ ηκήκαηνο.  

 Βμάζθεζε ζηε ξίςε ρεηξνβνκβίδαο ζε αθξίβεηα θαη απφζηαζε. 

 Ώλάπηπμε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηξαηησηηθήο εθαξκνγήο φπσο 

δηαπέξαζε εκπνδίσλ, κεηαθνξά ηξαπκαηία, ρεηξηζκφο νπιηζκνχ 
θ.ιπ. 

  Καιιηέξγεηα ηνπ ξπζκνχ. 

 Καιιηέξγεηα λεπξνκπτθήο ζπλαξκνγήο.  

 Βμνηθείσζε κε ην πγξφ ζηνηρείν – επίπιεπζε - αλαπλνέο. 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Βιεπζέξνπ. 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Τπηίνπ. 

 Βμνηθείσζε εηζφδνπ ζην λεξφ. 

Ηθαλφηεηεο 
 

Ώλάπηπμε αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ – Ώθνπζηηθή αληίιεςε – 
Κηλαηζζεηηθή αληίιεςε.  
Ώλάπηπμε έλλνηαο ηεο νκαδηθφηεηαο πξνο επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απνπζίεο, έληαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 
αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή 
Καηάζηαζε 
Ώεξφβηαο 

Ώληνρήο ΕΕ 

18 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρψκα κε αζιεηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή πεξηβνιή, ελαιιαγέο δξνκηθνχ ξπζκνχ, 
δξνκηθέο αζθήζεηο, δηαηάζεηο, κεηαθνξά ηξαπκαηία, 

εηζαγσγή ζηηο δηαπεξάζεηο εκπνδίσλ, αληηκεηψπηζε 
αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

Φπζηθή 
Καηάζηαζε 
Ώλαεξφβηαο 

Ώληνρήο - 
Αχλακε ΕΕ 

18 

 πλαζθήζεηο, αιηηθέο αζθήζεηο, νπιαζθία κε αζιεηηθή 

θαη ζηξαηησηηθή πεξηβνιή, ελδπλάκσζε θνξκνχ-ξάρεο, 
δηειθπζηίλδα, εηζαγσγή ζηελ άζθεζε δχλακεο, 
δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο. 

 Μνλφδπγν, δίδπγν, πνιχδπγν, δηαπεξάζεηο θιηκάθσλ, 
εηζαγσγή ζηηο αλαξξηρήζεηο ζε απιφ θαηαθφξπθν ζρνηλί, 

θπβηζηήζεηο, άικαηα ίππνπ, ζχλζεηεο δηαπεξάζεηο 
εκπνδίσλ. 

Κνιχκβεζε 

Βπηβίσζεο Ε 
13 

 Βμνηθείσζε κε ην πγξφ ζηνηρείν –επίπιεπζε, εθκάζεζε 

βαζηθψλ ηερληθψλ ειεπζέξαο θνιπκβήζεσο, ηξφπνη 
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εηζφδνπ ζην λεξφ, θαηάηαμε ζε νκάδεο θνιπκβεηηθήο 
ηθαλφηεηαο, εθκάζεζε βαζηθψλ ηερληθψλ χπηηαο 

θνιπκβήζεσο, θνιπκβεηηθή θαη λαπαγνζσζηηθή βνπηηά, 
ειαρηζηνπνίεζε αξηζκνχ αξραξίσλ. 

Βιιεληθνί 
Παξαδνζηαθνί 

Υνξνί ΕΕ 
13 

 Ξεζπξηφο (Ώλαθνξά ζε νκνηνγελείο θφξκεορνξνχ). 

 Πξαθηηθή εθαξκνγή ζε νκνηνγελείο θφξκεο –παξάδεηγκα 
πξηνχ Γαθπλζηλνχ-Γηαξ-γηαξ θ.ιπ. 

 πγθαζηζηφο. 

 Μπατληνχζθα (Ώλαθνξά ζε παξαδείγκαηα Απηηθήο θαη 

ΐφξεηαο Θξάθεο). 

 Καξζηιακάο – Πεξίπησζε Μαθεδνλίαο. 

 πγθαζηζηφο –ΐ. Θξάθε. 

 πξηφ Νεζηψηηθν (πεξίπησζε ΐ Ώηγαίνπ). 

 πξηφ Νεζηψηηθν(πεξίπησζε Κπθιάδσλ). 

 πξηφ Υαληψηηθν (πεξίπησζε Κξήηεο). 

Πάιε ΕΕ 16 

 Βπαλάιεςε ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ 
εμακήλνπ. 

 Βθκάζεζε θαη ηειεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ 
ηερληθψλ ελεξγεηψλ θαη ξίςεσλ, θαηαξξίςεσλ θαη 

κεηαζέζεσλ απφ ηελ φξζηα πάιε. 

 Βθκάζεζε θαη ηειεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αληη-

επηζεηηθψλ ηερληθψλ ελεξγεηψλ θαη ξίςεσλ, θαηαξξίςεσλ 
θαη κεηαζέζεσλ απφ ηελ φξζηα πάιε. 

 Βθκάζεζε θαη ηειεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ επηζεηηθψλ 

ηερληθψλ ελεξγεηψλ θαη αλαηξνπψλ θαη ξίςεσλ απφ ηελ 
φξζηα πάιε. 

ΤΝΟΛΟ 78  
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 

 
ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΕΕΕ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ θαη 
Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη Βηδηθνί 

Βπηζηήκνλεο  
ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή - 

παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 Κακία 

 

ην ηέινο ηνπ ΐ(1) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 
πξέπεη λα: 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο έλλνηεο – επηδεμηφηεηεο 

απηνάκπλαο. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζε βαζηθέο αλαξξηρεηηθέο ηερληθέο. 

 Έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ηα αηνκηθά ηνπο κεηνλεθηήκαηα 

ζηελ θνιπκβεηηθή ηθαλφηεηα. 

 Έρνπλ αλαπηχμεη ηε βαζηθή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ζην 
επηζπκεηφ επίπεδν ζηξαηησηηθήο ρνιήο. 

 Έρνπλ γλσξίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ¨απηνζρεδηαζκνχ¨ ζηελ 
εθαξκνγή ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ζε επίπεδν Μνλάδνο 

(αλαξξηρήζεηο, θνξκνί, ζρνηληά, ζπλαζθήζεηο θ.ιπ.). 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο ηερληθέο απιήο δηέιεπζεο 

εκπνδίσλ. 

 Έρνπλ αλαπηχμεη ηελ έλλνηα ηεο νκαδηθφηεηαο θαη 
ζπλεξγαζίαο πξνο επίηεπμε ζηφρσλ. 

 Έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη αηνκηθά πξνβιήκαηα Φπζηθήο 
Καηάζηαζεο (θπξίσο νη ππέξβαξνη). 
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 ΐειηίσζε ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο, εηζαγσγή ζηηο 
βαζηθέο ηερληθέο δηέιεπζεο εκπνδίσλ, γλσξηκία κε ηελ έλλνηα 

ηνπ ¨απηνζρεδηαζκνχ¨ ζηελ εθαξκνγή ηεο Φπζηθήο Ώγσγήο ζε 
επίπεδν Μνλάδνο θαη ηέινο αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο 
νκαδηθφηεηαο πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

 Βηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο απηνάκπλαο θαη 
δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ακπληηθψλ ζηάζεσλ θαη θηλήζεσλ. 

 Σειεηνπνίεζε ηερληθψλ ειεπζέξαο θαη χπηηαο θνιπκβήζεσο, 

εθκάζεζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ πξφζζηαο θαη πιάγηαο 
θνιπκβήζεσο, εηζαγσγή ζηε λαπαγνζσζηηθή, 

θαξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε θαη πξψηεο βνήζεηεο. 
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 Γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζηθνχ αλαξξηρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Γεμηφηεηεο 
 

 ΐειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο. 

 Βιαρηζηνπνίεζε αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ Φπζηθήο Καηάζηαζεο 
(θπξίσο νη ππέξβαξνη αλ ππάξρνπλ). 

 ΐειηίσζε φισλ ησλ κνξθψλ δχλακεο (ππεξηξνθία, κέγηζηε, 
κπτθή αληνρή, δχλακε αληίδξαζεο, επηηάρπλζεο-επηβξάδπλζεο 

θ.ιπ.). 

 Υξήζε κέζσλ απηνζρεδηαζκνχ ζηε γχκλαζε (νπιαζθία, θνξκνί, 
ζρνηληά, ζπλαζθήζεηο θ.ιπ.). 

Ηθαλφηεηεο 
 

 Ώλάπηπμε δχλακεο θαη αληνρήο ζε φια ηηο θνιπκβεηηθέο ηερληθέο 

 Κνιπκβεηηθή βνπηηά. 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ ακπληηθψλ ζηάζεσλ θαη θηλήζεσλ. 

 Βηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ηερληθέο αλαξξίρεζεο.  

 Ώλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απνπζίεο, έληαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 
Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 

αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα Αληηθείκελα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή Καηάζηαζε Ώεξφβηαο 

Ώληνρήο ΕΕΕ 
16 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρψκα, 
ζχλζεηεο δηαδξνκέο κε 

δηαθνξνπνηήζεηο δξνκηθνχ ξπζκνχ, 
εμνηθείσζε κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, δξνκηθέο 

αζθήζεηο, δηαηάζεηο, θπζηνινγία 
ζψκαηνο ζε ελέξγεηεο κεγάιεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο, αληηκεηψπηζε 

αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ θπζηθήο 
θαηάζηαζεο. 

Φπζηθή Καηάζηαζε 
Ώλαεξφβηαο Ώληνρήο - 

Αχλακε ΕΕΕ 
16 

 Άζθεζε δχλακεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

βάξνπο ηνπ ζψκαηνο, άζθεζε 
δχλακεο κε απηνζρεδηαζκφ (νπιαζθία, 

αλαξξηρήζεηο, θνξκνί, ζρνηληά, 
ζπλαζθήζεηο θ.ιπ.), αιηηθέο αζθήζεηο, 
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ελδπλάκσζε θνξκνχ-ξάρεο, 
δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο, θπζηνινγία 

ζψκαηνο ζε ελέξγεηεο κηθξήο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο, εηδηθά πξνγξάκκαηα. 

 Μνλφδπγν, δίδπγν, πνιχδπγν, 

δηαπεξάζεηο θιηκάθσλ, αλαξξηρήζεηο 
ζε απιφ θαηαθφξπθν ζρνηλί, ζχλζεηεο 
δηαπεξάζεηο εκπνδίσλ. 

Κνιχκβεζε Βπηβίσζεο ΕΕ 12 

 Ώζθήζεηο Βιεπζέξνπ (ρσξίο ζαλίδα): 
πιάγηα επίπιεπζε αλαπλνή, ρέξηα, 

ζπγρξνληζκφο, ηαρχηεηα.  

 Ώζθήζεηο Τπηίνπ (ρσξίο ζαλίδα): 
ρέξηα. 

 Βηζαγσγή ζηελ εθκάζεζε Πξνζζίνπ: 
πφδηα, αλαπλνέο, ζπγρξνληζκφο. 

 Βηζαγσγή ζηελ εθκάζεζε Πιαγίνπ. 
Κνι.: πφδηα, αλαπλνέο, ζπγρξνληζκφο. 

 Ώλάπηπμε δχλακεο θαη αληνρήο ζε 
φιεο ηηο θνιπκβεηηθέο ηερληθέο. 

 Κνιπκβεηηθή βνπηηά. 

Ώπηνάκπλα Ε 14 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ ακπληηθψλ 

ζηάζεσλ θαη θηλήζεσλ. 

 Βθκάζεζε ακχλεο αξηζηεξήο θαη 
δεμηάο πιεπξάο κε ρέξηα.  

 Βθκάζεζε ακχλεο αξηζηεξήο θαη 
δεμηάο πιεπξάο κε πφδηα. 

Ώλαξξίρεζε Ε 14 

 Γλσξηκία αλαξξηρεηηθψλ πιηθψλ 
(ζπληήξεζε, αληνρή, πξνζηαζία, 

θχιαμε). 

 Γλσξηκία κε ηνπο βαζηθνχο θφκπνπο 
θαη ηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ αλαξξίρεζε. 

 Σερληθέο ειεχζεξεο αλαξξίρεζεο, 
άζθεζε ζε ηξαβέξζα. 

 Ώλαξξίρεζε κε ρξήζε ζρνηληψλ, 
toprope, rappel, αζθάιεηεο. 

 Γλσξηκία κε ηηο αλαξξηρεηηθέο 
θαηαζθεπέο. 

ΤΝΟΛΟ 72  
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ ΕV 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

4ν ΒΞΏΜΔΝΟ  
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ 
θαη Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη 

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο  
ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή - 
παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 Κακία 

 

ην ηέινο ηνπ ΐ(2) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 
πξέπεη λα: 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο έλλνηεο αθνπιηζκνχ. 

 Έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηηο αλαξξηρεηηθέο ηερληθέο. 

 Έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ηα αηνκηθά ηνπο κεηνλεθηήκαηα 

ζηελ θνιπκβεηηθή ηθαλφηεηα θαη λα έρνπλ εηζαρζεί ζηηο 
βαζηθέο έλλνηεο θαξδηνπλεπκνληθήο αλάλεςεο (CPR) θαη 
πξψησλ βνεζεηψλ. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ηερληθή δηέιεπζεο ηνπ ζηίβνπ 
εκπνδίσλ 

 Έρνπλ απνθηήζεη ην απαηηνχκελν απφ ηε ρνιή επίπεδν 
θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Έρνπλ ηζρπξνπνηήζεη ην ραξαθηήξα ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θφπσζεο, ηελ αλάπηπμε ηεο 
απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. 
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Γλψζεηο 
 

 Πξνρσξεκέλεο γλψζεηο αλαξξηρεηηθψλ ηερληθψλ. 

 Μάρε εθ ηνπ πιεζίνλ: ξίςεηο & αλαηξνπέο, πάιε, φπια θαη 

αθνπιηζκνί, καρεηηθή θπζηθή θαηάζηαζε. 

 Βηζαγσγή ζηε δηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ.  

Γεμηφηεηεο 
 

 ΐειηίσζε ηεο αεξφβηαο θαη αλαεξφβηαο ηθαλφηεηαο. 

 Βιαρηζηνπνίεζε αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ Φπζηθήο Καηάζηαζεο 

(θπξίσο νη ππέξβαξνη αλ ππάξρνπλ). 

 Βηζαγσγή ζηηο πξνρσξεκέλεο ζεσξεηηθέο αξρέο απηνάκπλαο 

θαη δηδαζθαιία ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ επίζεζεο θαη αθνπιηζκνχ. 

Ηθαλφηεηεο 
 

 Σειεηνπνίεζε φισλ ησλ ηερληθψλ θνιχκβεζεο. 

 Σειεηνπνίεζε αλαξξηρεηηθψλ ηερληθψλ. 

 Σειεηνπνίεζε ακπληηθψλ ηερληθψλ. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απνπζίεο, έληαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 
αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα Αληηθείκελα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή Καηάζηαζε 

Ώεξφβηαο Ώληνρήο 
ΕV 

17 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρψκα, ζχλζεηεο 

δηαδξνκέο κε δηαθνξνπνηήζεηο δξνκηθνχ ξπζκνχ, 
ρξήζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, δξνκηθέο 

αζθήζεηο, δηαηάζεηο, θπζηνινγία ζψκαηνο ζε 
ελέξγεηεο κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, 
αληηκεηψπηζε αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ θπζηθήο 

θαηάζηαζεο. 

Φπζηθή Καηάζηαζε 
Ώλαεξφβηαο 

Ώληνρήο - Αχλακε 
ΕV 

16 

 Άζθεζε δχλακεο ζε κεραλήκαηα, άζθεζε 
δχλακεο κε απηνζρεδηαζκφ (νπιαζθία, 

αλαξξηρήζεηο, θνξκνί, ζρνηληά, ζπλαζθήζεηο θ.ιπ.), 
αιηηθέο αζθήζεηο, ελδπλάκσζε θνξκνχ–ξάρεο. 
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 Μνλφδπγν, δίδπγν, πνιχδπγν, δηαπεξάζεηο 
θιηκάθσλ, αλαξξηρήζεηο ζε απιφ θαηαθφξπθν 

ζρνηλί, ζχλζεηεο δηαπεξάζεηο εκπνδίσλ. 

Κνιχκβεζε 
Βπηβίσζεο ΕII 

13 
 Σειεηνπνίεζε φισλ ησλ ηερληθψλ θνιπκβήζεσο, 

εμάζθεζε ζηελ θνιχκβεζε κάρεο, 

θαξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε θαη πξψηεο βνήζεηεο. 

Ώπηνάκπλα ΕI 16 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ απνθξνχζεσλ επίζεζεο απφ 
ςειή θαη κεζαία ζέζε. 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ αηθληδηαζηηθψλ ρηππεκάησλ 
απφ θνληηλή απφζηαζε. 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ αηθληδηαζηηθψλ ρηππεκάησλ 
απφ καθξηλή απφζηαζε. 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ πηψζεσλ. 

 Βθκάζεζε βαζηθψλ ηερληθψλ απειεπζέξσζεο θαη 

αθνπιηζκνχ. 

Ώλαξξίρεζε ΕΕ 16 

 Σειεηνπνίεζε ρξήζεο αλαξξηρεηηθψλ πιηθψλ 
(ζπληήξεζε, αληνρή, πξνζηαζία, θχιαμε). 

 Σειεηνπνίεζε βαζηθψλ θφκπσλ θαη ηεο ρξήζεο 
ηνπο ζηελ αλαξξίρεζε. 

 ηειεηνπνίεζε ηερληθψλ ειεχζεξεο αλαξξίρεζεο, 
άζθεζε ζε ηξαβέξζα. 

 Σειεηνπνίεζε αλαξξίρεζεο κε ρξήζε ζρνηληψλ, 
toprope, rappel, αζθάιεηεο. 

 Ώλαξξίρεζε – θαηαξξίρεζε ζε πςειφ πχξγν – 
εμνηθείσζε κε φιεο ηηο ηερληθέο. 

ΤΝΟΛΟ 78  
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ V 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ 

θαη Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη 
Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο.  ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή - 

παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 Κακία 

 

ην ηέινο ηνπ Γ(1) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη 
Βπέιπηδεο ζα πξέπεη λα: 

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηε βαζηθή θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε 

θαη έρνπλ εηζαρζεί ζηε θπζηθή θαηάζηαζε κάρεο.  

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηε δηέιεπζε ηνπ ζηίβνπ εκπνδίσλ ζε 

κεκνλσκέλεο νκάδεο εκπνδίσλ κε αζιεηηθή πεξηβνιή. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θνιχκβεζεο Μάρεο. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηηο ηερληθέο δηάζσζεο ζην λεξφ θαζψο 
θαη εθαξκνγήο θαξδηνπλεπκνληθήο αλάλεςεο (CPR) θαη 

πξψησλ βνεζεηψλ.  

 Έρνπλ πξνζαξκνζζεί πιήξσο ζηελ άζθεζε κε 

ζηξαηησηηθή πεξηβνιή. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο ηερληθέο Ππγκαρίαο.  
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 Πιήξεο αθνκνίσζε ησλ ηερληθψλ δηέιεπζεο ηνπ ζηίβνπ 

εκπνδίσλ. 

 Πιήξεο αθνκνίσζε ησλ ηερληθψλ δηέιεπζεο ησλ εκπνδίσλ 

θνιχκβεζεο κάρεο. 

 Βκπέδσζε ηεο άζθεζεο δχλακεο κε κεραλήκαηα. 

Γεμηφηεηεο 
 

 Βηζαγσγή ησλ Βπειπίδσλ ζηελ αγσληζηηθή δηέιεπζε ζηίβνπ 

εκπνδίσλ. 

 Βμάζθεζε ζηε ζπλεξγαζία πξνο επίηεπμε ζηφρνπ. 

 Βμάζθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θάησ απφ πίεζε ρξφλνπ.  

 Πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ηερληθέο δηέιεπζεο κε 

θφξκα παξαιιαγήο θαη άξβπια.  

 Ώληηκεηψπηζε εκπνδίσλ κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 Ώλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο. 

Ηθαλφηεηεο 
 

 Βθκάζεζε ηερληθήο δηέιεπζεο ησλ εκπνδίσλ. 

 Σκεκαηηθή θαη νιηθή δηέιεπζε εκπνδίσλ. 

 Σειεηνπνίεζε ζηελ θνιπκβεηηθή εθθίλεζε απφ βαηήξα. 

 Βμάζθεζε ζηα εκπφδηα ζηίβνπ εκπνδίσλ θαη θνιχκβεζεο κάρεο 

κε ζηφρν ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν δηέιεπζεο. 

 Βιαρηζηνπνίεζε αξηζκνχ αξραξίσλ θαη εηζαγσγή απηψλ ζηελ 

θνιχκβεζε κάρεο. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απνπζίεο, έληαζε ηεο 
πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 
Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 

αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή Ώγσγή 

Μάρεο Ε 
44 

 Βηζαγσγή ζηε δηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ κε αζιεηηθή 
πεξηβνιή, ζηξαηησηηθή πεξηβνιή, εηζαγσγή ζηε 

δηέιεπζε σο νκάδα, αλαξξηρήζεηο, δηειεχζεηο 
θσιπκάησλ, πνξεία θαη πξνζαλαηνιηζκφο, 
αληηκεηψπηζε ζελαξίσλ κάρεο. 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρψκα, ζχλζεηεο 
δηαδξνκέο κε δηαθνξνπνηήζεηο δξνκηθνχ ξπζκνχ, 

ρξήζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, δξνκηθέο αζθήζεηο, 
δηαηάζεηο, θπζηνινγία ζψκαηνο ζε ελέξγεηεο κεγάιεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο, αληηκεηψπηζε αηνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Άζθεζε δχλακεο ζε κεραλήκαηα, άζθεζε δχλακεο κε 

απηνζρεδηαζκφ (θνξκνί, ζρνηληά, ζπλαζθήζεηο, ζάθνη 
κε άκκν, κεγάια ειαζηηθά νρεκάησλ θ.ιπ.), αιηηθέο 
αζθήζεηο, ελδπλάκσζε θνξκνχ-ξάρεο. 
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Κνιχκβεζε 
Βπηβίσζεο ΕV 

14 

 Βθκάζεζε ηερληθήο δηέιεπζεο ησλ εκπνδίσλ. 

 Σκεκαηηθή θαη νιηθή δηέιεπζε εκπνδίσλ. 

 Σειεηνπνίεζε ζηελ θνιπκβεηηθή εθθίλεζε απφ βαηήξα. 

 Βμάζθεζε ζηα εκπφδηα ζηίβνπ εκπνδίσλ θαη 

θνιχκβεζεο κάρεο κε ζηφρν ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν 
δηέιεπζεο. 

 Βιαρηζηνπνίεζε αξηζκνχ αξραξίσλ θαη εηζαγσγή 

απηψλ ζηελ θνιχκβεζε κάρεο. 

 Φπζηνινγία αλζξσπίλνπ ζψκαηνο ζην πγξφ ζηνηρείν, 

βνπηηά απφ χςνο, ππνβξχρηα θνιχκβεζε, ηερληθέο 
λαπαγνζσζηηθήο θαη απηνδηάζσζεο, εηζαγσγή ζηε 
ρξήζε κάζθαο, πηεξπγίσλ θαη αλαπλεπζηήξα, 

κεηαθνξά ζχκαηνο. 

Ππγκαρία – 
Kick -boxing 

14 

 Μεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Ππγκαρία θαη ζην 
Kick-Boxing. 

 Σερληθή-ηαθηηθή, ζηάζε, θηλήζεηο . 

 Υηππήκαηα άκπλαο, επίζεζεο. 

 Πξαθηηθή εμάζθεζε κε ζηφρνπο θαη πξνζνκνίσζε κε 
αγψλεο (ξίλγθ). 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ 

VΕ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
6ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ 
θαη Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη 

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο .  ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή - 

παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 Κακία 

 

 

ην ηέινο ηνπ Γ(2) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 
πξέπεη λα: 

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε κάρεο. 

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηα βαζηθά αληηθείκελα Φπζηθήο 

Ώγσγήο Μάρεο. 

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηε δηέιεπζε ηνπ ζηίβνπ εκπνδίσλ ζην 
ζχλνιφ ηνπ κε αζιεηηθή πεξηβνιή. 

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηε δηέιεπζε ηνπ πδάηηλνπ ζηίβνπ 
θνιχκβεζεο κάρεο. 

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηηο ηερληθέο δηάζσζεο ζην λεξφ, 
θαξδηνπλεπκνληθήο αλάλεςεο θαη παξνρήο πξψησλ 

βνεζεηψλ, θίλεζεο θαη δηαπέξαζεο εκπνδίσλ ζην πγξφ 
ζηνηρείν. 

 Έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθκάζεζε ησλ ηερληθψλ 

ππγκαρίαο θαζψο θαη ηα ηερληθν-ηαθηηθά ζηνηρεία. 
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Γλψζεηο 
 

 Πιήξεο αθνκνίσζε ησλ ηερληθψλ δηέιεπζεο ηνπ ζηίβνπ 
εκπνδίσλ. 

 Πιήξεο αθνκνίσζε ησλ ηερληθψλ δηέιεπζεο ησλ εκπνδίσλ 

θνιχκβεζεο κάρεο. 

 Βκπέδσζε ηεο άζθεζεο δχλακεο κε κεραλήκαηα. 

 Βκπέδσζε ηερληθν-ηαθηηθψλ ζηνηρείσλ ππγκαρίαο. 

Γεμηφηεηεο 
 

 Βηζαγσγή ησλ Βπειπίδσλ ζηελ δηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ 
σο νκάδα. 

 Βμάζθεζε ζηε ζπλεξγαζία πξνο επίηεπμε ζηφρνπ.  

 Βηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ αγσληζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

  Βμάζθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θάησ απφ πίεζε ρξφλνπ.  

 Πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ηερληθέο δηέιεπζεο κε 

θφξκα παξαιιαγήο, άξβπια θαη θφξην.  

 Ώληηκεηψπηζε εκπνδίσλ κε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
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 Ώλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο. 

Ηθαλφηεηεο 

 

 Βηζαγσγή ζηελ Ναπαγνζσζηηθή - Μέηξα αζθαιείαο. 

 Βθκάζεζε ηερληθήο εηζφδνπ λαπαγνζψζηε ζην λεξφ. 

 Βθκάζεζε εηδψλ λαπαγνζσζηηθήο θνιχκβεζεο. 

 Βθκάζεζε ηερληθήο πξνζέγγηζεο ζχκαηνο. 

 Βθκάζεζε ηερληθήο ιαβψλ απνθπγήο. 

 Βθκάζεζε ηερληθήο ξπκνχιθεζεο ζχκαηνο. 

 Βθκάζεζε ηερληθήο εμφδνπ ζχκαηνο απφ ην λεξφ. 

 Βθαξκνγή ελεξγεηψλ επί ηνπ ζχκαηνο έμσ απφ ην λεξφ. 

 Βπίδεημε εθαξκνγήο ηερλεηήο αλαπλνήο. 

 Βιαρηζηνπνίεζε αξηζκνχ αξραξίσλ θαη εηζαγσγή απηψλ 

ζηελ λαπαγνζσζηηθή.  

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απνπζίεο, έληαζε ηεο 

πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 
αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή Ώγσγή 

Μάρεο ΕΕ 
46 

 Αηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ κε αζιεηηθή πεξηβνιή, 

ζηξαηησηηθή πεξηβνιή, πιήξε θφξην θαη νπιηζκφ, 
εηζαγσγή ζηε δηέιεπζε σο νκάδα. 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρψκα, ζχλζεηεο 

δηαδξνκέο κε δηαθνξνπνηήζεηο δξνκηθνχ ξπζκνχ, 
ρξήζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, δξνκηθέο 

αζθήζεηο, δηαηάζεηο, θπζηνινγία ζψκαηνο ζε 
ελέξγεηεο κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, αληηκεηψπηζε 
αηνκηθψλ πξνβιεκάησλ θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Άζθεζε δχλακεο ζε κεραλήκαηα, άζθεζε δχλακεο 
κε απηνζρεδηαζκφ (θνξκνί, ζρνηληά, ζπλαζθήζεηο, 

ζάθνη κε άκκν, κεγάια ειαζηηθά νρεκάησλ θ.ιπ.), 
αιηηθέο αζθήζεηο, ελδπλάκσζε θνξκνχ-ξάρεο. 

 

Κνιχκβεζε 
Βπηβίσζεο V 

 

16 

 Βθκάζεζε ηερληθήο δηέιεπζεο ησλ εκπνδίσλ. 

 Σκεκαηηθή θαη νιηθή δηέιεπζε εκπνδίσλ. 

 Σειεηνπνίεζε ζηελ θνιπκβεηηθή εθθίλεζε απφ 
βαηήξα. 

 Βμάζθεζε ζηα εκπφδηα ζηίβνπ εκπνδίσλ θαη 
θνιχκβεζεο κάρεο κε ζηφρν ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν 

δηέιεπζεο. 

 Βιαρηζηνπνίεζε αξηζκνχ αξραξίσλ θαη εηζαγσγή 
απηψλ ζηελ θνιχκβεζε κάρεο. 
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 Φπζηνινγία αλζξσπίλνπ ζψκαηνο ζην πγξφ 

ζηνηρείν, βνπηηά απφ χςνο, ππνβξχρηα θνιχκβεζε, 
ηερληθέο λαπαγνζσζηηθήο θαη απηνδηάζσζεο, 

εηζαγσγή ζηε ρξήζε κάζθαο, πηεξπγίσλ θαη 
αλαπλεπζηήξα, κεηαθνξά ζχκαηνο. 

Ππγκαρία ΕΕ 16 

 Βπαλάιεςε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πξνεγνπκέλνπ 
εμακήλνπ. 

 πλδπαζκφο απφ επζεία, άπεξθαη θαη ρηππήκαηα. 

 Σαθηηθή ηεο ππγκαρίαο: βαζηθά κέζα. 

 Σαθηηθέο ελέξγεηεο - Βηδηθά κέζα ηαθηηθήο. 

 Σαθηηθέο κνξθέο ηνπ αγψλα. 

 Γεληθή θαη εηδηθή πξνεηνηκαζία αγψλα - Φπρνινγηθή 
πξνεηνηκαζία. 
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ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ 
VΕΕ 

ΤΝΟΛΟ ECTS 
 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ 
θαη Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη 

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο  
 ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή - 

παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 Κακία 

 

ην ηέινο ηνπ Α(1) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 
πξέπεη λα: 

 Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο κίαο 

εκεξήζηαο γχκλαζεο ζε επίπεδν δηκνηξίαο. 

 Έρνπλ απνθηήζεη πξαθηηθή εκπεηξία σο εθπαηδεπηέο 

Φπζηθήο Ώγσγήο. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζηε δηέιεπζε ηνπ ζηίβνπ εκπνδίσλ σο 

νκάδα ηξηψλ αηφκσλ.  

 Έρνπλ απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

θαηάξηηζε ζπληήξεζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θπζηθήο 
θαηάζηαζεο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ρνιή. 

 Έρνπλ αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα κε έλα 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δεκνθηιή αζιήκαηα. 

 Έρνπλ εηζαρζεί ζην άζιεκα ηνπ Παγθξαηίνπ. 
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Γλψζεηο 
 

 Οξγάλσζε εκεξήζηαο γχκλαζεο (αηνκηθή, νκαδηθή), βαζηθέο 

έλλνηεο εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ άζθεζεο, βαζηθέο έλλνηεο 
πξνπνλεηηθήο, ζηνηρεία εθπαηδεπηνχ θπζηθήο αγσγήο, πξαθηηθή 
άζθεζε ζε ηκήκαηα κηθξφηεξσλ Σάμεσλ Βπειπίδσλ, 

ζπνπδαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο πξνζσπηθήο θπζηθήο 
θαηάζηαζεο. 

Γεμηφηεηεο 

 

 Άζιεζε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δεκνθηιή αζιήκαηα. 

 Βηζαγσγή ζηηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ Παγθξαηίνπ Ώζιήκαηνο. 

Ηθαλφηεηεο 
 

 Αηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ κε ζηνιή παξαιιαγήο. 

 Αηέιεπζε πδάηηλνπ ζηίβνπ θνιχκβεζεο κάρεο. 

 ΐαζηθέο ηερληθέο λαπαγνζσζηηθήο. 
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Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απφδνζε σο εθπαηδεπηήο 
Φπζηθήο Ώγσγήο, απνπζίεο, έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή 

θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 
αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 
θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή Ώγσγή 
Μάρεο ΕΕΕ 

32 

 Αηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ κε αζιεηηθή πεξηβνιή, 

ζηξαηησηηθή πεξηβνιή, πιήξε θφξην θαη νπιηζκφ, 
εηζαγσγή ζηε δηέιεπζε σο νκάδα. 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρψκα, ζχλζεηεο 
δηαδξνκέο κε δηαθνξνπνηήζεηο δξνκηθνχ ξπζκνχ, 
ρξήζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, δξνκηθέο αζθήζεηο, 

δηαηάζεηο, θπζηνινγία ζψκαηνο ζε ελέξγεηεο κεγάιεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο, αληηκεηψπηζε αηνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Άζθεζε δχλακεο ζε κεραλήκαηα, άζθεζε δχλακεο κε 
απηνζρεδηαζκφ (θνξκνί, ζρνηληά, ζπλαζθήζεηο, ζάθνη 

κε άκκν, κεγάια ειαζηηθά νρεκάησλ θ.ιπ.), αιηηθέο 
αζθήζεηο, ελδπλάκσζε θνξκνχ-ξάρεο. 

Ώζινπαηδηέο Ε  14 

 Ώλάπηπμε πξνζσπηθψλ θιίζεσλ ελαζρφιεζεο κε 

αληηθείκελα Φπζηθήο Ώγσγήο - Ώζιεηηζκνχ. 

 Βθηφλσζε θαη αλαςπρή.  

 ΐειηίσζε πηζαλψλ πξνζσπηθψλ κεηνλεθηεκάησλ 
θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Έθθξαζε ζπλεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο κέζσ ησλ 
αζινπαηδηψλ.  

 Ώλάπηπμε αηνκηθήο επζχλεο ζπληήξεζεο - βειηίσζεο 
ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

Κνιχκβεζε 

Βπηβίσζεο VΕ 
12 

 Σειεηνπνίεζε ηερληθήο δηέιεπζεο ησλ εκπνδίσλ. 

 Σκεκαηηθή θαη νιηθή δηέιεπζε εκπνδίσλ. 

 Σειεηνπνίεζε ζηελ θνιπκβεηηθή εθθίλεζε απφ βαηήξα. 

 Βμάζθεζε ζηα εκπφδηα ζηίβνπ εκπνδίσλ θαη 

θνιχκβεζεο κάρεο κε ζηφρν ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν 
δηέιεπζεο. 

 Φπζηνινγία αλζξσπίλνπ ζψκαηνο ζην πγξφ ζηνηρείν, 

βνπηηά απφ χςνο, ππνβξχρηα θνιχκβεζε, ηερληθέο 
λαπαγνζσζηηθήο θαη απηνδηάζσζεο, εηζαγσγή ζηε 

ρξήζε κάζθαο, πηεξπγίσλ θαη αλαπλεπζηήξα, 
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κεηαθνξά ζχκαηνο. 

Παγθξάηην Ε 14 

 Καλνληζκνί Παγθξαηίνπ Ώζιήκαηνο. 

 Σερληθέο άκπλαο. 

 Σερληθέο επίζεζεο. 

 Σερληθέο ηνπ «ξάζζεηλ», λα ξίμεηο ηνλ αληίπαιν ζην 
έδαθνο. 

 Σερληθέο άλσ άθξσλ: 
α) Σερληθή επηζέζεσο θαη θξνχζεσο άλσ άθξσλ,  

β) ηερληθή ηνπ «άγρεηλ»  
γ) ηερληθή ηνπ «αθξνρεηξίδεηλ»  
δ) ηερληθή απνθξνχζεσλ  

ε) ηερληθή πηέζεσλ επί ησλ λεπξψζεσλ: 
δηα ησλ δαθηχισλ  
δηα ησλ αγθψλσλ  

δηα ησλ γνλάησλ  
δηα ησλ πηεξλψλ,  

 Λάθηηζκα:  

Βκπξφζζην  
Κπθιηθφ, Πιάγην, Οπίζζην, Αηπιφ, Σνμνεηδέο, Καζνδηθφ, 

Βλαέξην, Οπίζζην θπθιηθφ, Ώλάζηξνθν θπθιηθφ, 
Ώλάζηξνθν ηνμνεηδέο-σζήζεσο. 
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ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 
ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΦΤΕΚΔ ΏΓΧΓΔ 
VΕΕΕ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

 Καη' ειάρηζην βαζηθφ πηπρίν Φπζηθήο Ώγσγήο - Βηδηθφ 
θαη Βξγαζηεξηαθφ Αηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ θαζψο θαη 

Βηδηθνί Βπηζηήκνλεο  
ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο 
πξνυπνζέζεηο γηα 

ζπκκεηνρή - 
παξαθνινχζεζε 

θνπνί ηνπ Μαζήκαηνο 

 

 Κακία 

 

ην ηέινο ηνπ Α(1) Βθπαηδεπηηθνχ Κχθινπ νη Βπέιπηδεο ζα 
πξέπεη λα: 

 Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο κίαο 

εκεξήζηαο γχκλαζεο ζε επίπεδν Λφρνπ. 

 Έρνπλ απνθηήζεη πξαθηηθή εκπεηξία σο εθπαηδεπηέο 

Φπζηθήο Ώγσγήο. 

 Έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηε δηέιεπζε ηνπ ζηίβνπ εκπνδίσλ σο 
νκάδα ηξηψλ αηφκσλ.  

 Έρνπλ απνθηήζεη ηελ απαξαίηεηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 
θαηάξηηζε ζπληήξεζεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ρνιή. 

 Έρνπλ αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα κε έλα 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δεκνθηιή αζιήκαηα. 

 Έρνπλ αθνκνηψζεη ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηνπ Παγθξαηίνπ 
αζιήκαηνο. 

 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 

Γλψζεηο 
 

 Οξγάλσζε εκεξήζηαο γχκλαζεο (αηνκηθή, νκαδηθή), 

βαζηθέο έλλνηεο εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ άζθεζεο, 
βαζηθέο έλλνηεο πξνπνλεηηθήο, ζηνηρεία εθπαηδεπηνχ 
θπζηθήο αγσγήο, πξαθηηθή άζθεζε ζε ηκήκαηα κηθξφηεξσλ 

Σάμεσλ Βπειπίδσλ, ζπνπδαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο 
πξνζσπηθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

Γεμηφηεηεο 
 

 Άζιεζε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δεκνθηιή αζιήκαηα. 

 ΐαζηθέο ηερληθέο ηνπ Παγθξαηίνπ Ώζιήκαηνο. 

Ηθαλφηεηεο 
 

 Αηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ κε ζηνιή παξαιιαγήο. 
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 Αηέιεπζε πδάηηλνπ ζηίβνπ θνιχκβεζεο κάρεο. 

 ΐαζηθέο ηερληθέο λαπαγνζσζηηθήο. 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ επέιπηδνο ζηελ εθηέιεζε ησλ 
εκεξήζησλ γπκλάζεσλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ (απφδνζε σο εθπαηδεπηήο 

Φπζηθήο Ώγσγήο, απνπζίεο, έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο, ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή 
θ.ιπ.). πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ θαηά 50%. 

 Πξαθηηθέο εμεηάζεηο 

Πξαθηηθή εμέηαζε ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηνλ Σνκέα Φπζηθήο & Πνιηηηζκηθήο Ώγσγήο 
αληηθείκελα αμηνιφγεζεο επίδνζεο ησλ επειπίδσλ. πκκεηνρή ζηνλ ηειηθφ βαζκφ 

θαηά 50%. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Κχξηα 
Αληηθείκελα 

Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

Φπζηθή Ώγσγή 

Μάρεο ΕV 
33 

 Αηέιεπζε ζηίβνπ εκπνδίσλ κε αζιεηηθή πεξηβνιή, 

ζηξαηησηηθή πεξηβνιή, πιήξε θφξην θαη νπιηζκφ, 
εηζαγσγή ζηε δηέιεπζε σο νκάδα. 

 Καξδηναλαπλεπζηηθή αληνρή ζε ρψκα, ζχλζεηεο 
δηαδξνκέο κε δηαθνξνπνηήζεηο δξνκηθνχ ξπζκνχ, 
ρξήζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, δξνκηθέο αζθήζεηο, 

δηαηάζεηο, θπζηνινγία ζψκαηνο ζε ελέξγεηεο κεγάιεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο, αληηκεηψπηζε αηνκηθψλ 
πξνβιεκάησλ θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Άζθεζε δχλακεο ζε κεραλήκαηα, άζθεζε δχλακεο κε 
απηνζρεδηαζκφ (θνξκνί, ζρνηληά, ζπλαζθήζεηο, ζάθνη 

κε άκκν, κεγάια ειαζηηθά νρεκάησλ θ.ιπ.), αιηηθέο 
αζθήζεηο, ελδπλάκσζε θνξκνχ-ξάρεο. 

Ώζινπαηδηέο ΕΕ 16 

 Ώλάπηπμε πξνζσπηθψλ θιίζεσλ ελαζρφιεζεο κε 

αληηθείκελα Φπζηθήο Ώγσγήο Ώζιεηηζκνχ. 

 Βθηφλσζε θαη αλαςπρή.  

 ΐειηίσζε πηζαλψλ πξνζσπηθψλ κεηνλεθηεκάησλ 
θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

 Έθθξαζε ζπλεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο κέζσ ησλ 
αζινπαηδηψλ.  

 Ώλάπηπμε αηνκηθήο επζχλεο ζπληήξεζεο-βειηίσζεο 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

Κνιχκβεζε 
Βπηβίσζεο VΕΕ 

13 

 Σειεηνπνίεζε ηερληθήο δηέιεπζεο ησλ εκπνδίσλ. 

 Οινθιεξσκέλε δηέιεπζε εκπνδίσλ. 

 Σειεηνπνίεζε ζηελ θνιπκβεηηθή εθθίλεζε απφ βαηήξα. 

 Βμάζθεζε ζηα εκπφδηα ζηίβνπ εκπνδίσλ θαη 
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θνιχκβεζεο κάρεο κε ζηφρν ηνλ ηαρχηεξν ρξφλν 
δηέιεπζεο. 

 Φπζηνινγία αλζξσπίλνπ ζψκαηνο ζην πγξφ ζηνηρείν, 

βνπηηά απφ χςνο, ππνβξχρηα θνιχκβεζε, ηερληθέο 
λαπαγνζσζηηθήο θαη απηνδηάζσζεο, εηζαγσγή ζηε 

ρξήζε κάζθαο, πηεξπγίσλ θαη αλαπλεπζηήξα, 
κεηαθνξά ζχκαηνο. 

Παγθξάηην ΕΕ 16 

 Βπαλάιεςε Θεκαηηθψλ ελνηήησλ πξνεγνπκέλνπ 

εμακήλνπ.  

 Κλήκε: 

Βζσηεξηθή  
Βμσηεξηθή 

 Κιηκαηίδεηλ 

 Σερληθέο αθηλεηνπνηήζεσο αληηπάινπ: 
α) Έιεγρνο θάησ άθξσλ:  

Εζρίνπ  
Γφλαηνο  
Άθξνπ πνδφο.  

β) Έιεγρνο άλσ άθξσλ:  
κνπ  
Ώγθψλνο  

Καξπνχ  
Ώθξνρεηξίδεηλ 

γ) Σξαρεινιαβέο: 

Βκπξφζζηα  
Πιαγία-  
Οπίζζηα  

δ) Ώθηλεηνπνηήζεηο: 
Κιηκαηίδεηλ  
Μέζεο 

 ηάζεηο πνδψλ:  
α) εκπξφζζηνπ,  

β) άθξνπ πνδφο,  
γ) κάρεο,  
δ) πιάγηα 

  Μεηαθηλήζεηο θαη πεξηζηξνθέο. 
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2.3.7.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΖΔΧΝ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 2015-16 

A/A 
ΟΜΑΓΑ 

 

ΖΜΔΡΔ 

ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

ΧΡΔ 

ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

ΥΧΡΟ 

ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

ΧΡΑ 

ΛΖΦΖ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΔΠΗΖΜΔ ΟΜΑΓΔ 

1 
ΏΝΏΡΡΕΥΔΔ 

 

Καζεκεξηλά 

 

14:00 – 16:00 

(α),(ε),(δ) 

ΚΛΒΕΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ 

«ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» - 

ΠΤΡΓΟ 

ΏΝΏΡΡΕΥΔΔ 

12:00  

2 ΠΒΣΟΦΏΕΡΕΔ (ΓΤΝΏΕΚΧΝ) 

 

Καζεκεξηλά 

 

 

19:30 – 21:00 

(α),(ε) 

 

ΚΛΒΕΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ 

«ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» 

12:00 

 

Ώπφ 16:00 – 17:30 

Βιεχζεξν ρξφλν 

3 
ΚΏΛΏΘΟΦΏΕΡΕΔ 

(ΏΝΑΡΧΝ) 

 

 

Καζεκεξηλά 

 

 

 

14:00 – 16:00 

(α),(ε) 

ΚΛΒΕΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ 

«ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» 

12:00  
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4 ΠΒΣΟΦΏΕΡΕΔ (ΏΝΑΡΧΝ) 
Καζεκεξηλά 

 

17:45 – 19:30 

(α),(ε) 

ΚΛΒΕΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ 

«ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» 

12:00 

 

Ώπφ 16:00 – 17:45 

Μειέηε ζηνπο 

ζαιάκνπο 

5 
ΏΝΣΕΦΏΕΡΕΔ 

 

 

Καζεκεξηλά 

 

14:00 – 16:00 

(α),(ε) 

ΏΝΟΕΥΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ ΣΒΝΝΕ 
12:00 

 

 

6 

 

ΞΕΦΏΚΕΏ 

 

Καζεκεξηλά 

 

14:00 – 16:00 

(α),(ε) 

ΏΕΘΟΤΏ 

ΞΕΦΏΚΕΏ 
12:00  

7 

 

ΣΕΐΟ 

 

ΡΕΦΒΕ  

Καζεκεξηλά 

 

 

14:00 – 16:00 

(α) 

ΓΔΠΒΑΟ ΣΕΐΟΤ 12:00 

 

Ώπφ 16:00 – 17:45 

Βιεχζεξν ρξφλν 

ΑΡΟΜΕΚΏ –ΣΒΥΝΕΚΏ 

ΏΘΛΔΜΏΣΏ 

(ΜΔΚΟ -ΤΦΟ) 

14:00 – 16:00 

(α),(ε) 

 

 

8 ΚΟΠΒΤΣΕΚΔ 
Καζεκεξηλά 

 

14:00 – 17:45 

(α),(ε) 

ΏΕΘΟΤΏ 

ΚΟΠΒΤΣΕΚΔ 
12:00  
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9 
ΚΟΛΤΜΐΔΔ 

 

 

Καζεκεξηλά 

 

14:00 – 16:00 

(α),(ε) 

ΚΟΛΤΜΐΔΣΔΡΕΟ 

«ΚΤΠΡΟ» 
12:00 

Ώπφ 

16:00 – 17:45 

Βιεχζεξν ρξφλν 

10 ΚΏΚΕ Σεηάξηε 18:15 – 19:30 
ΏΕΘΟΤΏ 

ΑΕΏΚΒΑΏΒΧ 
14:00  

ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

 

11 

 

ΠΤΓΜΏΥΕΏ (ΏΤΣΟΏΜΤΝΏ) 

 

Αεπηέξα εψο 

Πέκπηε  

 

15:00 – 16:00 

(α),(β) 

ΏΕΘΟΤΏ 

ΏΤΣΟΏΜΤΝΏ 
12:00 

 

 

 

 

12 

 

ΕΣΕΟΠΛΟΨΏ 

 

      Σεηάξηε 18:15 – 19:30 Θα θαζνξηζηεί 

- 

Πξνπνλεηήο: 

Ώλζιγφο (ΣΘ) 

Κνζκαηφπνπινο 

Ώλδξέαο 

άββαην - 

Κπξηαθή 
Θα θαζνξηζηεί Θα θαζνξηζηεί 

 

13 
ΠΏΛΔ 

 

Σεηάξηε 

 

18:15 – 19:30 

(α) 

ΏΕΘΟΤΏ 

ΠΏΛΔ 

 

- 

Πξνπνλεηήο: 

Λγφο (ΠΓ) 

Κνπξεγθηάλ Ώξηηφκ 

 

14 

 

ΠΏΓΚΡΏΣΕΟ 

 

 

Αεπηέξα εψο 

Πέκπηε 

 

14:00 – 15:00 

(α) 

ΏΕΘΟΤΏ 

ΠΏΛΔ 
-  



Σξίηε έθδνζε 

569 

15 TAE KWON DO 
 

Σεηάξηε 

18:15 – 19:30 

(α) 

ΏΕΘΟΤΏ 

ΏΤΣΟΏΜΤΝΏ 

 

 

- 

Πξνπνλεηήο: 

Ώλζιγφο (Αΐ) 

Ώζαλαζνπνχινπ 

Ώξ 

16 
ΥΒΕΡΟΦΏΕΡΕΔ 

(HANDBALL) 
Σεηάξηε 

18:15 – 19:30 

19:30 – 20:30 

(ε) 

ΚΛΒΕΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ 

«ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» 

- 
Βχειπηο ΕVεο ή 

ΕΕΕεο Σάμεο 

17 
ΚΏΛΏΘΟΦΏΕΡΕΔ 

ΓΤΝΏΕΚΧΝ 
Σεηάξηε 

20:30 – 21:30 

 

ΚΛΒΕΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ 

«ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» 

21:30 
Βχειπηο ΕVεο ή 

ΕΕΕεο Σάμεο 

18 
ΤΑΏΣΟΦΏΕΡΕΔ 

(ΠΟΛΟ) 

Αεπηέξα -

Σεηάξηε 

18:00 – 19:00 

 

ΚΟΛΤΜΐΔΣΔΡΕΟ 

«ΚΤΠΡΟ» 
- 

 

 

19 ΒΠΕΣΡΏΠΒΓΕΏ ΏΝΣΕΦΏΕΡΕΔ Σεηάξηε 
18:15 – 19:30 

 

ΚΛΒΕΣΟ 

ΓΔΠΒΑΟ 

«ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» 

-  

20 

 

ΐΤΓΏΝΣΕΝΔ ΜΟΤΕΚΔ 

(ΘΒΧΡΕΏ – ΥΟΡΧΑΕΏ) 

Σεηάξηε 18:15 – 19:30 ΒΚΚΛΔΕΏ  -  
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21 
ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΜΟΤΕΚΔ 

(ΜΠΏΝΣΏ) 
Σεηάξηε 18:15 – 19:30 

ΏΕΘΟΤΏ 

ΜΟΤΕΚΔ 

(πξψελ Εαηξεία) 

-  

22 ΑΕΜΟΕΡΕΏ ΒΠΕΑΒΕΞΒΧ Σεηάξηε 
14:45 – 15:30 

(δ),(ζη) 

ΠΛΏΣΒΕΏ 

ΔΡΧΧΝ 
12:00  

23 
ΤΝΣΏΚΣΕΚΔ ΟΜΏΑΏ 

ΠΒΡΕΟΑΕΚΟΤ ΒΤΒΛΠΕ 
Σεηάξηε 

18:15 – 19:30 

(ζη) 
ΐΕΐΛΕΟΘΔΚΔ   

24 ΦΧΣΟΓΡΏΦΕΏ Σεηάξηε 18:15 – 19:30    

25 ΜΟΝΣΒΛΕΜΟ Σεηάξηε 18:15 – 19:30    

 
 

Παξαηεξήζεηο 

α. ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηελ εκέξα Σεηάξηε νη Βπέιπηδεο ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ ζα παξαθνινπζνχλ Γεληθφ πξφγξακκα 

Ώζιεηηζκνχ  
       απφ 16:00 – 17:45. 

β. Δ πξνπφλεζε δχλαηαη λα μεθηλάεη λσξίηεξα κε επίβιεςε ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή. 

γ. Με ηελ έλαξμε ηνπ Βαξηλνχ εμακήλνπ νη Βπέιπηδεο Εεο Σάμεο εληάζζνληαη ζηηο αζιεηηθέο νκάδεο πνπ έρνπλ επηιεγεί. Δ 
δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο ζα ιάβεη ρψξα απφ 07 – 11 Αεθ 2015. 

δ. Δ πξνπφλεζε ζα δηεμάγεηαη κε κέξηκλα ηνπ αξραηφηεξνπ Βχειπη. 

ε. Οη ψξεο ηεο πξνπφλεζεο είλαη δεζκεπηηθέο θαη δειψλνπλ φηη νη Βπέιπηδεο δελ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο 

άζιεζεο,  

εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ππεξεζηαθνί ιφγνη (φξγαλα ππεξεζίαο, ζθνπνί θηι.).  

ζη.  Πξνπφλεζε – εξγαζίεο ζε νπνηαδήπνηε ειεχζεξν ρξφλν κε θαζνδήγεζε ηνπ αξραηφηεξνπ Βχειπη ηεο νκάδνο. 

δ.   Ώλαγθαίνο αξηζκφο Βπειπίδσλ ηεο νκάδαο λα παξακέλνπλ κεηά ην πέξαο ηεο πξνπφλεζήο ηεο σο βνεζνί εθπαηδεπηή γηα 
ηελ πξνπφλεζε ησλ ηκεκάησλ. 
ε. ην εαξηλφ εμάκελν νη Βπέιπηδεο ζα δεηπλνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνπφλεζεο. 

ζ. Δ πξνπφλεζε ζα δηεμάγεηαη κε κέξηκλα ηνπ αξραηφηεξνπ Βχειπη. 
Παξαηήξεζε: Σν παξφλ πξφγξακκα έρεη αλαξηεζεί ζην «MOODLE» θαη ζην Αίθηπν «ΚΏΠΟΑΕΣΡΕΏ».  
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2.3.7.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ «ΚΤΠΡΟ» 2015-16 

ΧΡΔ ΖΜΔΡΔ 

 ΓΔΤ ΣΡΗ ΣΔΣ ΠΔΜ ΠΑΡ ΑΒ ΚΤΡ 

ηε δηάζεζε ηνπ 

πληάγκαηνο γηα 

Δθπζε 

11:00 – 

12:00 

11:00 – 

12:00 

11:00 – 

12:00 

11:00 – 

12:00 

11:00 – 

12:00 

10:30-12:00 

θαη 17:00-19:00 

10:30-

12:00 

θαη 17:00-

19:00 

ηξαηησηηθφ –

Πνιηηηθφ 

Πξνζσπηθφ  

- - - - 
13:00-1400 

10:00-12:00 

(1 δηαδξνκε) 
- 20:15-21:30 

(1 

δηαδξνκε) 

- 

20:15-21:30 

(1 

δηαδξνκε) 

20:15-21:30 

(1 

δηαδξνκε) - 

Αθαδεκατθά 

Σκήκαηα 

Δπειπίδσλ 

12:00 – 

13:40 

16:00 – 

18:00 

12:00 – 

13:40 

16:00 – 

18:00 

12:00 – 

13:40 

16:00 – 

18:00 

12:00 – 

13:40 

16:00 – 

18:00 - 

 - - 

Κνιπκβεηηθή 

Οκάδα Δπειπίδσλ 

14:00 – 

16:00 

14:00 – 

16:00 

14:00 – 

16:00 

14:00 – 

16:00 
- - - 

Οκάδα 

Τδαηνζθαίξηζεο 

Δπειπίδσλ 

18:00 – 

19:00 
- 

18:00 – 

19:00 

18:00 – 

19:00 
- - - 
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Παξαηεξήζεηο: 

1. Σνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή παξνπζία ηαηξνχ, Ώμησκαηηθνχ/Καζεγεηνχ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη εθπαίδεπζεο ησλ Βπειπίδσλ. 

2. Σν θνιπκβεηήξην ιεηηνπξγεί θαη θαηά ην κήλα επηέκβξην γηα ηελ πξνπφλεζε ησλ Βπειπίδσλ ζην πιαίζην ηεο 

Βθαξκνζκέλεο ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν πξφγξακκα. 

3. Οη ζχιινγνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ ηαηξφ κε κέξηκλά ηνπο.. 

4. ζνη Βπέιπηδεο ρξήδνπλ θπζηνζεξαπείαο ζα παξαθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα θνιχκβεζεο ζε μερσξηζηή δηαδξνκή κε ηελ 

επίβιεςε αμησκαηηθνχ εμ απνλνκήο. Σν εηδηθφ πξφγξακκα ζα αθνινπζείηαη ηηο ίδηεο ψξεο πνπ ην αληίζηνηρν αθαδεκατθφ 

ηκήκα έρεη εθπαίδεπζε. 

Αζιεηηθφο 

χιινγνο 

Α.Κ.Ο.Β.Β 

19:30 – 
21:30 

(6 

δηαδξνκέο) 

19:30 – 
21:30 

(5 

δηαδξνκέο) 

19:30 – 
21:30 

(6 

δηαδξνκέο) 

19:30 – 
21:30 

(6 

δηαδξνκέο) 

18:00 – 
20:00 

(6 

δηαδξνκέο) 
 

08:30 – 10:30 
(6 δηαδξνκέο) 

 
- 

Αζιεηηθφο 

χιινγνο 

ΑΡΗΧΝ 

 
 

19:30 – 
21:30 

(2 

δηαδξνκέο) 
 

 
 

 
 

19:30 – 
21:30 

(2 

δηαδξνκέο) 
 

12:00-14:00 
(2 δηαδξνκέο) 
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2.3.8 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ 

2.3.8.1 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑ 
 

ΜΏΘΔΜΏΣΕΚΏ  

ΠΡΟΠΏΕΑΒΤΟΜΒΝΧΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 
ΠΡΟΠΏΕΑΒΤΟΜΒΝΟΕ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 
ΜΒΛΟ ΑΒΠ ΣΔ ΐΏΘΜΕΑΏ ΣΟΤ ΒΠΕΚΟΤΡΟΤ ΚΏΘΔΓΔΣΔ Ή 
ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ ΠΡΟΟΝΣΏ ΓΛΧΑ 

 
ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

Να  έρνπλ  ηηο  απαξαίηεηεο  γλψζεηο  
ζηα  Βιιεληθά  ψζηε  λα  κπνξεί  λα  

γίλεη  ην  κάζεκα  ζηα  ειιεληθά   γηα  λα  
κάζνπλ  ηελ  ειιεληθή  νξνινγία  ησλ  
καζεκαηηθψλ  ελλνηψλ. 

 

 Βθκάζεζε: ΐαζηθέο καζεκαηηθέο  έλλνηεο  

ησλ  καζεκαηηθψλ  ψζηε λα  κπνξέζνπλ  
νη  πξνπαηδεχνκελνη  καζεηέο  λα  
εληαρζνχλ  ζην  Ώ΄ Βμάκελν   ηεο  

ρνιήο  Βπειπίδσλ  θαη  λα  
θαηαλνήζνπλ  ηα  καζεκαηηθά  πνπ  ζα  
δηδαρζνχλ  σο  Βπέιπηδεο.  Βπίζεο  

καζαίλνπλ  θαη  ηελ  καζεκαηηθή  
νξνινγία  ζηα  ειιεληθά. 

 Καηαλφεζε: Να θαηαλνήζεη ν θνηηεηήο ηηο  

απαξαίηεηεο  καζεκαηηθέο  έλλνηεο  πνπ  
ζα  ηνπ  ρξεηαζζνχλ  ζηα  επφκελα  έηε  

ησλ  ζπνπδψλ  ηνπ. 

 Πξαθηηθή Βμάζθεζε: Βπίιπζε  αζθήζεσλ  

θαη  πξνβιεκάησλ. 

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 

Ο θνηηεηήο καζαίλεη ηηο βαζηθέο   καζεκαηηθέο  έλλνηεο θαη  
ζπκπιεξψλεη  ηηο  γλψζεηο ηνπ ζηα  καζεκαηηθά  ψζηε  λα  
κπνξέζεη  λα  παξαθνινπζήζεη  ηα  επφκελα  έηε  ησλ  

ζπνπδψλ  ηνπ  κε  άλεζε  θαη  επρέξεηα. 

Γεμηφηεηεο 
 

Ο θνηηεηήο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ θαη ηηο 

κειέηεο απνθηά  επρέξεηα  ζηελ  επίιπζε  καζεκαηηθψλ  
πξνβιεκάησλ  θαη  επίζεο   καζαίλεη  ηελ  καζεκαηηθή  
νξνινγία  ζηα  ειιεληθά.   

Ηθαλφηεηεο 
 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
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Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο ζπδεηήζεηο εληφο ηάμεο θαζψο θαη απφ 
γξαπηή πξφνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  
Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 
Γηδαζθαιίαο 

Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 6 

Φπζηθνί  αξηζκνί,   αθέξαηνη  αξηζκνί,   
πξαγκαηηθνί  αξηζκνί,  εμηζψζεηο  1νπ  θαη  
2νπ  βαζκνχ,  αληζψζεηο, θαξηεζηαλφ 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ζπζηήκαηα  
εμηζψζεσλ 2x2 θαη 3x3 θαη γεσκεηξηθή 
εξκελεία απηψλ. (Natural,   integer,    real    

numbers, equations, inequalities, coordinate 
system, solving systems and geometric 
meaning of their solution.) 

2ε Δβδνκάδα 6 

πλαξηήζεηο,   φξην  ζπλάξηεζεο,  ζπλερήο  
ζπλάξηεζε,  παξάγσγνο  ζπλάξηεζεο,  

θαλφλεο  παξαγψγηζεο θαη κέζνδνη 
παξαγνληνπνίεζεο. (Functions, limit of the 
function,  continuous  functions,   derivation  

of  the  function and factorization.) 

3ε Δβδνκάδα 6 

Ώπξνζδηφξηζηεο  κνξθέο,  θαλφλαο   
De  l  Hopital,   εμίζσζε   
εθαπηνκέλεο,  επαλαιεπηηθέο   
αζθήζεηο, πνιπψλπκα θαη 

πνιπσλπκηθέο εμηζψζεηο. (Limits   de  
l  Hopital,   tangent  line,  problems, 
polynomials and polynomial 

equations.) 

4ε Δβδνκάδα 6 

Μνλνηνλία  ζπλαξηήζεσλ,   αθξφηαηα,  
επαλάιεςε θαη επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο ζηα 
ζπζηήκαηα θαη ζηελ παξαγνληνπνίεζε.  

(Monotone  functions,  critical  points,   
problems to systems and factorization.) 

5ε Δβδνκάδα 6 

  Βπαλάιεςε  ζηηο εμηζψζεηο  θαη 
επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο ζηα πνιπψλπκα θαη 
ζηηο πνιπσληκηθέο εμηζψζεηο.  (Problems  to  

equations, to polynomials and to polynomial 
equations.) 

6ε Δβδνκάδα 6 

 Βπαλάιεςε  ζηελ  παξαγψγηζε  
ζπλαξηήζεσλ θαη βαζηθέο έλλνηεο ησλ 
δηαλπζκάησλ. (Problems  to   derivation  of  

the  functions and introduction to vectors.) 
 

7ε Δβδνκάδα 6 
 Βπαλάιεςε  ζηελ  κνλνηνλία  θαη  ζηα  
αθξφηαηα  ζπλάξηεζεο, ζπληεηαγκέλεο ησλ 
δηαλπζκάησλ, εζσηεξηθφ γηλφκελν ησλ 
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δηαλχζκαησλ θαη δηαλχζκαηα ζην ρψξν.  
(Problems to monotone  functions, critical  

point, coordinates of vectors, inner product of 
vectors and vectors in three dimension.) 

8ε Δβδνκάδα 6 

Μειέηε  ζπλαξηήζεσλ   σο   πξνο  
κνλνηνλία,  αθξφηαηα,   ζεκεία  θακπήο θαη 
αζθήζεηο ζηα δηαλχζκαηα.  (Problems  to   

monotone  functions,  to critical  point and  to 
vectors.) 

9ε Δβδνκάδα 6 

Μειέηε  ζπλαξηήζεσλ   σο   πξνο  
κνλνηνλία,  αθξφηαηα,   ζεκεία  θακπήο θαη 
αζθήζεηο ζηα δηαλχζκαηα. (Problems  to   

monotone  functions, critical  point  and to 
vectors.) 

10ε Δβδνκάδα 6 

Ώζθήζεηο  ζηελ  κειέηε  ζπλαξηήζεσλ, ε 
έλλνηα ηεο επζείαο ζην επίπεδν, , εμίζσζε 

επζείαο ζην επίπεδν, ζπλζήθεο παξαιιειίαο 
θαη θαζεηφηεηαο επζεηψλ. (Problems, notion 
of line, parallel lines and normal lines.) 

11ε Δβδνκάδα 6 

Βπαλαιεπηηθέο  αζθήζεηο, γεληθή εμίζσζε 
επζείαο, απφζηαζε ζεκείνπ απφ επζεία θαη 

εκβαδφλ ηξηγψλνπ.  (Problems, equation of 
line and area of triangle.)   

12ε Δβδνκάδα 6 
 Δπαλαιεπηηθέο  αζθήζεηο θαη αζθήζεηο 
ζηελ επζεία. (Problems and problems to 
line.) 

13ε  Δβδνκάδα 
14ε  Δβδνκάδα 

15ε  Δβδνκάδα 
16ε  Δβδνκάδα 
17ε  Δβδνκάδα 

18ε  Δβδνκάδα 
19ε  Δβδνκάδα 

 

6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

Δ  έλλνηα     ηνπ  νξηζκέλνπ   
νινθιεξψκαηνο,    αφξηζην   νινθιήξσκα,  

ηχπνη  νινθιήξσζεο,  αζθήζεηο θαη εμίζσζε 
θχθινπ.(Definite   and   indefinite  integral,  
problems and circle.) 

   Μέζνδνη  νινθιήξσζεο :   κέζνδνο  
αληηθαηάζηαζεο,    παξαγνληηθή  
νινθιήξσζε θαη αζθήζεηο ζηνλ θχθιν. 

(Integration  of  the  functions and  problems 
to circle.) 
   Ώζθήζεηο  ζηνλ  ππνινγηζκφ  

νινθιεξσκάησλ θαη θσληθέο ηνκέο (έιιεηςε, 
ππεξβνιή θαη παξαβνιή).  (Problems to 
integrals and conic sections.)  

Ώζθήζεηο  επαλάιεςεο.  (General problems.)  

ΤΝΟΛΟ 114  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ εκεηψζεηο 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο   

Ώπηνεθπαίδεπζε 36 
  Βπίιπζε    αζθήζεσλ  ζε  ψξεο  κειέηεο 

 

ΤΝΟΛΟ 150  
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2.3.8.2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 

 

 

ΥΧΡΑ 

 

ΒΛΛΏΑΏ 

 

ΥΟΛΖ 

 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ 

ΥΟΛΔ 

ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

 

ΜΑΘΖΜΑ 

 

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΓΛΧΏ ΚΏΕ 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΟΡΟΛΟΓΕΏ 

ΓΕΏ 

ΠΡΟΠΏΕΑΒΤΟΜΒΝΟΤ 

ΏΛΛΟΑΏΠΟΤ 

ΤΝΟΛΟ 

ECTS 

 

 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

 

ΠΡΟΠΏΕΑΒΤΟΜΒΝΟΕ 

ΏΛΛΟΑΏΠΟΕ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 

 

ΜΒΛΟ Β.Β.Α.Ε.Π. ΚΏΕ ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ 

ΣΔ ΜΕΘΟΛΟΓΕΚΔ ΐΏΘΜΕΑΏ 
ΣΟΤ ΛΒΚΣΟΡΏ 

ΓΛΧΑ 

          ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο                       

γηα ζπκκεηνρή - 

παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 

 

 

 Ώγγιηθά: Πηζηνπνίεζε 

Γισζζνκάζεηαο Ώ1, ΐ1  

 Ώξαβηθά: Πηζηνπνίεζε 

Γισζζνκάζεηαο Ώ1, ΐ1 

 Γαιιηθά: Πηζηνπνίεζε 

Γισζζνκάζεηαο Ώ1, ΐ1 

 Ρσζηθά: Πηζηνπνίεζε 

Γισζζνκάζεηαο Ώ1, ΐ1 

 εξβηθά: Πηζηνπνίεζε 

Γισζζνκάζεηαο Ώ1, ΐ1 

 

Δ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Βιιεληθή Γιψζζα 
θαη ηξαηησηηθή Οξνινγία γηα πξνπαηδεπνκέλνπο 
αιινδαπνχο» απνζθνπεί: 

(α) ζηελ απφθηεζε γισζζηθήο επάξθεηαο θαη 
ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ λα παξάγνπλ πξνθνξηθφ θαη 
γξαπηφ ιφγν,  

(β) ζην λα αληαπνθξίλνληαη κε επρέξεηα ζηηο 
εθάζηνηε επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο, ζηελ 
θαηαλφεζε, άζθεζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ 

δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Βιιεληθήο γιψζζαο, 
(γ) ζην λα ιακβάλνπλ γλψζεηο ειιεληθήο ηζηνξίαο 

θαη ζηξαηησηηθήο νξνινγίαο, 

(δ) ζην λα παξαθνινπζνχλ απξφζθνπηα ην 
κειινληηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπο ζηε ..Β. ή ζε 
άιια Ώ..Β.Ε., 

(ε) ζην λα δηεπθνιχλεηαη ε κέζσ ηεο ειιεληθήο 
γιψζζαο πξνζέγγηζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

 
Γλψζεηο 

 

Ο θάζε πξνπαηδεπφκελνο καζεηήο: 

 ζα θαηαλνεί ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζα αληηιακβάλεηαη 
ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ θαη ζα επηθνηλσλεί καδί ηνπο 
κε ηξφπν ζαθή θαη απνηειεζκαηηθφ, 
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Μαζεζηαθά 

 

Απνηειέζκαηα 

 ζα ζπλεηδεηνπνηεί ζε νιηζηηθφ επίπεδν ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε δνκή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ψζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε νξζή ηεο ρξήζε ζηελ έθθξαζε 
θαη ζηελ επηθνηλσλία, 

 ζα αλαπηχζζεη ηελ αθνπζηηθή ηνπ δεμηφηεηα θαη ηελ 
αλαγλσζηηθή ηνπ αληίιεςε, 

 ζα κηιάεη θαη ζα γξάθεη ζσζηά, 

 ζα εθκάζεη ηελ Βιιεληθή Γιψζζα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζα έρεη απνθηήζεη γλψζεηο απφ 
ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο καο ζε 
δηαρξνληθφ επίπεδν, 

 ζα αληηιεθηεί ηελ αλάγθε απνδνρήο δηαθνξεηηθψλ 
αληηιήςεσλ, εηεξφθιηησλ ηδεψλ ή 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, 

 ζα πξνσζεί πλεχκα ζπλχπαξμεο θαη ζπλεξγαζίαο 
κεηαμχ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

επξχηεξν γεσπνιηηηθφ καο ρψξν, 

 ζα αγαπάεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λνκνηειεηαθά 

ζα γίλεη πξεζβεπηήο ηνπ  ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Γεμηφηεηεο 

 

 λα θάλεη ρξήζε ιεμηθψλ, εγρεηξηδίσλ γξακκαηηθήο 

θαη ζπλαθψλ βνεζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπ. 

Ηθαλφηεηεο 

 

 Μεζνδηθφηεηα 

 Βπηκέιεηα 

 Φηινκάζεηα 

 Πεηζαξρία 

 εβαζκφο 

 πλεξγαηηθφηεηα 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 
 

 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 
Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε πξνθαζνξηζκέλεο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 
πνπ δηεμάγνληαη κε ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απφ κέιε ΑΒΠ θαη 

ΒΒΕΑΕΠ ηεο ρνιήο  

 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ  
αθαδεκατθνχ έηνπο   

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

 1ε Δβδνκάδα 28 

 Πξνθνξά θαη γξαθή ηνπ αιθαβήηνπ ηεο 
Νέαο Βιιεληθήο: 

 θσλήεληα 

 ζπλδπαζκνί «απ» θαη «επ» 
 δίςεθα ζχκθσλα 
 ζπκθσληθά ζπκπιέγκαηα 

 δίςεθα θσλήεληα 
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 δίθζνγγνη 
 ζπλίδεζε 

 δηαιπηηθά 

2ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν: Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  

 Σν ξήκα «είκαη» 
 Ρήκαηα Ώ΄ πδπγίαο: Βλεξγεηηθή θσλή, 

Οξηζηηθή Βλεζηψηα 

 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα 

3ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν: Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή: 
 Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα 

 Μέιινληαο δηαξθείαο 
 Ώξηζκεηηθά 
 Οπζηαζηηθά: 3θαηάιεθηα 

 Βπηξξήκαηα 

 χληαμε:  

 Πξνηάζεηο κε ην ζχλδεζκν «λα» 
 Πνηνο;/ Πνηα;- Πνηνλ; /ηη; 

4ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν:  
 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή: 
 Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα 

 Μέιινληαο δηαξθείαο 
  Ώξηζκεηηθά 
 Οπζηαζηηθά: 3θαηάιεθηα 

 Βπηξξήκαηα 

 χληαμε: 
 Πξνηάζεηο κε ην ζχλδεζκν «λα» 

  Πνηνο;/ Πνηα;- Πνηνλ; /ηη; 

5ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή: 

 Ώφξηζηνο 
  ηηγκηαίνο Μέιινληαο 

 Βπίζεηα (-νο, -ε /-α, -ν) 
 Ώξηζκεηηθά επίζεηα 
 χλδεζκνη: Υξνληθνί – Ώηηηνινγηθνί 

 χληαμε: 
 πκθσλία ησλ φξσλ ηεο πξφηαζεο 

6ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν: 
 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  
 πληειεζκέλνη ρξφλνη 

 Σα ζέκαηα ηνπ ξήκαηνο 
 Οπζηαζηηθά: 3θαηάιεθηα  
 Πξνζσπηθέο αλησλπκίεο 

 Ώλψκαια ξήκαηα 
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 χληαμε: 

 Ρήκαηα κε δχν αληηθείκελα 
 Ώξέζεη../ Ώξέζεη λα ….. 

7ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν:  
 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή: 
 Παξαζεηηθά επηζέησλ 
 χγθξηζε ηζφηεηαο 

 Παξαζεηηθά επηξξεκάησλ 
 Κηεηηθέο αλησλπκίεο 
 Έγθιηζε ηφλνπ 

 Έξξηλα ξήκαηα 
 Ώλψκαια ξήκαηα 
 Μεηνρή ελεζηψηα ελεξγεηηθήο θσλήο 

 χληαμε: 
 Πξνηάζεηο κε ηνπο ζπλδέζκνπο «φηη…/ 

πσο…» 

8ε Δβδνκάδα 28 
 Βπαλάιεςε 

 Γξαπηή αμηνιφγεζε 

9ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη 

   Γξακκαηηθή: 
 Μεζνπαζεηηθή θσλή 

 Βλεζηψηαο 
 Μέιινληαο δηαξθείαο 
 Ώπνζεηηθά ξήκαηα 

 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα ζειπθά 
 Σαθηηθά αξηζκεηηθά επίζεηα 
 Βλεξγεηηθή θσλή – Παζεηηθή θσλή 

 χληαμε:  
 Ώπξφζσπα ξήκαηα  

 Ώπξφζσπεο εθθξάζεηο 

10ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν: 

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  

 Παξαηαηηθφο 
 Αεηθηηθέο αλησλπκίεο 

 Ώξηζκεηηθά 
 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα νπδέηεξα 
 Σν ηειηθφ -λ 

 χληαμε:  
 Σν αλαθνξηθφ «πνπ» 
 Πξνζέζεηο 

11ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν: 

 Αηάινγνη  

 Γξακκαηηθή: 

 Ώφξηζηνο 
 ηηγκηαίνο Μέιινληαο 
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  Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα 
 ην νξηζηηθφ θαη αφξηζην άξζξν 

 Δ ρξήζε ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ 

12ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη  
  Βπαλαιεπηηθή ελφηεηα 

 Γξακκαηηθή:  
 Ώζθήζεηο 

13ε Δβδνκάδα 28 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή: 
 πληειεζκέλνη ρξφλνη 

 Μεηνρή Παξαθεηκέλνπ 
 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα  

 χληαμε: 

 Πξνζδηνξηζκνί ζε γεληθή πηψζε 
 Παξαηαθηηθή ζχληαμε 

14ε Δβδνκάδα 28 
 Βπαλάιεςε 

 Γξαπηή αμηνιφγεζε 

 

 

 

 

 

 

15ε Δβδνκάδα 

 
 
 

 
 

 

28 

 Κείκελν:  
 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  
 ΐ΄ πδπγία: Βλεξγεηηθή θσλή 
 Μεηνρή Βλεζηψηα 

 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα 
  Σν επίζεην «πνιχο» 
 Σν επίξξεκα «πνιχ» 

 χληαμε: 
 Σειηθέο πξνηάζεηο 

 Ώπνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο 

16ε Δβδνκάδα 16 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  

 Παξαηαηηθφο 
 Μεηνρή Βλεζηψηα 

 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα (αληζνζχιιαβα) 
 Ώλαθνξηθέο αλησλπκίεο 
 Έθθξνπζε θσλεέλησλ 

17ε Δβδνκάδα 16 

 Κείκελν: 
 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  
 Ώφξηζηνο 

 ηηγκηαίνο Μέιινληαο 
 Ώφξηζηεο αλησλπκίεο 
 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα  

 Υξνληθά επηξξήκαηα 
 Σνπηθά επηξξήκαηα 
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18ε Δβδνκάδα 16 

 Κείκελν: 

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή: 

 πληειεζκέλνη ρξφλνη 
 Βπίζεηα ζε – εο θαη Παξαζεηηθά 
  Σξνπηθά επηξξήκαηα 

 Βπηξξήκαηα ζε –σο θαη Παξαζεηηθά 
 Σα επηξξήκαηα «ζαλ/φπσο» 

 χληαμε: 

 Τπνζεηηθέο πξνηάζεηο 

19ε Δβδνκάδα 16 
 Βπαλάιεςε 

 Γξαπηή αμηνιφγεζε 

20ε Δβδνκάδα 16 

 Κείκελν: 

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή: 

 Μεζνπαζεηηθή θσλή:  
Βλεζηψηαο θαη Μέιινληαο δηαξθείαο 

 χληαμε: 

 Υξνληθέο πξνηάζεηο 

21ε Δβδνκάδα 16 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  

 Παξαηαηηθφο 
 Βξσηεκαηηθέο αλησλπκίεο 

 χληαμε:  
 Βλαληησκαηηθέο πξνηάζεηο 

 Πιάγηεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο 

22ε Δβδνκάδα 16 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  

 Ώφξηζηνο 
 ηηγκηαίνο Μέιινληαο 
 Οπζηαζηηθά: 2θαηάιεθηα 

 χληαμε:  
 Βλδνηαζηηθέο πξνηάζεηο 

 Πιάγηεο εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο 

23ε Δβδνκάδα 16 

 Κείκελν:  

 Αηάινγνη 

 Γξακκαηηθή:  

 πληειεζκέλνη ρξφλνη 
 Μεηνρή Παξαθεηκέλνπ 
 Σν επίζεην «φινο» 

 Βπίζεηα ζε –χο θαη παξαζεηηθά 
 Βπίζεηα ζε –εο 
 Σα ξήκαηα: «ζπκάκαη», «ιππάκαη», 

«θνβάκαη», «θνηκάκαη» 

24ε Δβδνκάδα 16  Κείκελν: 
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 Αηάινγνη 
 Βπαλαιεπηηθή ελφηεηα 

 Γξακκαηηθή: 
 Ώζθήζεηο 

 

25ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Λίγα ιφγηα γηα ηελ Εζηνξία – Πξντζηνξία 

 Παιαηνιηζηθή Βπνρή 
 Βπνρή Υαιθνχ 
 Κπθιαδηθφο Πνιηηηζκφο 

 Μηλσηθφο Πνιηηηζκφο 
 Μπθελατθφο Πνιηηηζκφο  
 Δ ειιεληθή λαππεγηθή ηέρλε 

 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

 

26ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Γέλλεζε ελφο λένπ θφζκνπ 

 Σν αιθάβεην θαη ε δηάδνζε ηεο γξαθήο 

 Ώπφ ην κχζν ζηελ Εζηνξία – Σα νκεξηθά 

έπε 

 Δ ζξεζθεία ησλ Βιιήλσλ 

 Σα ζρήκαηα θαη ε ρξήζε ησλ αγγείσλ 
 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

27ε Δβδνκάδα  

 
16 

 Δ πφιε – θξάηνο 

 Ο ΐ΄ Βιιεληθφο Ώπνηθηζκφο 

 Οη Παλειιήληνη δεζκνί  

 Εεξά, καληεία θαη αγψλεο 

 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

 

28ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Δ πάξηε 

 Δ πνιηηεηαθή δνκή ηεο πάξηεο 

 Δ ζηξαηησηηθή αγσγή ησλ λέσλ 

 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

 

29ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Σν παιηφ πνιίηεπκα ηεο Ώζήλαο 

 Δ αζελατθή ηξηήξεο 

 Δ θάιαγγα ησλ νπιηηψλ θαη ην ζχζηεκα 

ζηξαηνιφγεζεο ηεο Ώζήλαο 

 Ώξρατθή ηέρλε, θηινζνθία, επηζηήκεο 

 Βκπφξην θαη πήιηλα αγγεία 
 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

 

30ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Πεξζηθνί πφιεκνη 

 Μάρε ηνπ Μαξαζψλα (490 π. Υ.) θαη 
δηάηαμε αληηπάισλ 

 Ο Υξπζφο Ώηψλαο (5νο αηψλαο π. Υ.) 

 Δ θαζεκεξηλή δσή θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

Ώζελαίσλ 

 Κιαζηθή ηέρλε, θηινζνθία, επηζηήκεο 

 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 
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31ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Ο νπιηζκφο ησλ Βιιήλσλ ηεο θιαζηθήο 

Βιιάδαο 

 Ο Πεινπνλλεζηαθφο Πφιεκνο  (431 π. Υ.  

– 404 π. Υ.) 

 Αχν κεγάινη πφιεκνη, δχν κεγάινη 
ηζηνξηθνί 

 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

 

32ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Δ Μαθεδνλία θαη ν Μέγαο Ώιέμαλδξνο 

 Δ καθεδνληθή θάιαγγα 

 Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο εθζηξαηείαο 
ηνπ Ώιεμάλδξνπ ζηελ Ώζία 

 Δ απηνθξαηνξία ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ 
ρσξίδεηαη 

 Οη ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα ζηα ειιεληζηηθά 

ρξφληα 
 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

 

33ε Δβδνκάδα  

 

16 

 Σν ξσκατθφ θξάηνο 

 Δ Ρψκε θαη ν ειιεληθφο θφζκνο  
(146 π. Υ. – 330 κ. Υ.) 

 Θξεζθεία θαη ηέρλεο 

 Ώπφ ηε ξσκατθή ζηε βπδαληηλή 

απηνθξαηνξία  
 Γισζζηθέο Ώζθήζεηο 

34ε Δβδνκάδα 16 

 Γεληθή Βπαλάιεςε  

35ε Δβδνκάδα  

 Γξαπηή θαη Πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπ 

καζήκαηνο 

36ε Δβδνκάδα –  

38ε Δβδνκάδα 
 

 Αηάζεζε ρνιήο 

 Ώπνλνκή πηπρίσλ 

ΤΝΟΛΟ  724  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Γεσξγίνπ Μπακπηληψηε (2011). Βιιεληθή Γιψζζα σο μέλε. 

Ώζήλα: Βθδφζεηο Εδξχκαηνο Μειεηψλ Λακπξάθε. 

 Κιεάλζεο Ώξβαληηάθεο – Φξφζσ Ώξβαληηάθε (2010). 

Βπηθνηλσλήζηε Βιιεληθά, 1. Ώζήλα: εθδφζεηο Αέιηνο. 

 Γεσξγία Ώζαλαζίνπ (2015). Μαζήκαηα Εζηνξίαο θαη 

ηξαηησηηθήο Οξνινγίαο. ΐάξε: Βθδφζεηο ..Β. 
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2.3.8.3 ΦΤΗΚΖ 

 

ΥΧΡΑ 
 

ΒΛΛΏΑΏ 

ΥΟΛΖ 
 

ΣΡΏΣΕΧΣΕΚΔ ΥΟΛΔ 
ΒΤΒΛΠΕΑΧΝ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 

ΦΤΕΚΔ ΓΕΏ 
ΠΡΟΠΏΕΑΒΤΟΜΒΝΟΤ  

ΤΝΟΛΟ 
ECTS 

 
 

ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

ΒΏΡΕΝΟ 

ΒΞΏΜΔΝΟ 
ΠΟΤΑΧΝ 

Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα Γηδάζθνληεο 
 

ΜΒΛΟ ΒΒΑΕΠ Ή ΒΕΑΕΚΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΏ ΜΒ ΏΝΣΕΣΟΕΥΏ 

ΠΡΟΟΝΣΏ 

ΓΛΧΑ 
 

ΒΛΛΔΝΕΚΏ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 

 

Τπεχζπλνο: Ληφιηνο Θεφδσξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ..Β.  

Γηδάζθνληεο: ΐνξβνιάθνο Άγγεινο, Βηδηθφο Βπηζηήκνλαο ..Β. 

Απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ζπκκεηνρή -παξαθνινχζεζε 

θνπφο ηνπ Αληηθεηκέλνπ 
 

 
ΐαζηθή έζησ θαηαλφεζε ηεο Βιιεληθήο 

γιψζζαο 

Σν εηζαγσγηθφ κάζεκα «Φπζηθή γηα 

πξνπαηδεπφκελνπο» απνζθνπεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ππνςήθησλ αιινδαπψλ 

θνηηεηψλ ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ ηεο Βιιάδνο 

γηα ηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Καζψο ην 

καζεζηαθφ ππφβαζξν ησλ ππνςεθίσλ απηψλ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο θαη 

ην ζρνιηθφ ηνπο ππφβαζξν, θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ βαζηθψλ 

γλψζεσλ Φπζηθήο πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη ηελ 

απξφζθνπηε παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

καζεκάησλ θαηά ην πξψην έηνο ζπνπδψλ.     

Μ
α

ζ
ε

ζ
ηα

θ
ά

 

Α
π

ν
ηε

ι
έζ

κ
α

ηα
 Γλψζεηο 

 

 
 

 

Γεμηφηεηεο 
 

 

Ηθαλφηεηεο 

 

 

Δπηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δθπαίδεπζεο 

 
 Πξνθνξηθφο Βαζκφο 

Πξνθχπηεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο αζθήζεηο θαη εξγαζίεο,  θαζψο θαη απφ 
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ηελ πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ  
 Γξαπηέο εμεηάζεηο  

Πξνθχπηεη απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ζηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

Γηάξθεηα Ώξεο 

Γηδαζθαιίαο 
Λεπηνκέξεηεο 

1ε Δβδνκάδα 6 

• Βηζαγσγή 

ΐαζηθέο Έλλνηεο Φπζηθήο, Φπζηθέο Πνζφηεηεο, 

Μεηξήζεηο θαη πξφηππα, Αηαζηάζεηο θπζηθψλ 

κεγεζψλ, Κιίκαθεο θπζηθψλ κεγεζψλ θαη 

πξνζέκαηα 

• πζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ 

2εΔβδνκάδα 6 

• Αηαλχζκαηα 

Μνλφκεηξα θαη δηαλπζκαηηθά θπζηθά κεγέζε, 

Πξφζζεζε θαη αθαίξεζε δηαλπζκάησλ, 

Βζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ γηλφκελν 

δηαλπζκάησλ, Έθθξαζε δηαλπζκάησλ ζε 

ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ 

• Παξάγσγνο 

Κιίζε ζπλάξηεζεο, Παξαγψγηζε ζπλαξηήζεσλ 

θαη δηαλπζκάησλ, Φπζηθή ζεκαζία 

• Οινθιήξσκα 

• ΐαζηθέο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο 

• Οξνινγία ζε Ώγγιηθή θαη Βιιεληθή 

γιψζζα 

• Βπαλάιεςε – Ώζθήζεηο 

3ε - 4ε Δβδνκάδα 12 
 

• Κηλεκαηηθή 

ΐαζηθά θηλεκαηηθά θπζηθά κεγέζε, Οκαιή 

θίλεζε ζε κία δηάζηαζε, Οκαιά επηηαρπλφκελε 

θίλεζε ζε κία δηάζηαζε, Κίλεζε ζε δχν 

δηαζηάζεηο – ΐνιέο, Κπθιηθή θίλεζε, 

Κακππιφγξακκε θίλεζε, Οξνινγία – 

Βπαλάιεςε – Ώζθήζεηο 

5ε - 6ε Δβδνκάδα 12 

• Απλακηθή 

Νφκνη ηνπ Νεχησλα, Αχλακε σο 

ζπλάξηεζε:Υξφλνπ, Αηαζηήκαηνο, Σαρχηεηαο, 

Οξκή θαη λφκνη δηαηήξεζεο, Έξγν θαη 

ελέξγεηα, Κεληξνκφινο δχλακε, ηξνθνξκή, 

Οξνινγία – Βπαλάιεςε – Ώζθήζεηο 
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• Πξνβνιή εθπαηδεπηηθψλ Video γηα 

κειέηε Κηλεκαηηθήο – Απλακηθήο 

7ε Δβδνκάδα              6 
• Γεληθή επαλάιεςε κέρξη απηφ ην ζεκείν 

- Πξφρεηξε Βμέηαζε 

8ε Δβδνκάδα 6 

• Πεξηνδηθά θαηλφκελα 

Σαιαληψζεηο, Βθθξεκέο, Βιαηήξηα, Οξνινγία – 

Βπαλάιεςε – Ώζθήζεηο 

9ε Δβδνκάδα 6 

• Νφκνο Παγθφζκηαο Έιμεο 

ΐαξχηεηα ζηελ θιαζηθή Φπζηθή, Νφκνο ηνπ 

Νεχησλα, Διηαθφ ζχζηεκα – Νφκνη Kepler, 

Ανξπθφξνη, Οξνινγία – Βπαλάιεςε – 

Ώζθήζεηο 

10ε  Δβδνκάδα 6 

• Κξνχζεηο 

ΐαζηθέο αξρέο κεραληθψλ ζπγθξνχζεσλ, 

Βιαζηηθέο – Πιαζηηθέο ζπγθξνχζεηο, Ώλαθνξά 

ζε ζπγθξνχζεηο ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ, 

Οξνινγία – Βπαλάιεςε – Ώζθήζεηο 

11ε Δβδνκάδα 6 

• Βηζαγσγή ζηε θπζηθή ζηεξενχ ζψκαηνο 

Ρνπή, Κέληξν ΐάξνπο, Ρνπή αδξάλεηαο, 

Οξνινγία – Βπαλάιεςε – Ώζθήζεηο 

12ε Δβδνκάδα 6 

• Βηζαγσγή ζηε ζεξκνδπλακηθή 

Θεξκφηεηα θαη ζεξκνθξαζία, Νφκνη αεξίσλ, 

Νφκνη ζεξκνδπλακηθήο, Βληξνπία θαη αηνκηθή 

– ζηαηηζηηθή εξκελεία, Οξνινγία – Βπαλάιεςε 

– Ώζθήζεηο 

13ε Δβδνκάδα 6 
• Γεληθή επαλάιεςε καζήκαηνο – Σειηθή 

Βμέηαζε 

ΤΝΟΛΟ  78  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

• εκεηψζεηο Αηδάζθνληα 

• «Μαζήκαηα Φπζηθήο – Μέξνο Πξψην – Μεραληθή», Ώ. Υαξηάο – 

Γ. Κπξηαθάθεο, εθδφζεηο Β. 

Πξναηξεηηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ 

Οκάδεο εξγαζίαο   

Ώπηνεθπαίδεπζε   

ΤΝΟΛΟ   

 
 



Σξίηε έθδνζε 

587 

2.4 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

2.4.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2015-2019 (επ 2015 - Ηνπλ 2019) 

 

ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ  

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ  ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ   ΓΔΝΗΚΖ ΥΧΡΟ ΣΟΥΟΗ 

      ΟΠΛ
Ώ 

ΧΜΏΣΏ     

  
επ 
(Ε ηάμε) 

  
  
  

  
  
  

-Ώηνκηθή Σαθηηθή 
Βθπαίδεπζε 
(Ώ.Σ.Β) 

  
                   
  

 
                  - 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

                       
 
 

 
                   - 

  Πξνζαξκνγή θφξηνπ 
κάρεο 

-Οπιηζκφο Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

Καζήθνληα ζθνπoχ 

ΐνιε ηπθεθηνπ 

G3A3 

  

  
  
  

  
  
  

Υαηξεηηζκφο - θιίζεηο 

  
  
  

  
  

Πξνζαλαηνιηζκφο - 
ηήξεζε θαηεχζπλζεο 

Ώηνκηθή πγηεηλή 

ΐνιή ξχζκηζεο 

Λχζε-αξκνιφγεζε 

ηπθεθίνπ G3A3 

Κηλήζεηο καρεηή 

Πνξεία 12 ρικ 
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 Οθη – Αεθ 
  
 

  
  
  

-Σνπνγξαθία 
Ώληηθείκελα 
εζσηεξηθήο- 

εμσηεξηθήο 
ιεηηνπξγίαο 
ζηξαηεχκαησλ 

  

-Βγθφιπην Βπέιπηδνο 
  
  

Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

  
  
  

  

  
  
Φεβ 

  
  
  

ΐνιέο φπισλ (κε 

φινπο ηνπο ηχπνπο 
νπιηζκνχ)  

 

 
 
 

 
- 

 
 

 
 
 

 
- 

Πεδίν βνιήο χλδεζε ελζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν 
ηειεθψλσλ 

 ΣΏΜ Άκπλαο – 
Βπίζεζεο 

Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

Ππξ θαη θίλεζε δχν 
αλδξψλ κε αβνιίδσηα 

Σνπνγξαθία   

  
  

Ώλαγλψξηζε θαη θαηάδεημε 

ζηφρσλ 

 ΐνιή 

ρεηξνβνκβίδαο 

Μέζνδνη εθηίκεζεο 

απνζηάζεσλ 

  εκαηνδνζία κάρεο 

  

Μαξ – Ματ                 

  Κ 30-1 Βπίιπζε 

ηξαηησηηθψλ 
Πξνβιεκάησλ 
(Σκήκα 9) 

- Βθπαίδεπζε ζηνλ 

εμνκνησηή βνιή 
 "ηίβνο 
ηνπνγξαθίαο"           

(δεπζε κε ππμίδα) 

-Βγθαηαζηάζεηο 

ρνιήο 

  

  

  

  
  
Ενπλ 

-Θαιαζζία 

εθπαίδεπζε 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

  πξαθηηθή εμάζθεζε ζηα 

θαζήθνληα καρεηνχ ζην 
πιαίζην νκάδαο 

-ΣΏΜ Άκπλαο –
Βπίζεζεο 

Πεδίν 
αζθήζεσλ 
ΚΏΝΏΠΕΣΏ 

  
  

-Βθπαίδεπζε ζηνλ 
αγψλα 

θαηνηθεκέλσλ 
ηφπσλ 
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επ 

(ΕΕα ηάμε) 
  
  

 
 
 

 
 
 

-Βθπαίδεπζε ζην 
ΚΒΏΠ 

- 
 

- 
 

-Ρεληίλα Βθηίκεζε Σαθηηθήο 
θαηάζηαζεο 

«Καζήθνληα 

Οκαδάξρε» 

-Βγθαηαζηάζεηο  

ρνιήο 
  

Φσλεηηθφ αιθάβεην 

  
ρνιείν 
«Βμνκνησηή ΐνιήο 

Βιαθξψλ πισλ» 

Ππμίδα θαη ράξηε 

  

  
  
  

  
  
 

 

Οπινκεραλήκαηα: MINIMI 

5,56mm, ΔΚ11 Ώ1, MG 3, 
GMG, M79 

ρνιείν 
«ηξψζεσο Ν/Π» 

(Θ+Π) 

Βπηηπρή εθπαίδεπζε ζε 
αληηθείκελα αλνξζνδφμνπ 

πνιέκνπ (ΚΒΏΠ) 

  

  
  
  

ελάξηα Αηνίθεζεο 

Οκάδαο ζηνλ εμνκνησηή 
βνιήο 

Ππξ θαη Κίλεζε νκάδνο κε 
αβνιίδσηα θαη πξαγκαηηθά 
ππξά 

ΐνιέο Μάρεο ηαρείαο 
αληηδξάζεσο (ΐΜΣΏ) 

Πνξεία κε πιήξε θφξην 
16 ρικ 

Οθη – Αεθ                  

- 

«Οκαδάξρε»        ΒΞΟΜΟΕΧΣH 
 

             

Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

  
  

  

  
Κ 30-1 Οξγάλσζε 

Μάρεο(Σκήκα 25) -
Πξνπαξαζθεπή(Σκή
κα 16) 
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Φεβ 
  
  

  
  
  

  

ΐνιέο φπισλ (κε 
φινπο ηνπο ηχπνπο 
νπιηζκνχ)» 

 
- 
 

 
 
 

- 

  ρέδην ππξφο ηεο νκάδνο 

-ρνιείν «ΐνιή 
ρεηξνβνκβίδαο» 

  

-Πεδίν βνιήο Καηαλφεζε 
πξνεηδνπνηεηηθήο δγήο 

πξντζηακέλσλ, έθδνζε 
πξνθνξηθήο δηαηαγήο ζην 
πιαίζην ηεο νκάδαο  

-Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

  

Γλψζε Οκαδηθψλ Οπισλ  

-Ώηνκηθή Σαθηηθή 
Βθπαίδεπζε 
(Ώ.Σ.Β) 

Γλψζε δηαδηθαζηψλ 
ρνξεγίαο ππξνκαρηθψλ, 
δηαλνκήο ζπζζηηίνπ, 

δηαθνκηδήο απσιεηψλ ζην 
πιαίζην ηεο νκάδνο 

-ΣΏΜ Άκπλαο - 
Βπίζεζεο 

   
  

Καηαλφεζε δηνίθεζεο θαη 
ειέγρνπ ππξφο Οκάδνο  

- Ώμηνιφγεζε ζηα 
θαζήθνληα ηνπ 
νκαδάξρε  

Υξήζε ζηαζκψλ 
αζπξκάηνπ /Ώ PRM 
4720B θαη TRC 9200 

«Αΐ»(Π) 

  
Μαξ – Ματ 

  

- 

Ώπνζηνιή νκάδνο 
κάρεο θαηά ηηο 

θάζεηο ηνπ αγψλα 

 Ώλαξξίρεζε Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

  
  

  

Ώπνζηνιέο ΐαξέσλ 

- ΤΑ φπισλ 
  
  

Αΐ(Θ+Π) 

Κ 30-1 Βπίιπζε 

ηξαηησηηθψλ 
πξνβιεκάησλ(Σκήκ
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α 9) 

Ενπλ -ΣΏΜ Άκπλαο – 
Βπίζεζεο 

 
 
 

-  
 

 
- 

Πεδίν 
αζθήζεσλ 
Ληηνρψξνπ 

 

Καζήθνληα νκαδάξρνπ 

-Βθπαίδεπζε ζηνλ 

αγψλα ελαληίνλ 
θαηνηθεκέλσλ 
ηφπσλ 

  

  
  
  

Θαιαζζία 
εθπαίδεπζε  

πλεξγαζία κε Β/Π 

επ 
(ΗΗΗε ηάμε) 

 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

      Έθδνζε Πξνθνξηθήο 
δηαηαγήο ζην πιαίζην ηεο 

Αηκνηξίαο 

Βθηίκεζε θαη ζπλνπηηθή 

εθηίκεζε Σαθηηθήο 
θαηάζηαζεο ζην πιαίζην 
ηεο Αηκνηξίαο 

ΐνιή κε ην αηνκηθφ ηνπ 
ηπθέθην κε πνζνζηφ 

επηηπρίαο άλσ ηνπ 70% 
απφ απφζηαζε 200 θαη 
300 κ. πξελεδφλ, 

γνλππεηψο 

ελάξηα δηνίθεζεο 

δηκνηξίαο ζηνλ εμνκνησηή 
βνιήο 

ηίβνο κάρεο  

Σάμε ζηνηρείνπ φικνπ 
81mm θαη 4,2΄΄ 

Βθπαίδεπζε ζην ΚΑΠ 
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(Ώβάθην) 

Ππξνκαρηθά -
ππξνζσιήλεο φικνπ 

81mm θαη 4,2΄΄ 

Πνξεία κε πιήξε θφξην 

20 ρικ θαη ζηε ζπλέρεηα 
βνιή  
 

Οθη – Αεθ     
  

  
  
  

  ΟΠΛΏ ΧΜΏΣΏ ΟΠΛΏ ΧΜΏΣΏ     
  

  
  
  

Κ 30-1                                          

Αηαδηθα
ζία 
Οξγάλσ

ζεο 
Μάρεο  

ΠΑΜ  ΠΏΡ       

  
  

Γεληθνί 
θαλφλεο 
ζπληάμε

σο 
δηαθαλ
ψλ                                    

(Κ 30-
1, 
Παξάξη

εκα "Α") 

  ρνιείν 
"Βμνκνη
σηή" 

πλεξγαζί
α κε ΓΑΤ-
Ο-Γξ. 

Κηλήζεσο 

Πιεξνθ
νξίεο 
Μαρεο(
ΟΤΠ) 

  ρνιείν 
"ΚΑΠ" 
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ΑΜ Γεληθά -ΑΜ 
Μνλάδνο/Τπνκνλάδ
νο 

Σάμε 
Οικνπ 

    

 Φεβ             
  

  
  

πλεξγαζία κε 
ΑΒΑ –ΑΠΐ –ΑΕΣ– 

ΑΏ   

- 

 
 

πλεξγα
ζία κε 

ΓΑΤ-
Ο-Γξ. 
Κηλήζεσ

ο 
  
  

  

- 
 

 
 

Πεξηνρή 
αζθήζεσλ 

Μεγάξσλ  
  
  

  

Ώίηεζε ππξψλ 
ππνζηεξίμεσο 

ρνιείν "Αηαθαλέο 
Βπηρεηξήζεσλ" 

Πξνζδηνξηζκφ θαη 
θαηάδεημε ζηφρνπ  

ρνιείν βνιήο 
ειαθξψλ φπισλ 

(κε φινπο ηνπο 
ηχπνπο 
νπιηζκνχ)» 

Κίλεζε ζε ζηίβν 
ηνπνγξαθίαο κε ρξήζε 

GPS 

Σαθηηθή εθθαζάξηζεο 

νηθίαο 

  

 

Κ 30-1 Μέηξα 
Βιέγρνπ ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηνπ 
αγψλα(Πξαθηηθή ζε 
Αηαθαλέο 

ρεδηάγξακκα 
Βπηρεηξήζεσλ) 

      

Μαξ – Ματ 
  

- 

Σαθηηθή 
Τπνκνλάδνο θαηά 

ηελ Άκπλα – 
Βπίζεζε (ρέδην 
ππξφο, αλαζρέζεηο, 

ζηνηρεία ειηγκνχ, 
εθηίκεζε 
θαηαζηάζεσο)  

  
  

-Αηνηθεηηθή 
Μέξηκλα 

Τπνκνλάδ
νο 
(ζπληήξεζ

ε πιηθψλ– 
δηαρείξηζε 
θαπζίκσλ 
– ηξνθίκα- 

ππξθα) 

-Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

  
  

 Πιεξνθνξίεο 
κάρεο(ΟΤΠ) 

Ενπλ -ΣΏΜ Άκπλα –                  -   Καζήθνληα βνεζνχ 
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Βπίζεζε  
 

 

 
- 
 

 
 
 

 

          - 
 

Πεδίνπ 
αζθήζεσλ  

ΚΏΝΏΠΕΣΏ 
  
  

Αηκνηξίηε 

-Άκπλα 

θαηνηθεκέλσλ 
ηφπσλ 

  

  
  

-Θαιαζζία 
εθπαίδεπζε 

-πλεξγαζία κε 
Β/Π 

Ώπγ Βθπαίδεπζε ζην 
ΐΒΏ -          -         - 

ρνιή 
Ώιεμηπησηηζηψλ 

ζε εζεινληηθή βάζε 
  

επ                 
(IV ηάμε) 

- ρνιείν 
Βθπαηδεπηή 

  
  

- - - 

-Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

ΐΜΣΏ κε πξαγκαηηθά 
ππξά 

ΐνιή 300 κ. ζηνλ 
εμνκνησηή βνιήο κε 

πνζνζηφ επηηπρίαο >80% 

Πξνθνξηθή δγή ζην 
πιαίζην ηεο Αηκνηξίαο θαη 
Λφρνπ 

 - Βθπαηδεπηέο Εεο 
Σάμεο 

  
 

Πνξεία κε πιήξε θφξην 
25ρικ. 

χληαμε ζρεδίνπ 
καζήκαηνο θαη 

θαζνξηζκφο 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ 
εθπαίδεπζεο 

Θεσξεηηθή γλψζε θαη 
πξαθηηθή εμάζθεζε ζηελ 

νξγάλσζε πεδίνπ βνιήο. 
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Οθη – Αεθ 

 
 

- 

-Φπζηθή Ώζθάιεηα 
(Οπιηζκνχ – πιηθψλ 
– εγθαηαζηάζεσλ) 

  
  

–Αηνηθεηηθή 
Μέξηκλα 
Τπνκνλάδ

νο 
(ζπληήξεζ
ε πιηθψλ– 

δηαρείξηζε 
θαπζίκσλ 
– ηξνθίκα 

–ππξθα) 

-Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

  
  

-Αηαθαλή 
επηρεηξήζεσλ 
(Άκπλα- Βπίζεζεο) 

Φεβ -Αηαβίσζε ζε 
ρηνλνζθεπέο 

πεξηβάιινλ 

    
  

  

 
 

 
 
         - 

ΚΒΟΏΥ Οξγάλσζε πεδίνπ βνιήο  
ειαθξψλ φπισλ 

Γλψζε θαζεθφλησλ 

αμησκαηηθνχ βνιήο θαη 
νξγάλσζε ησλ 
ζπλεξγείσλ εθπαίδεπζεο 

 
 

  
  
Μαξ – Ματ 

  

  ΟΠΛΏ ΧΜΏΣΏ   
  
  

  

Βθπαηδεπη
έο Εεο 
Σάμεο 

-Βγθαηαζηάζεηο 
ρνιήο 

  
  
  

  
-
Βλέξγε

ηεο 
Αθησλ 
Τπνκν

λάδσλ 
θαηά 
ηηο 
θάζεηο 

Οξγάλσζε 
θαη 

ιεηηνπξγία 
Μνλάδσλ 
ΣΥ-ΤΠ-ΒΜ 
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ηνπ 
αγψλα 

-
Έθδνζ
ε 

δηαηαγ
ψλ 
πεδίνπ 

κάρεο 
επηπέδ
νπ 

Τπνκν
λάδαο 
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2.4.1.1 ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1) Δ ζεσξεηηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε: 

α) ρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη παξαθνινπζείηαη απφ ην Σκήκα ηξαηησηηθήο 

Βθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ΓΒ θαη ζε ζπληνληζκφ κε 

ην χληαγκα Βπειπίδσλ ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε. 

β) Τινπνηείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή Ώμθψλ σο ηξαηησηηθνί Βθπαηδεπηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην χληαγκα, ην Βπηηειείν ηεο ρνιήο, ην Λφρν Αηνηθήζεσο ηεο Β θαη 

ην ΓΒ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  

2) ην 3ν δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ πξνγξακκαηίδεηαη απφ ην Σκήκα ηξαηησηηθήο 

Βθπαίδεπζεο ελεκέξσζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ηξαηησηηθψλ Βθπαηδεπηψλ θαηά Σάμε ζε φηη 

αθνξά ηνπο επηδησθφκελνπο ΏΝΚ εθπαίδεπζεο, ηελ δηδαθηέα χιε, ηελ κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ινηπά βνεζήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

ηξαηησηηθνί Βθπαηδεπηέο 

3) Οη ηξαηησηηθνί Βθπαηδεπηέο (Β) εηδηθά γηα ηελ IV Σάμε λα έρνπλ βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ Λνραγνχ. Γηα ηηο Ε-ΕΕ-ΕΕΕ Σάμεηο Ώλζππνινραγνχ – Τπνινραγνχ. 

4) Οη επηθεθαιήο εθπαηδεχζεσο Ώμθνί γηα ηηο Ε-ΕΕ-ΕΕΕ Σάμεηο λα είλαη βαζκνχ ηνπιάρηζηνλ 

Λνραγνχ θαη λα νξίδνληαη απφ ην χληαγκα Βπειπίδσλ. 

5) Χο επηθεθαιήο εθπαηδεχζεσο (ζπληνληζηήο) ηεο IV Σάμεσο λα νξίδεηαη ζε 

ζπληνληζκφ κε ην ΣΒ, αλψηεξνο Ώμθφο ηνπ πληάγκαηνο ή ηνπ Βπηηειείνπ ηεο ρνιήο 

απφθνηηνο ΑΕΒΠ ε ΏΑΕΠΟ. 

Αηδαθηέα Όιε 

πσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ εηήζην Οδεγφ πνπδψλ. 

 

Υψξνη Βθπαηδεχζεσο 

Ώίζνπζεο αθαδεκατθψλ Σκεκάησλ, Ώκκνδφρνη, Γξαθεία Βπηηειείνπ θαη ηκήκαηα ΛΑ/Β.  

 

Πξφρεηξεο Βμεηάζεηο 

6) Με εθαξκνγή ειεθηξνληθήο βάζεσο εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ θαη ρξήζε θνξεηψλ 

Δ/Τ ζηηο αίζνπζεο εθπαηδεχζεσο, κε πξαθηηθέο αζθήζεηο κε θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ (πρ 
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εθπαίδεπζε ζηελ αίζνπζα ΠΏΠ , ζηνλ εμνκνησηή βνιήο ειαθξψλ φπισλ θιπ) ή/θαη κε 

έγγξαθεο εμεηάζεηο.  

7) Σν ΣΒ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΒΠ λα επηθαηξνπνηεί εηεζίσο ηε δεμακελή εξσηήζεσλ 

– απαληήζεσλ (Οξζφ – Λάζνο, Πνιιαπιήο Βθινγήο) απφ ηελ δηδαθηέα χιε θαη λα 

θαζνξίδεη παξακέηξνπο (βαζκφο δπζθνιίαο εξσηήζεσλ, ηπραία εκθάληζε εξσηήζεσλ ζε 

θάζε εμεηαδφκελν, θιπ). 

Καλνληθέο εμεηάζεηο 

8) Σα ζέκαηα θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο εθπαηδεπηέο θαη δηεμάγνληαη ζηηο  

αίζνπζεο εθπαίδεπζεο κε θσηνηππίεο (Οξζφ – Λάζνο, Πνιιαπιήο Βθινγήο, Πεξηγξαθηθνχ 

Σχπνπ) ή κε εθαξκνγή βάζεσο δεδνκέλσλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ θαη ρξήζε θνξεηψλ 

Δ/Τ (Οξζφ – Λάζνο, Πνιιαπιήο Βθινγήο).  

Οξγάλσζε Βθπαίδεπζεο  

9) Με κέξηκλα ηνπ Ώμθνχ επηθεθαιήο εθπαίδεπζεο θάζε Σάμεσο λα γίλεηαη 

απνινγηζκφο εθπαίδεπζεο εβδνκάδνο θαη εβδνκαδηαία αλάιπζε πξνγξάκκαηνο επνκέλεο 

κε θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ρψξσλ θαη πιηθψλ. 

10) Οη Ώμθνί επηθεθαιήο εθπαίδεπζεο θάζε Πέκπηε ζηηο 13:00 λα ελεκεξψλνπλ ην ΣΒ 

γηα ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο (πξφνδνο επίηεπμεο ζηφρσλ, δπζρέξεηεο, πιηθά, θιπ) θαη λα 

ππνβάινπλ εβδνκαδηαία θαηάζηαζε εθπαηδεπηψλ (νλφκαηα, ψξεο δηδαζθαιίαο). 

11) Τπεξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαηησηηθψλ Βθπαηδεπηψλ λα 

πξνγξακκαηίδνληαη ζε ψξεο κεηά ηελ ζεσξεηηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. 
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2.4.1.2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 
ΤΧΡΔΤΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ (ECTS) 

          1.    Σν επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ 
(ECTS) είλαη έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ηίηισλ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. Δ ρξήζε ηνπ ECTS, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πιαίζηα επαγγεικαηηθψλ 
πξνζφλησλ βάζεη απνηειεζκάησλ, θαζηζηά πην δηαθαλή ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα 

πξνζφληα θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζή ηνπο. 
 
 2. Σν ECTS θαζηζηά δπλαηή ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζε φιε ηελ Βπξψπε. Βληζρχεη, ζπλεπψο, ηε δηαθάλεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 
κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε φισλ 
ησλ ζπνπδψλ. πκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη επηηξέπεη ηε κεηαθνξά καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ κεηαμχ 
δηαθφξσλ ηδξπκάησλ, κηα κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ, θαη κεγαιχηεξε 
επειημία φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ηίηισλ ζπνπδψλ. 

  Σν ECTS ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
ζηελ Βπξψπε. Βηδηθφηεξα, απνηειεί ην θεληξηθφ εξγαιείν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα 
πνπ ζηνρεχεη ζηε κεγαιχηεξε ζπκβαηφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ. 

 
 3. Σα ζπκκεηέρνληα ηδξχκαηα δεκνζηεχνπλ ζην Αηαδίθηπν ηνπο θαηαιφγνπο ησλ 
καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ καδί κε αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θχθισλ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαλνληζκψλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ζπνπδαζηέο. 
  Οη πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ πεξηέρνπλ ηα «καζεζηαθά απνηειέζκαηα» 

(δειαδή ηη αλακέλνπλ νη ζπνπδαζηέο λα κάζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα 
θάλνπλ ησλ νπνίσλ ν επηηπρήο θαζνξηζκφο απνηειεί πξναπαηηνχκελν ζηελ απνλνκή ησλ 
ECTS) θαη ηνλ θφξην εξγαζίαο (δειαδή ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη θαλνληθά νη 

ζπνπδαζηέο γηα λα επηηχρνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
καζεκάησλ θαη ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ). Κάζε καζεζηαθφ απνηέιεζκα εθθξάδεηαη ζε αθαδεκατθέο 

κνλάδεο. Ο θφξηνο εξγαζίαο ησλ ζπνπδαζηψλ θπκαίλεηαη απφ 1.500 έσο 1.800 ψξεο γηα 
έλα αθαδεκατθφ έηνο, θαη κηα αθαδεκατθή κνλάδα αληηζηνηρεί, ζε γεληθέο γξακκέο, ζε 25-30 
ψξεο εξγαζίαο. 

  Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο αθαδεκατθψλ 
κνλάδσλ, δηαηίζεληαη δηάθνξα έγγξαθα: 
 

  α. Καηάινγνη καζεκάησλ 
  β. πκθσλίεο κάζεζεο 
  γ. Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο θαη 

   δ. Σν παξάξηεκα δηπιψκαηνο (DS). 
 
 4. Ο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ ECTS αλά κάζεκα εμαξηάηαη απφ θάζε ίδξπκα θαη 

δελ είλαη πεξηνξηζηηθφο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηίζεληαη νη παξαθάησ ηξφπνη θαζνξηζκνχ 
ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πηνζεηήζεη ε ρνιή: 
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  α. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαζνξίδεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, 
πεξηγξάθεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππνινγίδεη ην θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη 
απφ ηνλ Βχειπη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Οη πξνηάζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπιιέγνληαη, αλαιχνληαη θαη ζπλππνινγίδνληαη θαη ν ππνινγηζκέλνο θφξηνο 
εξγαζίαο εθθξάδεηαη ζε ECTS. 
 

  β. Σα ECTS θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηε ρνιή αλά εθπαηδεπηηθφ 
αληηθείκελν, ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ ECTS (ECTS Users‘ Guide). 
 

 5. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ECTS πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, ηα παξαθάησ: 
 

  α. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο, επί ηηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. 
  β. Ο ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε αηνκηθή ή νκαδηθή εξγαζία. 
  γ. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (πρ εμεηάζεηο). 

  δ. Ο ρξφλνο άζθεζεο. 
 
 6. Ο θαζνξηζκφο ησλ ECTS γίλεηαη κέζσ ηεο Ώθαδεκατθήο πλέιεπζεο γηα ηα 

αθαδεκατθά καζήκαηα θαη κέζσ ηεο Αηεχζπλζεο ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο γηα ηα 
ζηξαηησηηθά. Με ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο ζα ελεκεξψλεηαη ην αξκφδην φξγαλν πνπ είλαη 
ππεχζπλν γηα ηε ζχληαμε ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ γηα ηελ έληαμε ζε απηφ ησλ ECTS έηζη 

ψζηε λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζην Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ζην πιαίζην ζπδήηεζεο 
ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ. 
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2.4.2 ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ)  

Η ΣΑΞΖ 

 
ηφρνο: Να θαηαζηεί ηθαλφο καρεηήο 
Θα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επίδεημε επηζεηηθνχ πλεχκαηνο, ηδηαίηεξεο θιίζεο θαη ελίζρπζεο αλάπηπμεο 

πξσηνβνπιίαο ζην πιαίζην πξφζεζεο πξντζηακέλσλ (2 θιηκαθίσλ άλσ), πλεχκαηνο λίθεο θαη ηθαλφηεηα ηαρείαο ιήςεο θαη 
ηαρείαο εθηέιεζεο απνθάζεσλ ζε κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
 

1

1ν ΒΞΏΜΔΝΟ 

Ββδνκάδεο 

ηξθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 

εβδνκάδα 
ηξθεο Βθπζεο 

χλνιν 

Χξψλ 

πληειεζηήο 

Μαζήκαηνο 
Παξαηεξήζεηο 

Βθαξκνζκέλε ζηξαη. 
εθπαίδεπζε  

4
4 

4
37 

1
148 

5
5 

8
8 

Θεσξεηηθή ζηξαη.  εθπαίδεπζε  
8

8 
2

2 
1

16 
3

3 
2

2 

Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  
9

9 
6

6 
5

54 
-

- 
2

2 

       2ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
Ββδνκάδεο 
ηξθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 
εβδνκάδα 

ηξθεο Βθπζεο 

χλνιν 
Χξψλ 

πληειεζηήο 
Μαζήκαηνο 

Παξαηεξήζεηο 

Βθαξκνζκέλε ζηξαηησηηθή 
εθπαίδεπζε  

8
8 

4
37 

3
296 

5
5 

1
16 

Θεσξεηηθή ζηξαη.  Βθπαίδεπζε 
1

10 
2

2 
2

20 
3

3 
2

2 

Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  
9

9 
6

6 
5

54 
-

- 
3

3 
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ΗΗ ΣΑΞΖ 

 
ηφρνο: Να είλαη ηθαλφο λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ νκαδάξρε ζε εηξήλε θαη επηρεηξήζεηο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ αγψλα.  
Θα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επίδεημε επηζεηηθνχ πλεχκαηνο, ηδηαίηεξεο θιίζεο θαη ελίζρπζεο αλάπηπμεο 

πξσηνβνπιίαο ζην πιαίζην πξφζεζεο πξντζηακέλσλ (2 θιηκαθίσλ άλσ), πλεχκαηνο λίθεο θαη ηθαλφηεηα ηαρείαο ιήςεο θαη 
ηαρείαο εθηέιεζεο απνθάζεσλ ζε κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
 

      3ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
Ββδνκάδεο 

ηξθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 

εβδνκάδα 
ηξθεο Βθπζεο 

χλνιν 

Χξψλ 

πληειεζηήο 

Μαζήκαηνο 

Παξαηεξήζεηο 

Βθαξκνζκέλε ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε  

5

5 

4

37 

2

185 

5

5 

1

10 

Θεσξεηηθή ζηξαη.  Βθπαίδεπζε 
1

10 
2

2 
2

20 
3

3 
2

2 

Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  
1

10 

6

6 

6

60 

-

- 

2

2 

      4ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
Ββδνκάδεο 

ηξθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 

εβδνκάδα 
ηξθεο Βθπζεο 

χλνινΧξψλ 
πληειεζηήο 

Μαζήκαηνο 
Παξαηεξήζεηο 

Βθαξκνζκέλε ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε   

8

8 

4

37 

3

296 

5

5 

1

16 

Θεσξεηηθή ζηξαη.  Βθπαίδεπζε 
1

11 

2

2 

2

22 

3

3 

2

2 

Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  
9

9 

6

6 

5

54 

-

- 

3

3 
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ΗΗΗ ΣΑΞΖ 

 
ηφρνο: Να είλαη ηθαλφο λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ δηκνηξίηε ζε εηξήλε θαη επηρεηξήζεηο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ αγψλα. 
Θα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επίδεημε επηζεηηθνχ πλεχκαηνο, ηδηαίηεξεο θιίζεο θαη ελίζρπζεο αλάπηπμεο 

πξσηνβνπιίαο ζην πιαίζην πξφζεζεο πξντζηακέλσλ (2 θιηκαθίσλ άλσ), πλεχκαηνο λίθεο θαη ηθαλφηεηα ηαρείαο ιήςεο θαη 
ηαρείαο εθηέιεζεο απνθάζεσλ ζε κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
 

      5ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
Ββδνκάδεο 

ηξθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 

εβδνκάδα 
ηξθεο Βθπζεο 

χλνιν 

Χξψλ 

πληειεζηήο 

Μαζήκαηνο 

Παξαηεξήζεηο 

Βθαξκνζκέλε ζηξαηησηηθή 
εθπαίδεπζε  

5
5 

4
37 

2
185 

5
5 

1
10 

Θεσξεηηθή ζηξαη.  Βθπαίδεπζε 
1

10 

2

2 

2

20 

3

3 

2

2 

Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  
1

10 
6

6 
6

60 
-

- 
2

2 

      6oΒΞΏΜΔΝΟ 
Ββδνκάδεο 

ηξθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 
εβδνκάδα ηξθεο 

Βθπζεο 

χλνιν 

Χξψλ 

πληειεζηήο 

Μαζήκαηνο 

Παξαηεξήζεηο 

Βθαξκνζκέλε ζηξαηησηηθή 
εθπαίδεπζε  

8
8 

4
37 

3
296 

5
5 

1
16 

Θεσξεηηθή ζηξαη.  Βθπαίδεπζε 
1

12 

2

2 

2

24 

3

3 

2

2 

Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  
9

9 
6

6 
5

54 
-

- 
3

3 
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IV ΣΑΞΖ 
 

ηφρνο: Να είλαη ηθαλφο λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηή. 

 

     7ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
Ββδνκάδεο 
ηξθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 
εβδνκάδα 
ηξθεο Βθπζεο 

χλνιν 
Χξψλ 

πληειεζηήο 
Μαζήκαηνο 

Παξαηεξήζεηο 

Eθαξκνζκέλε ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε  

5

5 

4

37 

2

185 

5

5 

1

10 

Θ

Θεσξεηηθή ζηξαη.  Βθπαίδεπζε 

1

10 

2

2 

2

20 

3

3 

2

2 

Γ
Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  

1
10 

6
6 

5
54 

-
- 

2
2 

     8ν ΒΞΏΜΔΝΟ 
Ββδνκάδεο 
ηξηθήο Βθπζεο 

Χξεο αλά 
εβδνκάδα ηξθεο 
Βθπζεο 

χλνιν 
Χξψλ 

πληειεζηήο 
Μαζήκαηνο 

Παξαηεξήζεηο 

Βθαξκνζκέλε ζηξαηησηηθή 
εθπαίδεπζε  

4
4 

4
37 

1
148 

5
5 

8
8 

Θεσξεηηθή ζηξαη.  Βθπαίδεπζε 1

10 

2

2 

2

20 

3

3 

2

2 

Γεληθή ζηξθή εθπαίδεπζε  
9

9 
6

6 
5

54 
-

- 
2

2 

 
 
ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ 

 
α.  ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο ηεο ζεσξεηηθήο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο 
δηεμάγνληαη δνθηκαζηηθέο νξθσκνζίαο - παξειάζεσλ. 

 
β.   ηελ Βθαξκνζκέλε ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε νη ψξεο εθπαίδεπζεο έρνπλ ππνινγηζηεί φπσο παξαθάησ: 

(1)   Αεπηέξα έσο Παξαζθεπή: 6 εθπαηδεπηηθέο πεξίνδνη Υ 5 εκέξεο. 

(2)   Ώπνγεπκαηηλή εθπαίδεπζε: 2 εθπαηδεπηηθέο πεξίνδνη Υ 2 εκέξεο.   
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(3)   Νπθηεξηλή εθπαίδεπζε: 3 εθπαηδεπηηθέο πεξίνδνη Υ 1 εκέξα.   

χλνιν: 37 εθπαηδεπηηθέο πεξίνδνη εβδνκαδηαίσο. 
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  2.4.2.1 ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

ΣΑΞΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Η Ώηνκηθή εθπαίδεπζε (Ολνκαηνινγία εδάθνπο - Βθηίκεζε Ώπνζηάζεσλ - 

πνπδή θαη επηζήκαλζε εδάθνπο – Ώλαγλψξηζε θαη θαηάδεημε ζηφρσλ - 
Πξνζαλαηνιηζκφο θαη ηήξεζε θαηεπζχλζεσο - Ώηνκηθέο εληνιέο) 
Οξγάλσζε - χλζεζε Ξ - Καλφλεο πεηζαξρίαο 

Δζηθέο ακνηβέο - Πεηζαξρηθέο πνηλέο - Παξάπνλα 
Ώζθάιεηα Βγθαηαζηάζεσλ - Καηαλνκή ππεξεζίαο ζηε Φξνπξά - Βθηέιεζε 
ππεξεζίαο - Σκήκαηα αζθαιείαο 

ηνηρεία ηνπνγξαθίαο - Υξήζε ράξηε 
ηξαηησηηθή αιιεινγξαθία 
ηξαηησηηθή Ώγσγή – Δζηθή 

 
 

Ώλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ 

εθπαηδεχζεσο απφ ηελ ΑΒ, ε νπνία 
εληάζζεηαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ 

ΗΗ Βπηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο  (Οξγάλσζε -  Καζήθνληα - Σαθηηθή)   
Βθηίκεζε Καηαζηάζεσο - πλνπηηθή Βθηίκεζε Καηαζηάζεσο - Αηεξεχλεζε 
απνζηνιήο - Αηαηαγέο Βπηρεηξήζεσλ (πξνθνξηθέο) 

ηξαηησηηθή αιιεινγξαθία 
πλζεκαηηθέο παξαζηάζεηο 
Τγηεηλή αζθάιεηα 

ηξαηησηηθή Ώγσγή – Δζηθή 
 
 

ΗΗΗ Βπηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηεο Αηκνηξίαο (Οξγάλσζε - Καζήθνληα - Σαθηηθή)  
Μεζνδνινγία Βθπαίδεπζεο  

Βθηίκεζε Καηαζηάζεσο - Αηεξεχλεζε απνζηνιήο - Αηαηαγέο Βπηρεηξήζεσλ 
(γξαπηέο) 
Πιεξνθνξίεο Μάρεο 

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα 
ηξαηησηηθή Ώγσγή – Δζηθή 
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ΗV Μεζνδνινγία Βθπαίδεπζεο   
ηξαηησηηθή Ώζθάιεηα - Πεξί Φπζηθήο Ώζθαιείαο 
ηξαηησηηθή αιιεινγξαθία  

Καλφλεο Αηνηθήζεσο - Γεληθά Καζήθνληα ηξαηησηηθψλ - Καζήθνληα 
Οξγάλσλ Μνλάδαο 
Υαξαθηεξηζηηθά  πισλ - σκάησλ (Οξγάλσζε -  Ώπνζηνιή - Σαθηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε) 
Βζληθφ χζηεκα πλαγεξκνχ (ΒΘΤΤ) 
Βζληθνί Καλφλεο Βκπινθήο (ΒΚΒ) 

ηξαηησηηθή Ώγσγή - Δζηθή 
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  2.4.2.2 ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 

Η ΣΑΞΖ 

1ν ΔΞΑΜΖΝΟ  2ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 1115 ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 1216 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 18 ΧΡΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 22 ΧΡΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

1ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Ώπνζηνιή θαη 
Υαξαθηήξαο ηνπ 

ηξαηνχ 

χλζεζε θαη 
Οξγάλσζε ηνπ 

ηξαηνχ 

Καλφλεο ηεο 
Εεξαξρίαο θαη ηεο 

Αηνηθήζεσο 

Αηαθξηηηθά ΐαζκψλ 
ΒΑ / Μεηάιιηα θαη 

Παξάζεκα 

Κ 20-1 

Κεθ. Ώ΄ (Ώξ 1, 2) 
Κεθ. ΐ΄ (Ώξ 4, 5) 

Κεθ. Γ΄ (Ώξ 6, 7, 8, 

9) 
 

Κ 111-10 

1ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Πξνζδηνξηζκφο 
Θέζεσο (Μέζνδνο 

δεπζεο 

Μέζνδνο Σνκψλ 
Μέζνδνο Αηαθαλνχο) 
Πξαθηηθή Βμάζθεζε 

Κ 801-5 
Κεθ. Β΄ 

(Σκήκα 9 § 2β, 

2γ, 2δ) 
 

2ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

 

Καλφλεο Πεηζαξρίαο 
Καζήθνληα θαη 

ηξαηησηηθή Ώγσγή 

Κ 20-1 
Κεθ. Α΄(Ώξ 

10,11,12) 
Κεθ. Β΄ (Ώξ 13, 14) 
(Βγθφιπην Βχειπη 

σο βνήζεκα) 

2ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Πξνζδηνξηζκφο 
Θέζεσο (Μέζνδνο 

Οπηζζνηνκίαο / 
Βκπξνζζνηνκίαο) 

Πξαθηηθή Βμάζθεζε 

Κ 801-5 

Κεθ. Β΄ 
(Σκήκα 9 § 2α) 
(Σκήκα 9 § 3α) 

3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Καλφλεο ηξ. 

πκπεξηθνξάο 
Σχπνη Βθδειψζεσο 

εβαζκνχ 

Κ 20-1 

Κεθ. Γ (Ώξ 16, 17, 
18, 19) 

Κεθ. Δ (Ώξ 22, 23, 

3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθή 

Ώιιεινγξαθία / 
Ώηνκηθέο Ώλαθνξέο 
Βπηηειηθή Ανκή ηνπ 

ΑΚ 0-3/2005 

Σκ. 14 
Σκ. 5 
Σκ. 9 



Σξίηε έθδνζε 

609 

Παξάζηαζε θαη 
πκπεξηθνξά 

24) Κεηκέλνπ 
ΐαζκνί Ώζθαιείαο 

4ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

 
Δζηθέο Ώκνηβέο 

Πεηζαξρηθέο Πνηλέο 
Πνηλέο Ώμθσλ - 

Ώλζζησλ 

Πνηλέο Οπιηηψλ 
Παξάπνλα 

Κ 20-1 
Κεθ. Ξ (Ώξ 59, 60) 
Κεθ. Ο (Ώξ 62 – 

65) 
Κεθ. Π (Ώξ 
66,67,68) 

Κεθ. Ρ (Ώξ 69 – 
72) 

Κεθ. Σ (Ώξ 77, 78) 

4ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Δ Φχζε θαη ν 
Υαξαθηήξαο ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ 
Δ Σαθηηθή ηνπ 

Βιηγκνχ 

Βπίιπζε 
ηξαηησηηθψλ 
Πξνβιεκάησλ 

Κ – 30-1Ώ  
Κεθ. Ώ΄ (Σκ. 1) 
Κεθ. Ώ‘ (Σκ. 2) 

Κεθ. ΐ΄ (Σκ. 9) 

5ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Πξφρεηξε Γξαπηή 
Βμέηαζε(10΄) 

 
Φξνπξά ηξαηψλνο 

Ώζθάιεηα 

Βγθαηαζηάζεσλ /  
Καηαλνκή 

ππεξεζίαο ζηε 

θξνπξά. 

Κ 20-2 

Κεθ. Ρ (Ώξ 92 – 
95) 

Καλνληζκφο 

Βμσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ησλ 

ηξαηεπκάησλ ( Άξ 

6 7, 8) 

5ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

 
ηξαηησηηθή 

Ώζθάιεηα 
Ώξρέο θαη 

Οξγάλσζε 

ηξαηησηηθήο 
Ώζθάιεηαο 
Ώζθάιεηα 

Πιεξνθνξηψλ 

Κ 80-1 

Κεθ. Ώ΄ (Παξ. 1-
15) 

Κεθ. ΐ΄ (Παξ.19-

23) 
 

Κεθ. Γ΄ (Παξ. 27-

33) 

6ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Βθηέιεζε 

ππεξεζίαο. 
Έιεγρνο 

παξαβάζεσλ. 

Σηκέο πνπ 
απνδίδνληαη απφ  

ζθνπνχο. 

 

Καλνληζκφο 
Βμσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ησλ 

ηξαηεπκάησλ 
( Άξζξα 12 ,15 ,16 

§.13-16, 26) 

6ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

 
Ώζθάιεηα 

Βπηρεηξήζεσλ 

Ώζθάιεηα 
Αηαβηβάζεσλ 
Ώζθάιεηα Δ/Τ 

Κ 80-1 
Κεθ. Γ΄ (Παξ. 34-

38) 

Κεθ. Γ΄ (Παξ. 39-
45) 

Κεθ. Γ΄ (Παξ. 46) 

7ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Γεληθά πεξί 
Σνπνγξαθηθψλ 

Υαξηψλ (Σερληθέο 

Πιεξνθνξίεο 
Πεξηζσξίνπ) 

Ώλάγλσζε θαη 

Κ 801-5 
Κεθ. ΐ΄ (Σκ. 3) 

Κεθ. Α΄ (Σκ 6, 7, 8) 

7ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Ώζθάιεηα 
Πξνζσπηθνχ 

Ώζθάιεηα 
Βγθαηαζηάζεσλ 

Κεθ. Γ΄ (Σκ. 2) 
Κεθ. Γ΄ (Παξ. 75-

79) 
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Υξήζε Σνπν-
γξαθηθνχ Υάξηε 

(- Κιίκαθα 

Σνπνγξαθηθνχ 
Υάξηε - Μέηξεζε 
Ώπνζηάζεσλ – 

Κιίζε θαη Τςφκεηξν 
εκείσλ ηνπ 

Βδάθνπο – Γεληθά 

πεξί δηεπζχλζεσλ / 
Γσληψλ / 

Ώπνθιίζεσλ / 

Ώδηκνπζίσλ) 

8ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Ώλάγλσζε θαη 

Υξήζε Σνπν-
γξαθηθνχ Υάξηε. 

- Δ Ώπεηθφληζε ηεο 

Μνξθνιν-γίαο 
Βδάθνπο. 

Πξνζδηνξηζκφο 

Θέζεσο εκείνπ. 

Κ 801-5 
 

Κεθ. Γ΄ (Σκ. 4 Παξ. 
3 – Σκ. 5) 
Κεθ. Β΄ 

8ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Πξφρεηξε Έγγξαθε 
Βμέηαζε(10‘) 

Υεηξηζκφο 
Ώηρκαιψησλ 

Κ 80-1 

Παξάξηεκα «ΐ» 

9ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Πξνβνιέο – 

Σεηξαγσληζκφο 
Σνπνγξαθηθνχ 

Υάξηε 

Υξεζηκνπνίεζε ηνπ 
Σνπν-γξαθηθνχ 

Υάξηε 

Κεθ. Σ¨ 
 

Κεθ. Γ΄ 

9ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Δ Φχζε θαη ην 
Πιαίζην Αηεμαγσγήο 

ησλ Βπηρεηξήζεσλ 

ΒΒ 100-1 

Κεθ. Ώ΄ (Σκ.1 – 4) 

    
10ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Οξγάλσζε θαη 
Υαξαθηεξηζηη-θά ησλ 

Υεξζαίσλ Απλάκεσλ 

ΒΒ 100-1 
Κεθ. Α΄ (Σκ. 9 – 

14) 

    
11ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Ώξρέο Πνιέκνπ / 
ηξαηησηηθφο 

Βιηγκφο / Μαρεηηθή 

ΒΒ 100-1 
Κεθ. Α΄ (Σκ. 17 – 

21) 
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Εζρχο / 
Πξφθιεζε Ώθνχζησλ 

Ώπσ-ιεηψλ ζε 

Δκέηεξα Σκήκαηα 
απφ Φίιηα Ππξά / 

Πιεξνθνξίεο 
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ΗΗ ΣΑΞΖ 

3ν ΔΞΑΜΖΝΟ  4ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 2315 ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 2416 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 24 ΧΡΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 22 ΧΡΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

1ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Καζήθνληα 
Οκαδάξρε νκάδαο 

ΣΦ, Οξγάλσζε θαη 
Βπηρεηξήζεηο 
Οκάδαο ΣΦ, 

πγθξφηεζε 
νκάδαο ΣΦ 

ΒΒ 7-53Ώ, Κεθ. Ώ, 

ΒΒ 7-54, Κεθ ΐ, 
ΚΛ 20-2, Άξζξν 

72 

1ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθέο 
πλζεκαηηθέο 
Παξαζηάζεηο 

Οδεγίεο ζρεδίαζεο 
ζπλζεκαηηθψλ 
παξαζηάζεσλ 

πλζεκαηηθέο 
Παξαζηάζεηο 

ηξαηνχ Ξεξάο 

Κ 43-1 

Κεθ. Γ (ηκ. 1) 
 

Παξάξηεκα  Σ 

2ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Οξγάλσζε Μάρεο 
ηάδηα Οξγάλσζεο 

Μάρεο 
Καηάηκεζε 
Μνλάδαο ζε 

Οκάδεο 
Βθηίκεζε 

Καηαζηάζεσο 

(ΑΕΛΏ) 

Κ 30-1, Κεθ. Γ 
2ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Βπηζεηηθέο 
Βπηρεηξήζεηο 

θνπφο-ΐαζηθέο 
απφςεηο  

Σχπνη Βπηζεηηθψλ 

Βπηρεηξήζεσλ 
Πξνέιαζε 

Γεληθά-Καλφλεο 

Πξνειάζεσο 
Υξεζηκνπνίεζε 
Αξίαο θαηά ηελ 

πξνέιαζε-
ρεκαηηζκνί  

Αηνίθεζε – έιεγρνο 

Πξνέιαζε πεδή 
Πξνέιαζε κε 

ΒΒ 7-53A,  
Μέξνο Αεχηεξν, 

Κεθ Ώ, ΐ 
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εξππζηξηνθφξα 

3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

  
Πιεξνθνξίεο 

Μάρεο 
Βηζαθσγή 

Κχθινο 

Πιεξνθνξηψλ 
Αλζε ηνπ έξγνπ 

αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ 
πιινγή 

Πιεξνθνξηψλ 

ΒΒ 151-1, 
Κεθ Ώ, ΐ (Σκ 2,3) 

3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Βπίζεζε 

Οξηζκφο-
Υξεζηκνπνίεζε 

δξίαο 

Καλφλεο επίζεζεο 
Μνξθέο επηζεηηθνχ 

ειηγκνχ 

Πξνπαξαζθεπή – 
ζρεδίαζε επίζεζεο-
Αηεμαγσγή επίζεζεο 

Υξεζηκνπνίεζε ΤΑ 
αξκάησλ κάρεο-Δ 
Μ/Κ Αξία θαηά ηελ 

επίζεζε-Βθεδξεία-
Νπρηεξηλή επίζεζε 

ΒΒ 7-53A, Μέξνο 

Αεχηεξν, 
Κεθ Γ 

4ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Κχθινο 
Πιεξνθνξηψλ 
Βπεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ 
Βθκεηάιιεπζε 
πιεξνθνξηψλ 

ΒΒ 151-1, 

Κεθ Ώ, ΐ (Σκ 4,5) 

4ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

 
 

ΣΏΏ Βπηζεηηθνχ 

Βιηγκνχ ζε 
ακκνδφρν 

ΒΒ 7-53A, 

ΒΒ 7-54 

5ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

 
Ναξθνπφιεκνο 

Σαμηλφκεζε Ν/Π 
ρεδίαζε θαη 

Υάξαμε ησλ Ν/Π 

Σαθηηθή 
Υξεζηκνπνίεζε ησλ 

Ν/Π 

Οξγάλσζε 
Βδάθνπο 
Οξηζκνί 

ΐαζηθέο Ώπφςεηο 

ΒΒ 10-80, 

Κεθάιαην ΐ  
ΒΒ 10-30, 

ει 2-4, 5-8, 9-46, 

125-127 

5ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Ώκπληηθέο 
Βπηρεηξήζεηο 

θνπφο ησλ 
ακπληηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

Αηάθξηζε ησλ 
ακπληηθψλ 

επηρεηξήζεσλ 

Άκπλα 
Ώπνζηνιή θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

δξίαο-Καλφλεο 

 

ΒΒ 7-53A, Μέξνο 
Σξίην, 

Κεθ Ώ, ΐ 
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Έξγα Πξνζηαζίαο 
Πξνζσπηθνχ θαη 

Τιηθνχ 

Υξεζηκνπνίεζε 
Κσιχκάησλ 

άκπλαο-Αφγκα 
άκπλαο-Μνξθέο 

άκπλαο 

Κιηκάθηα άκπλαο-
ρεδίαζε άκπλαο-

Αηεμαγσγή άκπλαο-

Βθεδξεία 

6ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Καλνληζκφο 

Βζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο 

ηξαηεπκάησλ 

ξγαλα Τπεξεζίαο 
Μνλάδαο 

Οξγάλσζε θαη 

Λεηηνπξγίαο 
Τπνκνλάδαο 

Κ 20-2,  
Κεθ Κ, Λ, Μ, Ν 

6ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

χκπηπμε 

Γεληθά-θνπφο θαη 
κνξθέο ζχκπηπμεο 
Καλφλεο ζχκπηπμεο 

Ώπαγθίζηξσζε 
ρεδίαζε 

απαγθίζηξσζεο 

Ώπαγθίζηξσζε 
κε/άλεπ ερζξηθήο 

πίεζεο 

Βπηβξάδπλζε 
Μέζνδνη 

επηβξάδπλζεο 

ρεδίαζε 
επηβξάδπλζεο 

ΒΒ 7-53A, Μέξνο 

Σξίην, 
Κεθ Γ 

7ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθή 
Ώιιεινγξαθία 

ηξαηησηηθά 

έγγξαθα 
ΐαζκνί αζθαιείαο – 

πξνηεξαηφηεηαο 

χληαμε – 
ππνγξαθή ζρεδίσλ 

εγγξάθσλ 

Κίλεζε – 
αξρεηνζέηεζε – 
δηαθχιαμε θαη 

ΑΚ 0-3/2005, Κεθ 

ΐ, Γ, Β, η 

7ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

ΣΏΏ Ώκπληηθνχ 
Βιηγκνχ  

(2 ηκήκαηα ζε 

ακκνδφρν θαη 3 
ηκήκαηα ζην 

χπαηζξν ΒΒ 7-53A, 

ΒΒ 7-54 
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θαηαζηξνθή 
ζηξαηησηηθψλ 

εγγξάθσλ 

8ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθή 
Ώιιεινγξαθία 

χληαμε δγεο θαη 

ζήκαηνο 

ΑΚ 0-3/2005, 
Τπνδείγκαηα 

8ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Σαθηηθή 
Υξεζηκνπνίεζε 

ΐΟΠ ζε φιεο ηηο 
θάζεηο ηνπ αγψλα, 
 Αηνίθεζε Ππξφο 

απφ ηνλ νκαδάξρε, 
ρέδην Ππξφο 

ΒΒ 7-53Ώ 

9ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθέο 
πλζεκαηηθέο 
Παξαζηάζεηο 

Οδεγίεο ζρεδίαζεο 
ζπλζεκαηηθψλ 
παξαζηάζεσλ 

πλζεκαηηθέο 
Παξαζηάζεηο 

ηξαηνχ Ξεξάο 

Κ 43-1, ΚεθΓ,  
ζει 149-293 

9ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Βπηρεηξήζεηο ζε 
θαηνηθεκέλνπο 

ηφπνπο  

Βηζαγσγή-Ώζηηθή 
Ώλάιπζε 

Βπηζεηηθέο 

Βπηρεηξήζεηο 
Ώκπληηθέο 

Βπηρεηξήζεηο 

ΒΒ 121-1Ώ, 
Κεθ Ώ, ΐ, Γ, Α 

10ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 
πιηζε Υάξηε 

Κ 80-1 
Κεθ. Ώ, ΐ, Γ 

ΠαΑ 1-23 

10ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 
ΥΐΡΠ αγψλαο  

11ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

πιηζε Υάξηε 
(Πξαθηηθή 
εμάζθεζε) 

Κ 801-5 
Κεθ. 1 

11ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Βπαλάιεςε - 
Πξφρεηξε Έγγξαθε 

Βμέηαζε (10‘) 

 

 

12ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Βπαλάιεςε θαη 

Πξφρεηξν 
Αηαγψληζκα (10‘) 
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ΗΗΗ ΣΑΞΖ 

5ν ΔΞΑΜΖΝΟ  6ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 3515  ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 3616 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 24 ΧΡΔ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 22 ΧΡΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 
ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

1ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Αηκνηξία ΠΓ 

Οξγάλσζε - 
Καζήθνληα -

Σκήκαηα ειηγκνχ, 

ππνζηεξίμεσο 
κάρεο θαη ΑΜ - 

Οξγάλσζε 

(ζπγθξφηεζε) γηα 
κάρε - 

ΒΒ 7-53 Ώ 

Μέξνο 1ν, ΚΒΦ. Ώ 
(ηκ. 1-4) 

 
1ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Γεληθά γηα ηελ 

Βπηρεηξεζηαθή 
ρεδίαζε 

Κ 30-1 

Σφκνο Ώ΄ 
Βηζαγσγή §1-4 

2ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Αηκνηξία ΠΓ 
Υξεζηκνπνίεζε ησλ 

ΐΟΠ ηεο Αξίαο 

Τπνζηήξημεο θαηά 
ηελ επίζεζε - 

Υξεζηκνπνίεζε ησλ 

ΐΟΠ ηεο Αξίαο 
Τπνζηήξημεο θαηά 

ηελ άκπλα 

ΒΒ 7-53 Ώ , Μέξνο 

2ν, ΚΒΦ. Γ, Σκ. 
3,§7 

Μέξνο 3ν, ΚΒΦ. ΐ, 

Σκ.3,§ 3 

 
2ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Αηαδηθαζία 

Παξαηήξεζεο 
Πξνζδηνξηζκφο 

ηφρνπ 

ΒΒ 8-15ΐ 
Κεθ. Ώ, ΐ 

3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Αηαηαγέο 
Βπηρεηξήζεσλ 

Γεληθά (Βίδε Αγψλ, 

Υαξ/θά Αγψλ, ΑΒ) - 
ΑΒ 5 Παξαγξάθσλ 

Κ 30-1 Ώ 
Παξ Α 

 
3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

ρέδην Ππξφο Λφρνπ, 

Ώλαζρεηηθά Ππξά, 
πγθεληξψζεηο, 

Ώ-Σ Άκπλα, 

Αηαλνκή ρεδίνπ 
Ππξψλ Τπνζηήξημεο 

ΒΒ 7-53Ώ΄ 
Μέξνο 3ν 

ΚΒΦ. ΐ΄ 
Σκήκα 3 

ει. 141-144 

& 
ΒΒ 7-53ΐ 

Παξάξηεκα «Σ» 
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4ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Αηαηαγέο 
Βπηρεηξήζεσλ 

Σερληθή έθδνζεο 

ησλ Πξνθνξηθψλ 
Αηαηαγψλ 

Κ 30-1 Ώ 

Πξνζζ 1 Παξ Α 
 

4ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Οξηζκνί - 
Ώξρέο Πιεξνθνξηψλ 

- 

Πιεξνθνξηαθέο 
Βπζχλεο ζην Πεδίν 

ηεο Μάρεο - 

εκαζία ησλ Μέζσλ 
πιινγήο 

πιεξνθνξηψλ ζην 

Πεδίν ηεο Μάρεο 
 

ΒΒ 151-1 
ΚΒΦ. Ώ΄ 

Σκήκαηα 2-5 
ει. 2-17 

5ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Αηαηαγέο 

Βπηρεηξήζεσλ 
Παξάδεηγκα 

πξνθνξηθήο Αγήο 

Βπηζέζεσο Αξίαο - 
Παξάδεηγκα 

πξνθνξηθήο Αγήο 

Ώκχλεο Αξίαο 

ΒΒ 7-53ΐ 

Παξάξηεκα «Γ» 
 

5ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Παξαγσγή 
Βπεμεξγαζκέλσλ 
Πιεξνθνξηψλ - 

ΚχθινοΠιεξνθνξηψλ 
Γεληθά 

Αηεχζπλζε ηνπ 

Έξγνπ Ώλαδήηεζεο 
Πιεξνθνξηψλ 

πιινγή 

Πιεξνθνξηψλ 
Βπεμεξγαζία 
Πιεξνθνξηψλ 

Βθκεηάιιεπζε 
Πιεξνθνξηψλ 
Παξάξηεκα 

«ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ» 
ηεο Αγήο 

Βπηρεηξήζεσλ 

ΒΒ 151-1 
ΚΒΦ. ΐ΄ 

Σκήκαηα 1-5 

ει. 18-62 
 

ΚΒΦ Α΄  § 2 

ει. 157-159 

6ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Αηεμαγσγή 

επίζεζεο 

ΒΒ 7-53Ώ 

Σκ. 3 
 

6ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Δ δηαδηθαζία Αθζεο 
θαη Βιέγρνπ ησλ 

Βπηρεηξήζεσλ 
 

Κ 30-1 A 

Κεθ Ώ 
ει. 1-30 

7ε Δβδνκάδα Αηεμαγσγή άκπλαο ΒΒ 7-53Ώ  7ε Δβδνκάδα Τπνζηήξημε ΑΜ ΒΒ 7-54  
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(2 πεξίνδνη) Σκ. 4 (2 πεξίνδνη) Υεηξηζκφο 
Ώηρκαιψησλ 

Τγεηα – Τγηεηλή 

θαη κέξηκλα  γηα 
ηηο απψιεηεο 

ζει 195-197 
Παξ «Θ» 
Παξ «ΕΏ» 

8ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Ώεξνθίλεηεο 
Βπηρεηξήζεηο 

πλεξγαζία κε 
ειηθφπηεξα 

ΒΒ 1-5 
Κεθ Ώ ζει 1-7 Κεθ 

ΐ ζει 9-38 

Κεθ Γ ζει 42-117 
ΒΒ 7-54 Παξ «Δ» 

 
8ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθή 

Ώζθάιεηα 

ΒΒ 81-1 
ΚΒΦ. Ώ 

ει 19-46 

9ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Ώκθίβηεο 
Βπηρεηξήζεηο 

ΒΒ 11-25 
ΒΒ 11-1 Ώ,ΐ 

 
9ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Πιεξνθνξίεο πεξί 
Σνπξθίαο – 

Ώζχκεηξεο Ώπεηιέο 

Με εθπαηδεπηέο 
απφ ΓΒ/ΑΕΠΏ  

10ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Γεληθέο Ώξρέο ζηηο 
νδηθέο θηλήζεηο θαη 

κεηαθνξέο 
 

ΒΒ 191-1 ζει 9-61  
10ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

 

Ώλαθεθαιαίσζε – 
Βπαλάιεςε 

Πξφρεηξε Έγγξαθε 
Βμέηαζε (10‘) 

 

 

11ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Ώλαθεθαιαίσζε – 
Βπαλάιεςε  

Πξφρεηξε Έγγξαθε 

Βμέηαζε (10‘) 

Πξφρεηξε Έγγξαθε 
Βμέηαζε 

 
11ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

 
Πεξηβαιινληηθή  

Βθπαίδεπζε 

 

Με κέξηκλα ΓΤΏ 

12ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Γεληθά πεξί 

αεξάκπλαο 
Ώλαθεθαιαίσζε -

Βπαλάιεςε 
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ΗV ΣΑΞΖ 

7ν ΔΞΑΜΖΝΟ  8ν ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 4715 ΚΧΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: 4816 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 22 ΧΡΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ: 16 ΧΡΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ 
ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 ΟΠΛΑ ΧΜΑΣΑ 

ΔΚΠΚΔ 
ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜ. 
ΔΚΠΖ 

ΔΚΠΚΑ 
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ- 

ΣΡΣΚΟΗ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜ. 
ΔΚΠΖ 

ΔΚΠΚΑ 

ΔΓΥΔΗΡΗ
ΓΗΑ- 

ΣΡΑΚΟ

Η 
ΚΑΝΟΝΗ

ΜΟΗ 

1ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

χληαμε - 
Τπνγξαθή  

ρεδίσλ 
εγγξάθσλ 

Μέηξα 

Αηαζθαιίζσο 
Βγγξάθσλ 

Σαμηλφκεζε θαη 

Σαμηζέηεζε 
Βγγξάθσλ θαη  

ρεδίσλ 

Φάθεινη  
ζέκαηνο 
Κίλεζε 

ηξαηησηηθψλ 
Βγγξά-θσλ ζε 

Μνλάδεο - 

Τπνκνλάδεο 
χληαμε – 

Τπνγξαθή – 

Σήξεζε  
ειεθηξνληθψλ 

ΑΚ 0 – 3 / 2005 

Κεθ.Α΄,Σκ.11 - 20 
 

Κεθ. Β΄ Σκ.34, 35 

 
Κεθ. Σ΄ Σκ. 41 

 

Σκ. 43 
Σκ. 44 
Σκ. 46 

Κεθ. Δ΄ Σκ.51- 53 
 

Κεθ. Θ΄ Σκ. 54 

1ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Αηνίθεζε θαη 
Έιεγρνο ησλ 

Υεξζαίσλ 

Απλάκεσλ 
(Εδηαίηεξε 

Έκθαζε ζηηο 

Μνξθέο ηεο 
Αηνηθήζεσο) 

Αηνίθεζε 

Οξγάλσζε 
Αηνίθεζεο θαη 
Βιέγρνπηξαη

εγείν – 
ηαζκφο 

Αηνηθήζεσο 

πλέρεηα ηεο 
Αηνίθεζεο θαη 

Βιέγρνπ 

ΒΒ 100-3 
Κεθ.  Ε 

 
 

Κεθ.  ΕΕ 

Κεθ. ΕV, Σκ. 6 
Σκ. 7 

 

Σκ. 8 

Οξγάλσζε 
θαη 

Λεηηνπξγία 
Μνλάδσλ ΣΥ 
3νπ θαη 4νπ 

Κιηκαθίνπ 
(πληήξεζε 

Σερληθνχ 

Τιηθνχ – 
Καηεγνξίεο  - 

Αηνηθεηηθή 

Τπαγσγή – 
Οξγάλσζε 
Μνλάδσλ 

Γεληθά, 
Ώπνζηνιή,  

ΒΒ 32-4 

Κεθ. Ώ΄ 
Σκ. 1, 2, 

3 

ει 1-4, 
4, 5-18 
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ζρεδίσλ 
εγγξάθσλ 
Διεθξνληθή 

Αηαρείξηζε θαη 
Ώξρεηνζέηεζε 
ηξαηησηηθψλ 

Βγγξάθσλ 
Πξαθηηθή 
Βμάζθεζε 

2ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Αηνηθεηήο 
πγθξνηήκαηνο 

- Μνλάδνο 
Τπνδηνηθεηήο 

Βπηηειείνλ 

ξγαλα 
ππεξεζίαο 
Μνλάδνο 

Οξγάλσζε θαη 
Λεηηνπξγία 

Τπνκνλάδνο 

Κ 20-2 
Κεθ. Γ΄ Άξζ. 5 – 8 

Κεθ. Α΄ 

Κεθ. Β΄ 
Κεθ. Κ΄ 

Κεθ. Λ΄, Μ΄, Ν΄ 

2ε Δβδνκάδα 

(2 πεξίνδνη) 

Πιεξνθνξηαθέ

ο Βπηρεηξήζεηο 
(ΠΒ) 

Θεκειίσζε 

ησλ ΠΒ 
θνπφο / 

Ώξρέο ησλ ΠΒ 

Σχπνη 
Πιεξνθνξηαθ

ψλ Βπηρεη-

ξήζεσλ 
ρέζε 

Βπηζεηηθψλ θαη 

Ώκπληη-θψλ 
ΠΒ 

ΒΒ 123-1 

Κεθ. Ώ΄ Παξ. 1 
Κεθ. ΐ΄ 
Κεθ. Γ΄ 

ει.15,16 
ει. 22 

 

ει. 29 

Καηεγνξίεο, 
Αηνηθεηηθή 

Τπαγσγή, 
Οξγάλσζε 

Ώξκνδηφηεηεο 

Πξνζσπηθνχ 
- Λεηηνπξγία 
Σκεκάησλ, 

Καζήθνληα 
Πξνζσπηθνχ 
– Λεηηνπξγία 

Σκεκάησλ)Π
ξφρεηξε 

Έγγξαθε 

Βμέηαζε (10‘) 
 

Κεθ. ΐ΄ 
Σκ. 4, 5 

ει. 19-
22, 22-34 

3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Οξγάλσζε 
Μάρεο 

(Μφλν γηα ην 
ηξέρνλ 

αθαδεκατθφ 

έηνο) 

ΒΒ 30-1 
Κεθ. Γ΄ 

3ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθέο 

Αξαζηεξηφηεηε
ο Αηεμαγσγήο 

ΠΒ 

ΒΒ 123-1 
Κεθ. Α΄ 

Καηεγνξίεο 
Ώπνζεθψλ 
Καπζίκσλ 

(Αηαθίλεζε 
Πεηξειαηνιηπ

αληηθψλ 

πζθεπαζίεο 
Καπζίκσλ) 

ΒΒ 33-21 

Σκήκα 2 
Κεθ. Α΄ , 

Β΄ 

4ε Δβδνκάδα  ΒΒ 30-1 4ε Δβδνκάδα Δ ΑΜ ζηνλ ΒΒ 210-1 Πξνθερσξεκ ΒΒ 33-55 
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(2 πεξίνδνη) ρέδηα θαη 
Αηαηαγέο 

Παξάξηεκα «Α» (2 πεξίνδνη) Πφιεκν Μέξνο 
Αεχηεξν 

 

έλε Ώπνζήθε 
ΐάζεσο 

Βθνδηαζκνχ 

Σξνθίκσλ 
(Παξαιαβέο 

– Υνξεγήζεηο 

Βθνδίσλ / 
Βλαπνζήθεπ

ζε – 

πληήξεζε 
Βθνδίσλ) 
Πξφρεηξε 

Έγγξαθε 
Βμέηαζε (10‘) 

 

Κεθ. Γ΄, 
Β΄ 
 

5ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

ηξαηησηηθέο 
πλζεκαηηθέο 
Παξαζηάζεηο 

Κ 43-1 

Κεθ. Γ΄ (Σκ. 1, 2) 
Πίλ. Γ-13, ζει.74 

Παξαξηήκαηα «Σ» θαη 

«Γ» 

5ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Γεληθέο 

πιεξνθνξίεο 
γηα δηαδηθαζία 
Βπηζηξάηεπζε

ο 

Αηάιεμε 

Γεληθέο 
πιεξνθνξίεο 

γηα 
δηαδηθαζία 

Βπηζηξάηεπζ

εο 

Αηάιεμε 

6ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Βπίπεδα 

Πνιέκνπ 
Ώξρέο Πνιέκνπ 

ηξαηησηηθφο 

Βιηγκφο 
Μαρεηηθή Εζρχο 

Πξφθιεζε 

Ώθνχζησλ 
Ώπσιεηψλ ζε 

Δκέηεξα 

Σκήκαηα απφ 
Φίιηα Ππξά 

ΒΒ 100-1 

Κεθ. Γ΄ Σκ. 16 
Σκ. 17 
Σκ. 18 

Σκ. 19 
Σκ. 20 

6ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

 

ΒΘΤΤ / 
ΒΚΒ / ΥΚ  

(ΑΠΟΡΡΖΣΖ 

Βλεκέξσζε – 
Μφλν Έιιελεο 

Βπέιπηδεο) 

Αηάιεμε 

ΒΘΤΤ / 

ΒΚΒ / ΥΚ  
(ΑΠΟΡΡΖΣΖ 
Βλεκέξσζε 

– Μφλν 
Έιιελεο 

Βπέιπηδεο) 

Αηάιεμε 

7ε Δβδνκάδα Αηνηθεηηθή Κ 210-1 7ε Δβδνκάδα Ώλεθνδηαζκφο ΣΒ 34-254 Ώλεθνδηαζκφ ΣΒ 34-
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(2 πεξίνδνη) Μέξηκλα (ΑΜ) 
(Ώξρέο – 

χζηεκα – 

Αίθηπν Ρεχκα 
ΑΜ / Δ ΑΜ ζηα 

δηάθνξα 

θιηκάθηα) 
 

Κεθ. Ώ΄ (2 πεξίνδνη) θαη Αηαρείξηζε 
Τιηθνχ 

Βθνδηαζκφο 

.Ξ. 
Οξγάλσζε 
Τπεξεζηψλ 

Βθνδηαζκνχ 
θαη 

Αηαρεηξίζεσο 

Γεληθή 
Αηαίξεζε 
Τιηθνχ 

Κεθ. Γ΄ Σκ. 6 
– 8 

Κεθ. Α΄ Σκ. 9 - 

11 
Κεθ. Β΄ Σκ. 

12-19 

 
Κεθ. Κ΄ Σκ. 

43-50 

ο θαη 
Αηαρείξηζε 

Τιηθνχ 

Μνλάδνο - 
Τπνκνλάδνο 

254 

8ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Αηνηθεηηθή 
Μέξηκλα (ΑΜ) 

(Ώξρέο – 

χζηεκα – 
Αίθηπν Ρεχκα 

ΑΜ / Δ ΑΜ ζηα 

δηάθνξα 
θιηκάθηα) 

 

Κ 210-1 
Κεθ. Ώ΄ 

8ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Ώλεθνδηαζκφο 
Σκεκάησλ 

Μνλάδνο – 
Βζσηεξηθέο 
Ανζνιεςίεο 

Αηαγξαθή 
Ππξνκαρηθψλ 
Βθπαηδεχζεσο 

Αηαρείξηζε 
Τιηθνχ 

Έιεγρνο 

Τιηθνχ 
Παξάδνζε 

Μεξηθήο 

Αηαρεηξίζεσο 
 Πξφρεηξε 
Γξαπηή 

Βμέηαζε (10‘) 

ΣΒ 34-254 
Κεθ. Π΄ Σκ. 

87-93 

Σκ. 103 
Κεθ. Τ΄ Σκ. 
133 -138 

Κεθ. Φ΄ Σκ. 
139 – 140 

Σκ. 149 - 150 

Ώπνζηνιή – 

νξγάλσζε 
ΛΤΠ – 

Βπζχλεο – 

Καζήθνληα- 
Ώκνδηφηεηεο 

νξγάλσλ  

Πξφρεηξε 
Έγγξαθε 

Βμέηαζε (10‘) 

 

ΒΒ  34-
25Ώ 

Κεθ. ΐ,Γ 

9ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Πξνέιαζε-
Βπίζεζε 

ΒΒ 100-1 

Κεθ..Θ΄ 
Κεθ. Ε΄ 

  

  

  

10ε Δβδνκάδα Άκπλα ΒΒ 100-1       
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(2 πεξίνδνη) Κεθ. ΕΑ 

11ε Δβδνκάδα 
(2 πεξίνδνη) 

Βπαλάιεςε επί 
ησλ θπξηνηέξσλ 

αληηθεηκέλσλ 
Πξφρεηξε 
Γξαπηή 

Βμέηαζε (10‘) 

   

  

  

 

Παξαηήξεζε 

Ο Κσδηθφο Μαζήκαηνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ςεθία:  
 ην πξψην αθνξά ην έηνο θνίηεζεο, ην δεχηεξν ην εμάκελν θνίηεζεο 

 θαη ην ηξίην θαη ηέηαξην αθνξά ην εκεξνινγηαθφ έηνο. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Σξίηε έθδνζε 

624 

2.4.3 ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΡΑΣΗΧΣΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ) 

2.4.3.1 ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ  

Α/Α ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ 
 

                 ΠΑΡ/ΔΗ 

1 ΐΟΛΒ (ΏΣΟΜΕΚΟΤ – ΟΜΏΑΕΚΟΤ ΟΠΛΕΜΟΤ) α. Σα αληηθείκελα δηεμάγνληαη 
ηνπο κήλεο επηέκβξην - 

Φεβξνπάξην – Ενχιην. 
 
β. Γεληθφ πξφγξακκα κε 

ζηφρνπο εθπαίδεπζεο 
ζπληάζζεηαη απφ ηε ΑΒ θαη 
εληάζζεηαη ζηνλ Οδεγφ 

πνπδψλ.  
 
γ.   Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα 

ζπληάζζεηαη απφ ην Β θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηε ρνιή πξηλ 
ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ. 

2 ΠΟΡΒΕΒ 

3 ΣΟΠΟΓΡΏΦΕΏ - ΣΕΐΟ ΣΟΠΟΓΡΏΦΕΏ- ΥΡΔΔ ΥΏΡΣΔ 

4 ΥΟΛΒΕΟ ΒΝΟΠΛΟΤ, ΏΟΠΛΟΤ ΣΡΣΔ (Ε ΣΏΞΔ) 

5 ΤΓΕΒΕΝΔ ΒΝ ΒΚΣΡΏΣΒΕΏ – Ώ΄ ΐΟΔΘΒΕΒ 

6 ΠΤΡ ΚΏΕ ΚΕΝΔΔ 

7 ΏΣΟΜΕΚΔ ΣΏΚΣΕΚΔ 

8 ΚΔΝΟΠΔΓΕΏ 

9 ΑΕΚΣΤΧΔ /Ώ - ΚΏΝΟΝΒ ΒΚΜΒΣΏΛΛΒΤΒΧ ΡΏΑΕΟΣΔΛΒΦΧΝΕΏ 

10 ΣΏΏ-ΣΏΜ ΟΜΏΑΏ, ΛΟΥΟΤ 

11 ΑΓΒ ΒΠΥΒΧΝ 

12 ΜΒΘΟΑΟΕ ΒΚΠΒΧ 

13 ΥΟΛΒΕΟ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΔ 

14 ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔ ΟΛΜΟΤ 

15 ΡΐΥΠ  

16 ΛΟΓΥΟΜΏΥΕΏ – ΏΤΣΟΏΜΤΝΏ – ΚΟΛΤΜΐΔΔ  

17 ΒΞΟΜΟΕΧΣΔ ΐΟΛΔ 

18 ΒΚΠΏΕΑΒΤΔ ΣΟ ΚΒΏΠ 

19 ΝΏΡΚΟΠΟΛΒΜΟ 

20 ΣΕΐΟ ΜΏΥΔ – ΒΜΠΟΑΕΧΝ – ΥΒΕΡΟΐΟΜΐΕΑΏ – ΠΤΡΓΟ ΚΏΣΏΡΡΕΥΕΔ 

21 ΚΏΣΟΕΚΔΜΒΝΟΕ ΣΟΠΟΕ 

 

Παξαηεξήζεηο:  

ηελ Ε Σάμε λα γίλεηαη βνιή ξπζκίζεσο θαηά ιφρν θαη νκάδα κε βνεζνχο εθπαηδεπηψλ Βπέιπηδεο ΕV Σάμεο. 

Δ ΕV Σάμε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο Σάμεηο σο εθπαηδεπηέο



Σξίηε έθδνζε 

625 

2.4.4 ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΜΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ)  

2.4.4.1 ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Α/Α     ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ     ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 ΣΟΠΟΓΡΏΦΕΏ (ΘΒΧΡΕΏ – ΣΕΐΟ) α. Σα αληηθείκελα επηιέγνληαη απφ ην Β θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ειιείςεηο 
θαη ηνπο ζηφρνπο θάζε ηάμεο θαη δηεμάγνληαη ηελ 
εκέξα Παξαζθεπή ζχκθσλα κε ην ΠΧΤΒ. 

 
β. Ώλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπληάζζεηαη κεληαίσο 
απφ ην Β θαη ππνβάιιεηαη ζηε ρνιή γηα 

έγθξηζε. 

2 ΠΤΡΓΟ ΚΏΣΏΡΕΥΔΔ 

3 ΣΕΐΟ ΒΜΠΟΑΕΧΝ 

4 ΣΕΐΟ ΥΒΕΡΟΐΟΜΐΕΑΏ 

5 ΥΟΛΒΕΟ ΏΝΏΓΝΧΡΕΒΧ 

6 ΒΞΟΜΟΕΧΣΔ ΐΟΛΔ 

7 ΏΚΔΒΕ ΏΚΡΕΐΒΕΏ 

8 ΛΟΓΥΟΜΏΥΕΏ 

9 ΠΏΛΔ 

10 ΏΤΣΟΏΜΤΝΏ 

11 ΐΜΣΏ 

12 ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΔ ΒΠΕΘΒΧΡΔΔ 

13 ΏΚΔΒΕ ΠΏΡΒΛΏΒΧ 

14 ΥΟΛΒΕΟ ΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔ 

15 ΟΠΛΟΜΔΥΏΝΔΜΏΣΏ 
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2.4.4.2 ΔΜΗΝΑΡΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ 2015-16 

Δ ΤΓΒΕΏ απνηειεί «θαηάζηαζε πιήξνπο θπζηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο» 

θαη «φρη µφλν απνπζία λφζνπ ή αλαπεξίαο», ζχµθσλα µε ηνλ νξηζµφ ηεο Παγθφζµηαο 

Οξγάλσζεο Τγείαο. 

ΐαζηθφο ππιψλαο ηεο ΠΡΟΏΓΧΓΔ ηεο πγείαο είλαη ε πξφιεςε, ε νπνία ε αθνξά ην 

ζχλνιν ησλ µέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ηνπ αξηζµνχ θαη ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ αζζελεηψλ ή ησλ αηπρεµάησλ. 

Ώπψηεξνο ζθνπφο ηεο ΠΡΟΛΔΦΔ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηε θπζηθή θαη δηαλνεηηθή 

αθεξαηφηεηα θαη λα αλαπηχμεη ηηο δσηηθήο ζεµαζίαο ηθαλφηεηεο θάζε αηφµνπ 

(δεµηνπξγηθφηεηα, επηζπµία, επραξίζηεζε, ελεξγφο ζρέζε µε ην πεξηβάιινλ), λα µεηψζεη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ απεηινχλ ηε θπζηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφµνπ, δηαηεξψληαο ηηο αληηζέζεηο ζε έλα ηέηνην επίπεδν, ψζηε ην άηνµν λα µπνξεί λα ηηο 

δηαρεηξηζηεί ρσξίο λα µεηψζεη ηηο δσηηθήο ζεµαζίαο ηθαλφηεηέο ηνπ, θάηη πνπ πεξηιαµβάλεη 

µηα θνηλσληθή δπλαµηθή ε νπνία εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο θάζε αηφµνπ. 

Δ ΏΓΧΓΔ ΤΓΒΕΏ είλαη µηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζε επηζηεµνληθέο αξρέο θαη 

ρξεζηµνπνηεί πξνγξαµµαηηζµέλεο επθαηξίεο µάζεζεο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

αλζξψπνπο, φηαλ ιεηηνπξγνχλ σο άηνµα ή σο ζχλνιν, λα απνθαζίζνπλ θαη λα ελεξγνχλ 

ζπλεηδεηά (ελεµεξσµέλα) γηα ζέµαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπο. 

ΐαζηθή αξρή ηεο ΜΏΘΔΔ, γηα λα δηεπξχλεηαη θαη λα εκςπρψλεη ηνλ άλζξσπν, 

είλαη λα απεπζχλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, δειαδή ζην ζπλαίζζεκα, ζηελ 

εκπεηξία, ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. ην πιαίζην απηφ 

αλαπηχρζεθαλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εκπινπηίδνπλ δηεπξχλνπλ θαη αλαλεψλνπλ ηε 

δηδαζθαιία θαζψο δνκνχληαη κε θξηηήξην ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ θαη φρη ην θάζε καζεηή 

μερσξηζηά. 

Δ ΟΜΏΑΏ γηα λα αλαπηχμεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη λα εκπινπηίζεη ηα κέιε ηεο κε 

εξεζίζκαηα ρξεηάδεηαη θαη απηή λα αληηκεησπηζηεί σο κία δπλακηθή  «νιφηεηα» πνπ δελ 

αθήλεη αλαμηνπνίεηε θακία ηεο πιεπξά ή κέινο. Βπίζεο, ζεκαληηθά ζεκεία πνπ δηαηξέρνπλ 

ηε δηακφξθσζε ιεηηνπξγηθήο νκάδαο  είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη κάιηζηα ε 

έκθαζε ζηε ζεηηθή εκπεηξία. Δ ζπγθξφηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε νκάδα, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ ζεψξεζε, απνηέιεζε πξνυπφζεζε θαη ζεκέιην ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Δ θαζεκεξηλή επαθή κέζσ ηεο θιηληθήο εμέηαζεο κε ηνπο Βπέιπηδεο θαηέδεημε κε 

ζαθή ηξφπν ηα εξσηήκαηα ηηο αλαδεηήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αγσλίεο θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο ζε ζέκαηα ηεο Τγείαο ηνπο. 

Χο επηζηέγαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, δηαπηζηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα ζρεδηαζκνχ 

θαη εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο, πνπ ζα ηεξεί ηηο 

παξαπάλσ αξρέο.   

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟΗ ΑΞΟΝΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΟ 

 

1. Κάπληζκα 

Σν θάπληζκα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο αλαζηξέςηκνο παξάγνληαο πξφθιεζεο 

ζλεηφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ) εθηηκά φηη ην 1/3 ηνπ παγθφζκηνπ ελήιηθνπ 

πιεζπζκνχ, δει. 1,1 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη, είλαη θαπληζηέο. ηελ Βπξψπε, ν ΠΟΤ 

εθηηκά φηη ην 12,3% ησλ Υξφλσλ Γσήο Ώπαιιαγκέλσλ απφ Ώληθαλφηεηα (DALYs) πνπ 

ράλνληαη θάζε ρξφλν νθείινληαη ζην θάπληζκα. ηελ Βιιάδα εθηηκάηαη φηη 3,8 εθαηνκκχξηα 

είλαη πεξίπνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαπληζηψλ, ελψ 19.000 Βιιελίδεο θαη Έιιελεο 

θάζε ρξφλν πεζαίλνπλ απφ αηηίεο απνδηδφκελεο ζην θάπληζκα. 

Σν θάπληζκα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο θχξηνπο ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο, πνπ 

ζπλεπζχλνληαη γηα ηελ αζεξσκαηηθή λφζν θαη φρη κφλνλ. Δ απνρή απφ ην θάπληζκα 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θχξηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε - ηφζν ηελ πξσηνγελή φπσο θαη ηε 

δεπηεξνγελή - ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ.  

ια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαπηζηνχκελε ηάζε ησλ θαπληζηψλ καζεηψλ 

ηεο ρνιήο λα απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνπλ θαηά ηε δηαβίσζή ηνπο ζε 

απηή, νδήγεζαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ άμνλα ζην παξφλ 

πξφγξακκα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο φπσο παξαθάησ:  

1.1. Αηεξεχλεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ δηάδνζε ηεο 

ζπλήζεηαο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο λένπο. 

1.2. Ώλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ ησλ λέσλ  απέλαληη ζηελ θαπληζηηθή ζπλήζεηα-ζπδήηεζε 

θαη ζρνιηαζκφο ηνπ αληηθαπληζηηθνχ λφκνπ. 

1.3. Αηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ πνπ νδεγνχλ ηνπο λένπο ζηελ πηνζέηεζε ηεο ζπλήζεηαο ηνπ 

θαπλίζκαηνο. 

1.4.  Οη ζπλέπεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία  αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δσήο. 

1.5. Δ επίδξαζε ηνπ παζεηηθνχ θαπλίζκαηνο 
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1.6. Ώλαζθφπεζε ησλ ηερληθψλ δηαθνπήο θαπλίζκαηνο. 

 

 

2. εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) 

Βίλαη έληνλνο ν πξνβιεκαηηζκφο φζνλ αθνξά ηελ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

λέσλ, θαζψο ηα ΜΝ βξίζθνληαη ζε έμαξζε, ελψ ζηε ρψξα καο δελ αλαθέξνληαη ηζρπξά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ απνηξνπή ηνπο (HDA 2004). 'Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο ελεξγά ζεμνπαιηθνχο εθήβνπο ππνθέξνπλ απφ θάπνην ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν 

λφζεκα' (Dehne et al 2005). Ο WHO αλαθέξεη φηη ην 2000 θαηαγξάθεθαλ 18.9 εθαηνκκχξηα 

πεξηπηψζεσλ ΜΝ. Ώπφ απηά ηα 9.1 εθαηνκκχξηα αλαθέξνληαλ ζε λεαξνχο ελήιηθεο θαη 

έθεβνπο ειηθίαο 15 κέρξη 24 εηψλ. Τπάξρεη επνκέλσο αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο πγείαο (Dehne et al 2005). 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε πξνβιεκαηηζκφ, εξσηήκαηα θαη 

έιιεηςε βαζηθψλ γλψζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 

ζρνιήο νδήγεζαλ ζηελ ζχλζεζε ηνπ δεπηέξνπ άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηα 

εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα σο εμήο. 

2.1. Γεληθή πεξηγξαθή ησλ ΜΝ κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζή ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζήο ηνπο κεηαμχ ησλ άιισλ γεληθψλ ζπκπησκάησλ θαη λνζεκάησλ. 

2.2. Γλσξηκία κε ηνπο ηνχο HIV θαη Δπαηίηηδαο ΐ θαη Γ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ν 

εθπαηδεπφκελνο λα αλαγλσξίδεη ηελ θιηληθή εηθφλα αλα ζηάδην ησλ λνζεκάησλ, ηνπο 

ηξφπνπο κεηάδνζήο ηνπο αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο απνθπγήο ηεο πξνζβνιήο απφ 

απηνχο. 

2.3. Βλεκέξσζε γηα άιια ΜΝ φπσο Κνλδπιψκαηα HPV, χθηιε, Γνλφξξνηα, 

Γελλεηηθφο έξπεο. 

2.4. Αηδαζθαιία κεζφδσλ αζθαινχο ζεμνπαιηθήο δσήο θαη επαλφξζσζεο ηπρφλ 

ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ. 

 

 

3. Ηαηξηθά Θέκαηα Γπλαηθείνπ Πξνζσπηθνχ 

Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ απνηειεί ην ζπρλφηεξν θαθφεζεο λεφπιαζκα ησλ γπλαηθψλ 

ζηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ θαη ηε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν. Τπνινγίδεηαη, φηη 1 ζηηο 8 

γπλαίθεο ζα δηαγλσζηεί κε θαξθίλν καζηνχ ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηεο. ηελ Βιιάδα ε 

ζπρλφηεηά ηνπ έρεη απμεζεί επίζεο ζεκαληηθά θαη ππνινγίδεηαη ζε 4.500 λέεο πεξηπηψζεηο 

εηεζίσο. Παξάιιεια ν θαξθίλνο ηεο κήηξαο απνηειεί ηελ ηξίηε αηηία ζαλάηνπ, απφ θαξθίλν, 
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ζηηο γπλαίθεο. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο νθείινληαη 

ζην ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν ηφ HPV. 

Οη ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ε έιιεηςε πνπ δηαπηζηψζεθε ζηε γλψζε, 

θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ πξφιεςεο ησλ αληίζηνηρσλ 

κνξθψλ θαξθίλνπ νδήγεζε ζηελ ζχζηαζε ηνπ ηξίηνπ άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο 

παξαθάησ: 

3.1. ΐαζηθέο γλψζεηο ζηε πξφιεςε θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ: νδεγίεο γηα απηνεμέηαζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ screening κε βάζε ηηο Αηεζλείο Οδεγίεο αλά ειηθία. 

3.2. Βμνηθείσζε κε ηελ ηδέα ηνπ εκβνιηαζκνχ έλαληη ησλ  θαξθηλνγφλσλ ηχπσλ ηνπ HPV.  

3.3. Βπηπιένλ γλψζε ηεο πξφιεςεο θαξθίλνπ κήηξαο κε ηελ ηαθηηθή γπλαηθνινγηθή 

εμέηαζε θαη ηέζη Παπαληθνιάνπ φπσο πξνβιέπνπλ νη Αηεζλείο νδεγίεο ζε θάζε 

ειηθία. 

3.4. Απλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ 

Βιιεληθφ ηξαηφ (θαη ηδηαίηεξα ζην πεξηβάιινλ ηεο Β), αιιά θαη ηελ επίδξαζε 

ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ δσήο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία κηαο γπλαίθαο. 

 

4. Stress 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη έλα φιν θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ 

εξεπλεηψλ ην νπνίν εζηηάδεηαη ζην ςπρνινγηθφ ζηξεο. Σν ζηξεο απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ζεκαληηθά αληηθείκελα ηεο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο θαη έξεπλαο, εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηφηεηάο 

ηνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ. Σν ςπρνινγηθφ ζηξεο 

ελνρνπνηείηαη γηα πνιιέο αζζέλεηεο, φπσο ε θαξδηαθή λφζνο, ν θαξθίλνο αιιά θαη κεησκέλε 

αληίζηαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξεο παζνγέλεηεο. ρεηίδεηαη κε κηα φρη 

θαη ηφζν θαιή πνηφηεηα δσήο, κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο θαηάζιηςεο θαη απηνθηνληψλ, κε 

απμεκέλε θαηαλάισζε αιθνφι. Δ έξεπλα επίζεο δείρλεη φηη ε πγεία ζπλδέεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο δπζθνιηψλ.  

Βπηπξφζζεηα, ην επαγγεικαηηθφ stress, σο ςπρνθνηλσληθφο θίλδπλνο, απνηειεί ζηηο 

κέξεο καο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Βπξψπεο. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη ηελ 

Βπξσπατθή Τπεξεζία γηα ηελ Ώζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ εξγαζία, ην εξγαζηαθφ stress ην 

2005 ήηαλ ε δεχηεξε, κεηά απφ ηελ νζθπαιγία, ζεκαληηθφηεξε λφζνο θαζψο αθνξνχζε ην 

22% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε νξηζκέλεο κειέηεο, έλα 

πνζνζηφ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρακέλσλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ζρεηίδεηαη κε ην εξγαζηαθφ 

stress. 
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πλππνινγίδνληαο ηε ζεσξία ησλ Lazarus & Folkman, πνπ νξίδνπλ ην ζηξεο σο 

«εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο απαηηήζεηο πνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, ζέηνπλ ζε 

δνθηκαζία ή θαη μεπεξλνχλ ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηέο ηνπ» δεκηνπξγήζεθε ε αλαγθαηφηεηα 

εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ηνπ ζηξεο θαη πξναγσγήο δεμηνηήησλ γηα ηελ 

επηηπρή αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ζηε δεχηεξε ηάμε ζπνπδαζηψλ ηεο 

ρνιήο. πλνπηηθά, ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο νξίζηεθαλ νη θάησζη:  

4.1 Καηαλφεζε ηχπσλ ηνπ άγρνπο (χπαξμε θαινχ θαη θαθνχ ζηξεο). 

4.2 Βλεκέξσζε γηα ηα αίηηα έθιπζεο ζηξεο.  

4.3 Αηεξγαζίεο θαη ζπλέπεηεο ηνπ ζηξεο. 

4.4 Βκπεηξία ζηξεο. 

4.5  Αηεξεχλεζε, θαηαλφεζε θαη αλίρλεπζε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζην πξνζσπηθφ.  

4.6 Βθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ ζηξεο. 

4.7 Βλίζρπζε θαη αληαιιαγή εκπεηξηψλ (έκκεζε κάζεζε) απφ κέιε ηεο νκάδαο. 

 

ΜΟΡΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

           α.   Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζέξρνληαη ζην Πξφγξακκα εζεινληηθά, κεηά απφ 

ελεκέξσζή ηνπο ζηνπο Λφρνπο Βπειπίδσλ, απφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Τγεηνλνκηθήο 

Τπνζηήξημεο. 

          β.    πγθξνηνχληαη  νκάδεο ησλ 20 αηφκσλ, απφ ζπνπδαζηέο ίδηαο ηάμεο ησλ 

Βπειπίδσλ, αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν. 

  γ. Πξαγκαηνπνηνχληαη ηέζζεξηο σξηαίεο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ζε 

θχθιν ζεκηλαξίνπ ελφο κήλα κε ζέκαηα φπσο αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά πην πάλσ: 

«εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα», «Κάπληζκα», «ηξεο» θαη «Ηαηξηθά Θέκαηα 

Γπλαηθείνπ Πξνζσπηθνχ» 

  δ.  Καηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

αμηνιφγεζε γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπνπδαζηψλ θαη αμηνιφγεζε έθβαζεο ηνπ 

ζεκηλαξίνπ κε θαηαγξαθή εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ίδηνπο. 

 

 
 

ΘΔΜΑ ΣΑΞΖ HMΔΡΟΜΖNIA 

2νο Κχθινο 

Stress II  

Κάπληζκα III  
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εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) IV  

Εαηξηθά ζέκαηα γπλαηθείνπ πξνζσπηθνχ IV  

3νο Κχθινο 

Stress II  

Κάπληζκα III  

εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) IV  

Εαηξηθά ζέκαηα γπλαηθείνπ πξνζσπηθνχ III  

4νο Κχθινο 

Stress II  

Κάπληζκα III  

εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) IV  

Εαηξηθά ζέκαηα γπλαηθείνπ πξνζσπηθνχ II  

5νο Κχθινο 

Stress II  

Κάπληζκα I  

εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) III  

Εαηξηθά ζέκαηα γπλαηθείνπ πξνζσπηθνχ I  

 

Παξαηεξήζεηο: 

 ΑΕΏΡΚΒΕΏ: Κχθινο ζεκηλαξίσλ ηεζζάξσλ (4) εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ, φπσο 

παξαπάλσ. 

 ΥΡΟΝΟ: Ββδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξεο 0900 – 1300.  

 ΥΧΡΟ: Βηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα ζην ΣΤΤ. 

 ΤΜΜΒΣΒΥΟΝΣΒ: Οκάδεο ησλ 20 αηφκσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (αλαιφγσο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ). 

 ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ: Μεηά απφ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζηνπο Λφρνπο ηνπο, απφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ΣΤΤ, λα ζπγθξνηνχληαη ηέζζεξηο (4) νκάδεο ησλ είθνζη (20) αηφκσλ 

(νκάδα θαπλίζκαηνο, νκάδα πξφιεςεο γπλαηθψλ, νκάδα ΜΝ θιπ). Κάζε νκάδα ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηέζζεξηο (4) ζπλερφκελεο ζπλαληήζεηο γηα λα 

νινθιεξσζεί ε ελεκέξσζε. Θα πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε πξηλ θαη κεηά. 
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ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Σν Μάην ηνπ 2014 εθπνλήζεθε ν α΄ θχθινο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν 

«Πξφγξακκα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο Τγείαο ζηε Β»  ζε Βπέιπηδεο φισλ ησλ Σάμεσλ.  
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2.4.5 ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ (MILITARYERASMUS) 

1) To "MilitaryERASMUS" απνηειεί γαιιηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία μεθίλεζε ηνλ Ενχλην 

ηνπ 2008, επί Πξνεδξίαο ηεο Γαιιίαο ζηελ EE, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη αλαβάζκηζε 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αληαιιαγψλ ζπνπδαζηψλ ηξαηησηηθψλ Ώθαδεκηψλ θαη λέσλ 

Ώμθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο EE θαη απψηεξν ζθνπφ, δηακέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηε δεκηνπξγία θνηλήο Βπξσπατθήο Κνπιηνχξαο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο Βπξσπατθήο 

Ώζθάιεηαο θαη Άκπλαο. Σν πξφγξακκα έιαβε ππφζηαζε κεηά ηελ ζχζθεςε ηνπ πκβνπιίνπ 

Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Βμσηεξηθψλ ρέζεσλ (ΓΤΒ) ηεο 10εο Ννεκβξίνπ 2008, κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ΤΠΏΜ ησλ Κ-Μ ηεο EE, φπνπ απνθαζίζηεθε ε πηνζέηεζε ηεο 

πξσηνβνπιίαο ζε εζεινληηθή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο έθαζηνπ θξάηνπο.  

2) Σν πξφγξακκα απνθαζίζηεθε λα ζηεξηρζεί ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ θαη ην 

«πνιηηηθφErasmus», δειαδή ζηε δηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα (Bologna Contract), ε νπνία 

πξνβιέπεη ηελ χπαξμε ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - 

Πηζησηηθέο Μνλάδεο) θαη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο/πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο (quality assurance 

system). 

3) Δ επζχλε πξνφδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαηέζεθε ζηελ Καηεπζπληήξηα Βπηηξνπή 

(Steering Committee-SC) ηνπ Βπξσπατθνχ θνιεγίνπ Ώζθάιεηαο θαη Άκπλαο (European 

Defence and Security College-ESDC) ε νπνία εμέδσζε ηνπο Καλφλεο (Rules of 

Procedures) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο έγηλε ε ζχζηαζε ηεο Οκάδαο Τινπνίεζεο 

(Implementation Group-IG) κε κέιε απφ φια ηα θξάηε ηεο EE. Δ νκάδα πινπνίεζεο (IG) 

δηαηξέζεθε ζε νρηψ (8) ππννκάδεο εξγαζίαο (Line of development, LOD): 

– LOD 1: Πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάπηπμε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζηξαηησηηθή, λαπηηθή θαη αεξνπνξηθή εθπαίδεπζε.  

– LOD 2: Πξαγκαηεχεηαη ηελ ζχγθξηζε ησλ παξερνκέλσλ καζεκάησλ κε βάζε ηηο 

απνθηψκελεο ηθαλφηεηεο (competences) θαη ηελ αλάπηπμε θάπνηνπ νδεγνχ ζρεηηθνχ κε ηελ 

αμηνιφγεζε (quality assurance) ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο ηξαηησηηθέο 

Ώθαδεκίεο, ν νπνίνο ζα ζπλδέεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (learning outcomes) κε ηηο 

επηζπκεηέο ηθαλφηεηεο (competences). 

– LOD 3: Ώθνξά ζηελ αλάπηπμε/ζηήζηκν ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ/χιεο IDL 

(Internet Distance Learning) server, πξνο ππνζηήξημε ππφ κνξθή e-learning ησλ training 

modules θνηλνχ ελδηαθέξνληνο (LOD 8), θαη' αληηζηνηρία κε ην δηεμαγφκελν ζηελ πξψηε 

θάζε ηνπ CSDP (πξψελ ESDP) module.  
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– LOD 4: Ώθνξά ζηελ αλάπηπμε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ (database) θαη κίαο 

θαηάιιειεο software εθαξκνγήο (ζην Internet), κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα δηεμάγεη "interactively" θαη κε ζρεηηθή επθνιία, ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ηξαηησηηθψλ Ώθαδεκηψλ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλνληαη 

απνθάζεηο γηα πηζαλά πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο. 

– LOD 5: Ώθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο θεηκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ δηνηθεηηθήο θαη λνκηθήο θχζεσο (Administrative & Legal issues), ηα νπνία 

πηζαλφλ εκπνδίδνπλ ηελ επξχηεξε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο ζπνπδαζηψλ θαη 

θαζεγεηψλ κεηαμχ ησλ ηξαηησηηθψλ Ώθαδεκηψλ ηεο EE, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

πθίζηαηαη θάπνηα ζπκθσλία MOU. πλνπηηθά, ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν πιαίζην 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο, παξνρήο θαζεγεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ππνδνκψλ, 

αλαθνξψλ, ηαηξηθήο θαη λνκηθήο θάιπςεο, θηι. ια ηα ζέκαηα βαζίδνληαη ζην πθηζηάκελν 

Βπξσπατθφ. 

– LOD 6: Ώθνξά ηελ ράξαμε επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ελεκέξσζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο ζπνπδαζηψλ θαη θαζεγεηψλ.  

– LOD 7: Ώθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Ώθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ERASMUS 

θαη ησλ δηαηηζεκέλσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο ΒΒ απφ ηηο ηξαηησηηθέο 

Ώθαδεκίεο. 

– LOD 8: Πξαγκαηεχεηαη ηελ δεκηνπξγία ελνηήησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο 

(common training module) κεηαμχ ησλ Κ-Μ ζηα θάησζη αληηθείκελα: 

• Humanitarian law and legal aspects of management operations 

• Peace Support Operations (PSO) 

• Crisis Management 

• Communication and Media 

• Globalization and Security 

4) Δ ηξαηησηηθή ρνιή Βπειπίδσλ (Β) απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 2009 

έσο ζήκεξα, έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά θνηλά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο κηθξήο 

δηάξθεηαο ζην εμσηεξηθφ. Παξάιιεια ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Οκάδαο 

Τινπνίεζεο (IG – Implementation Group) κε Ώμθφ. 
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Common Module Law of Armed Conflict (LOAC Module) 

Module description 

Country: Greece 

Institution: Hellenic Military Academy 

8th Semester 

Module: Law of Armed Conflict 

Amount of ECTS: 2.0 

 

 

 

 

 

Level 

All services 

 

Minimum Qualification for Lecturers 

 Officers or civilian Lecturers: 

– English: Common European Framework of 

Reference for Languages(CEFR) Level B2 or NATO 

STANAG 6001 Level 3. 

– Thorough knowledge of the LOAC. 

– Adequate knowledge of international relations 

issues. 

– Thorough knowledge of the topic taught. 

Languages 

English, French1 

 

Prerequisites 

for international participants 

 English: Common 

EuropeanFramework of 

Reference forLanguages 

(CEFR) Level B1or NATO 

STANAG Level 2, 

 at least 1 year of national (military) 

higher education, 

 basic knowledge of National 

(constitutional) Law and International 

Law. 

Goal of the Module 

• Discover and understand basic LOAC texts. 

• Be aware of responsibilities in terms of 

LOAC implementation. 

• Deepen knowledge of the LOAC. 

• Learn about international implementation of 

the LOAC. 

• Learn about particular issues related to the 

LOAC. 
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Verification of learning outcomes 

 Observation: 

Throughout the Module students are to discuss given topics within syndicates and in the 

plenary. During these work students are to be evaluated to verify their competences. 

 Test: 

Written examination at the end of the module. The type of the test is up to the Course 

Director. If needed, more tests may be conducted during the Module. 

 

 

 

 

L
e
a
rn

in
g

 o
u

tc
o

m
e
s

 

 

Knowledge 

 

Basic knowledge of the LOAC and related issues. 

Basic knowledge of the legal context of military operations. 

Skills 

 

Analyse, anticipate and lead operations efficiently. 

Advise superiors and inform subordinates about the key 

aspects of the LOAC. 

Advise superiors and inform subordinates about the issues 

related to LOAC. 

Explain the spectrum of armed conflict and how LOAC applies 

at each point on the spectrum. 

Describe Human Rights Law in the operational context. 

Explain the means and methods of warfare, including the 

prohibition against the use of certain weapons. 

Apply the Rules of Engagement on the level being responsible 

after graduation. 

Explain the consequences of disobeying LOAC and the 

obligation to report via lotions of LOAC. 

Competences 

 

Understand rights and duties when it comes to use of force. 

Understand the global legal context of military operations. 

Enable students to apply the LOAC appropriate to their future 

first position after graduation. 
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Module details 

 

Main 

Topic 

 

Recommended 

Working 

Hours2 

 

Details 

 

Basic 

Principles of the LOAC 

5 

 

 Definition of Armed Conflict. 

 Types of Armed Conflict. 

 Application of Law. 

 Basic Principles of IHL. 

 Human Rights Law (e.g. European 

Convention on Human 

 Rights - ECHR). 

 Protection of Cultural Property. 

Definitions in IHL 

 

2 

 

 Forbidden Means and Methods of 

Warfare, Military 

 Objectives, Combatants, Prisoners 

of War, Civilians, 

 Wounded, sick and shipwrecked. 

Legal Context 

of Military 

Operations 

 

2 

 

 International Law in Military 

Operations (e.g.: UN Charter, 

 Chapter VI and Chapter VII). 

 Rules of Engagement (ROE). 

 Status of Forces Agreement 

(SOFA). 

International 

CriminalJustice 

2 

 

 International Criminal Tribunals. 

 Command Responsibility. 

Additional hours to increase the learning outcomes3 

Syndicate Work3 9 

 

 To increase the understanding of the 

LOAC‘s principles. 

 To increase the understanding of the 
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1Remark: If the Module or parts of the Module are conducted in French language, 

international 

participants are to be informed 3 months in advance. 

2Remark: Detailed working hours are up to the Module Director. The total amount of  hours 

has to fit to the national law concerning working hours for 2 ECTS. 

3Remark: Parts of these hours may be taken by the Module Director to teach or to discuss 

more detailed the listed topics or an additional relevant topic referring to the LOAC for 

example: Cyber Warfare (Introduction to Cyber Terrorism and Information Warfare; the 

General Concept of Cyber Warfare and Cyber Warfare and International Law) 

 

 

context of definitions in IHL on the basis of 

specific examples. 

Case studies and 

Discussions3 

8 

 

 To illustrate the basic rules (Geneva 

Conventions and their Additional Protocols). 

 Each case study comprises a description of 

a situation followed by questions. 

Self-study3 22  Preparation for the upcoming lessons and 

for exam(s). 

 Reflection of the topics issued. 

 If IDL is developed it may be counted to 

these hours. 

Total 502  
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2.4.6 ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΔ ΓΗΑΛΔΞΔΗ 

Α/Α ΟΜΗΛΖΣΖ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΟΜΗΛΗΑ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Παξαηήξεζε: Οη δηαιέμεηο ηνπ Βαξηλνχ εμακήλνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε λεφηεξε δηαηαγή. 
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2.5 ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ   

2.5.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 

1) Με ηνλ φξν «Δχειπηο», λννχληαη νη εθπαηδεπφκελνη σο κέιινληεο Ώμησκαηηθνί ζηε 

ρνιή (πισλ – σκάησλ), εκεδαπνί ή αιινδαπνί, άλδξεο ή γπλαίθεο. 

2) Αηνηθεηηθά νη ηέζζεξηο ηάμεηο ησλ Βπειπίδσλ ζπγθξνηνχλ ην χληαγκα Βπειπίδσλ 

(Β).  

3) Σν Β είλαη ηξαηησηηθφ πγθξφηεκα πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζην Αηνηθεηή ηεο Β 

θαη είλαη ηζφηηκν πξνο χληαγκα Πεδηθνχ. 

4) Ο Αηνηθεηήο ηνπ Β, νη Αηνηθεηέο ησλ Σαγκάησλ Βπειπίδσλ (ΣΒ) θαη νη Αηνηθεηέο ησλ 

Λφρσλ Βπειπίδσλ (ΛΒ) είλαη ηνπ πινπ ηνπ Πεδηθνχ. Οη Αηκνηξίηεο κπνξεί λα είλαη θαη ησλ 

ινηπψλ πισλ – σκάησλ. ινη νη Ώμησκαηηθνί ηνπ Β είλαη απφθνηηνη ηεο Β. 

5) Ο Αηνηθεηήο ηνπ Β είλαη ελ ελεξγεία Ώμησκαηηθφο βαζκνχ πληαγκαηάξρε, απφθνηηνο 

ηεο Ώλψηαηεο Αηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ (ΏΑΕΠΟ) ή ηεο Ώλψηαηεο ρνιήο Πνιέκνπ 

(ΏΠ). Ο Αηνηθεηήο Β επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αηνηθεηή ηεο Β γηα ηελ θαλνληθή θαη εχξπζκε 

δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ εκεξήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Βπειπίδσλ. Βπίζεο επζχλεηαη γηα ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, ηε 

ζηξαηησηηθή αγσγή, ηε δηαγσγή θαη δηαβίσζε ησλ Βπειπίδσλ. Έρεη ηε δηνηθεηηθή θαη 

πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία επί ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Β ζχκθσλα κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο 

θαλνληζκνχο θαη δηαηαγέο, ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο 

θαη είλαη Αηνηθεηήο ηνπ ηξαηνπέδνπ ζεξηλήο εθπαίδεπζεο ησλ Βπειπίδσλ. Ώλαπιεξψλεηαη, 

φηαλ απνπζηάδεη, απφ ηνλ αξραηφηεξν Αηνηθεηή ΣΒ. 

6) ηα βαζηθά νξγαλσηηθά ζηνηρεία ηνπ Β πεξηιακβάλνληαη ηα ΣΒ ησλ νπνίσλ νη 

Αηνηθεηέο είλαη ελ ελεξγεία Ώμησκαηηθνί βαζκνχ Ώληηζπληαγκαηάξρε θαη απφθνηηνη ηεο 

ΏΑΕΠΟ. Ο Αηνηθεηήο ηνπ ΣΒ επζχλεηαη έλαληη ηνπ Αηνηθεηή ηνπ Β γηα ηελ θαλνληθή θαη 

εχξπζκε δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Σάγκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Βπειπίδσλ. Βπίζεο επζχλεηαη γηα ηε ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε, ηε ζηξαηησηηθή αγσγή, ηε δηαγσγή θαη δηαβίσζε ησλ Βπειπίδσλ ηνπ Σάγκαηνο. 

Σα ΣΒ απνηεινχληαη απφ ΛΒ θαη ν αξηζκφο ηνπο είλαη αλάινγνο ηεο δχλακεο ησλ 

Βπειπίδσλ. Ώλαπιεξψλεηαη, φηαλ απνπζηάδεη, απφ ηνλ αξραηφηεξν Ώμησκαηηθφ ηνπ 

Σάγκαηνο.  

7) Σν Β δελ δηαζέηεη θαλέλα φξγαλν ή κέζν Αηνηθεηηθήο Μέξηκλαο. Οη αλάγθεο ηνπ, 

πάζεο θχζεο, θαιχπηνληαη απφ ηα φξγαλα Αηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη Μέξηκλαο ηεο Β.  
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8) Δ δηεμαγσγή ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ πληάγκαηνο εθηειείηαη:  

α) χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ θαη ηηο δηαηαγέο Αηνηθήζεσο ηεο Β. 

β) Καηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Βζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ ηξαηεπκάησλ, 

εθφζνλ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο. 

 

2.5.2 ΑΠΟΣΟΛΖ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 

Δ απνζηνιή ηνπ Β είλαη: 

1) Δζηθή θαη ηξαηησηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ Βπειπίδσλ, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ 

εγεηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο, ρσξίο απηφ λα ζπληειείηαη αληαγσληζηηθά ή επηθπξηαξρηθά.  

2) Αηαζθάιηζε ηεο άςνγεο εκθάληζεο θαη παξάζηαζεο ησλ Βπειπίδσλ ζε θάζε 

εθδήισζή ηνπο, εληφο θαη εθηφο ηεο ρνιήο.  

3) Αηαζθάιηζε ηεο θαλνληθήο θαη εχξπζκεο δηεμαγσγήο ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο σξψλ ππεξεζίαο θαη εθπαηδεχζεσο.  

4) Οξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο (εθαξκνζκέλεο θαη 

ζεσξεηηθήο) ησλ Βπειπίδσλ, θαζψο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ζσκαηηθήο αγσγήο, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο θαη ην Πξφγξακκα ηεο ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο. 

5) Οξγάλσζε, πξνεηνηκαζία, ζπληνληζκφο θαη πινπνίεζε ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ρνιήο φπσο θαηάηαμε, νξθσκνζίεο, ζπκκεηνρή ζε ζηξαηησηηθέο παξειάζεηο θαη άιιεο 

εθδειψζεηο. 

6) Παξαθνινχζεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, επηαμίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ θηεξίσλ 

ζηξαησληζκνχ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Βπέιπηδεο, ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ησλ ζηε ρνιή (ζπζζίηην, δηαβίσζε, ςπραγσγία, θιπ) θαη εθδήισζε 

ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ βειηίσζή ηνπο. 
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2.5.3 ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 

1) Ο Βπέιπηδεο, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηνλ 

βαζκφ ηνπο θαη ηελ ηεξαξρία ηνπο ζηε Β, εθηεινχλ ππεξεζίεο θαη θαζήθνληα, θαη‘  

ειάρηζην, σο αθνινχζσο: 

α) Ώξρεγνχ ησλ Βπειπίδσλ. 

β) Βπηινρία Λφρνπ. 

γ) Λνρία - ΐνεζνχ Αηκνηξίηε. 

δ) Οκαδάξρε. 

ε) Θαιακάξρε. 

ζη) Λνρία Τπεξεζίαο πληάγκαηνο θαη βνεζψλ απηνχ. 

δ) Αεθαλέα Τπεξεζίαο Λφρνπ θαη βνεζψλ απηνχ. 

ε) πζζηηηάξρε θαη βνεζψλ απηνχ. 

ζ) Βπέιπηδνο Τπεξεζίαο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. 

η) ΐνεζνχ Ώμησκαηηθνχ Βπηηεξεηή. 

ηα) Τπεξεζίεο θξνπξάο. 

2) Οη ππεξεζίεο ησλ παξαγξάθσλ 1(ζη) έσο θαη 1(ηα) πξνγξακκαηίδνληαη πεξηνδηθά κε 

κέξηκλα ηνπ πληάγκαηνο Βπειπίδσλ θαη ησλ Λφρσλ θαη νξίδνληαη θαζεκεξηλά κε ηηο 

αληίζηνηρεο Δκεξήζηεο Αηαηαγέο. Οη ινηπέο ππεξεζίεο πξνθχπηνπλ απφ ην βαζκφ θαη ηελ 

αξραηφηεηα ησλ Βπειπίδσλ. 

3) Σα θαζήθνληα, ν ηξφπνο άζθεζεο απηψλ θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

ππεξεζίεο ησλ Βπειπίδσλ πεξηιακβάλνληαη ζε Μφληκεο Αηαηαγέο ηεο ρνιήο θαη ζην 

Βγθφιπην ηνπ Βπέιπηδνο. Βίλαη δπλαηφλ, κε δηαηαγή ηνπ Αηνηθεηή ηεο Β, λα νξίδνληαη θαη 

άιιεο ππεξεζίεο ή θαζήθνληα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Β. 

4) Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, νη Βπέιπηδεο ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαβίσζε θαη ηελ ςπραγσγία ησλ Βπειπίδσλ, θαζψο θαη ζε αγψλεο κε αζιεηηθέο νκάδεο ηεο 

Β, ζην πιαίζην θαιιηέξγεηαο πλεχκαηνο, νκάδαο, αζιεηηζκνχ θαη άκηιιαο. 
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2.5.4 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΗ ΔΤΔΛΠΗΓΔ 

1) Καζήθνληα Τπαμησκαηηθψλ βαζκνθφξσλ εθηεινχλ νη νλνκαδφκελνη θαη θέξνληεο ηα 

δηαθξηηηθά ζήκαηα ηνπ βαζκνχ ηνπο Βπέιπηδεο ηεο IV ηάμεο. 

2) Ο αξηζκφο ησλ βαζκνθφξσλ Βπειπίδσλ είλαη:  

α) Έλαο Ώξρηινρίαο πληάγκαηνο, αξρεγφο ησλ Βπειπίδσλ, ν νπνίνο είλαη ν 

αξραηφηεξνο Έιιελαο Βχειπηο.  

β) Έλαο Βπηινρίαο θαηά Λφρν. 

γ) Έλαο Λνρίαο θαηά Αηκνηξία.  

δ) Έλαο Αεθαλέαο θαηά Οκάδα.  

3) Οη Βπέιπηδεο γηα αλάγθεο ζηξαησληζκνχ θαη δηνηθήζεσο, ζπγθξνηνχλ Αηκνηξίεο ή 

Λφρνπο αλάινγα κε ηε δχλακή ηνπο θαη ζηξαησλίδνληαη ζε μερσξηζηνχο δηθνχο ηνπο 

ζαιάκνπο, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Οη παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο δηνηθήζεσο κεηαμχ 

Βπειπίδσλ ιφγσ ζηξαησληζκνχ, ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο ρνιήο. ε θάζε πεξίπησζε 

δηαθνξνπνηείηαη ν αξηζκφο ησλ βαζκνθφξσλ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ επίδνζε ζε θάζε 

ηάμε, αλεμάξηεηα θχινπ. 

4) Δ ελ γέλεη νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή φρη βαζκνθφξσλ, 

θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, επηηεινχληαη κε ηελ αλάζεζε 

θαζεθφλησλ κε βάζε ηελ αξραηφηεηα. 
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2.5.5 ΠΑΡΑΗΣΖΖ – ΓΗΑΓΡΑΦΖ – ΑΠΟΠΟΜΠΖ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 

1) Παξαίηεζε 

α) Πξν ηεο νξθσκνζίαο ηεο Ε ηάμεο, νη επηηπρφληεο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαη κε 

παξνπζηαζζέληεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Οξγαληζκφ, ζεσξνχληαη 

παξαηηεζέληεο. 

β) Οη Βπέιπηδεο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ παξαίηεζε. 

γ) Γηα ηνπο Βπέιπηδεο πνπ είλαη αλήιηθνη ε παξαίηεζε ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθψο δηα 

ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα ή επηηξνπεία ή αζθεί θεδεκνλία. 

δ) Δ παξαίηεζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξνο ηε Αηνίθεζε ηεο ρνιήο ε νπνία ηελ 

ππνβάιιεη ζην ΓΒ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ. 

ε) Δ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Ώξρεγνχ ΓΒ πνπ εθδίδεηαη 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο παξαίηεζεο.  

ζη) Ο Αηνηθεηήο ηεο ρνιήο κπνξεί, θαηά ηε θξίζε ηνπ, λα απνζηείιεη ηνπο 

παξαηηεζέληεο Βπέιπηδεο ζε άδεηα ζηηο θαηνηθίεο ηνπο κέρξη λα εθδνζεί ε απφθαζε πεξί 

απνδνρήο ηεο παξαίηεζήο ηνπο. 

2) Αηαγξαθή 

Βχειπηο δηαγξάθεηαη απνιπφκελνο ηεο Β κε απφθαζε ηνπ Ώ/ΓΒ θαηφπηλ πξνηάζεσο 

ηνπ Αηνηθεηή ηεο ρνιήο γηα ηηο παξαθάησ αηηίεο:  

α) Βάλ αξλεζεί λα δψζεη ην λελνκηζκέλν φξθν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Οξγαληζκνχ ηεο ρνιήο. 

β) Βάλ απνπζηάζεη απζαίξεηα επί ηφζεο εκέξεο, φζεο ζε θάζε πεξίπησζε πξνβιέπεη 

ν ζρεηηθφο λφκνο φηη θεξχζζεηαη ιηπνηάθηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νξθηζζείο Βχειπηο 

πνπ απνβάιιεηαη, δελ απαιιάζζεηαη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ζηξαηησηηθή πνηληθή 

λνκνζεζία πνηληθήο δίσμεο.  

γ) Βάλ απνπζηάζεη πξν ηεο νξθσκνζία σο πξσηνεηήο Βχειπηο, ζπλερψο ή 

δηαθεθνκκέλα, επί πέληε εκέξεο,. 

δ) Βάλ δηαπηζησζεί εηζαγσγή ζηε ρνιή κε βάζε ςεπδή ή αλαθξηβή πηζηνπνηεηηθά, 

φηαλ απηφ αλαθαιπθζεί, αλεμάξηεηα ηνπ έηνπο ζην νπνίν θνηηά, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ρνιήο. 

ε) Βάλ παξαηηεζεί, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

ζη) Βάλ απνηχρεη θαηά ηελ εθπαίδεπζε, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο 

ρνιήο. 
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δ) ε πεξίπησζε ζσκαηηθήο αληθαλφηεηαο κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο 

ΏΤΒ. 

ε) Βάλ απνπεκθζεί ηεο ρνιήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ. 

ζ) ε πεξίπησζε θαηαδίθεο γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ απνθιείνπλ ηνπο 

ππνςεθίνπο θαηά ην δηαγσληζκφ επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ πνηλή, θαζψο θαη γηα θαηαδίθε ζε θπιάθηζε άλσ ησλ έμη (6) κελψλ ζπλνδεπφκελε θαη 

απφ ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε άιινπ αδηθήκαηνο. Δ 

παξαγξαθή ηεο πνηλήο ή ε κεηαηξνπή ηεο, δελ αίξνπλ ηελ παξαπάλσ ζπλέπεηα. 

3) Ώπνπνκπή 

Βχειπηο απνπέκπεηαη ηεο ρνιήο θαηφπηλ απνθάζεσο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ 

θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

α) Παξάβαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο, πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα ησλ κηθξφηεξσλ 

πεηζαξρηθψλ πνηλψλ.   

β) ΐαξηά παξαπηψκαηα πεξί ηελ πεηζαξρία θαη ππεξεζία. 

γ) Παξαπηψκαηα πνπ ζίγνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηηκή. 

δ) Ώζπκβίβαζηε πξνο ηελ ηδηφηεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ Βπέιπηδνο ζπκπεξηθνξά. 

ε) Ώληεζληθέο θαη αλαηξεπηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ηδίνπ. 

ζη) Ώληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά, θαηά ηηο εθάζηνηε δηελεξγνχκελεο εμεηάζεηο ή 

δνθηκαζίεο. 

δ) πξξνή παξαπησκάησλ, γηα ηα νπνία επηβιήζεθαλ ρσξίο απνηέιεζκα νη αλψηεξεο 

πεηζαξρηθέο πνηλέο, θαζψο θαη γηα ην πξνθαλψο αδηφξζσην ηεο δηαγσγήο ηνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ Αηνηθεηνχ ηεο ρνιήο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ πεξί αλαθξηηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

ε) Βάλ απνηχρεη ζηα ζηξαηησηηθά πξνζφληα ή ηελ δηαγσγή, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο. 

4) ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, νη Βπέιπηδεο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαβάινπλ ηα έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθε ην δεκφζην θαηά ην ρξφλν θνίηεζεο ηνπο ζηε 

Β, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία (πιελ ησλ Βπειπίδσλ Ε ηάμεσο πνπ 

δελ έρνπλ νξθηζηεί). Γηα ηνπο Βπέιπηδεο πνπ είλαη αλήιηθνη, ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε γνληθή 

κέξηκλα ή επηηξνπεία ή αζθεί θεδεκνλία ηνπ παξαηηνπκέλνπ ή απνιπφκελνπ Βπέιπηδνο 

ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, λα θαηαβάιεη ηα έμνδα ζηα νπνία 

ππνβιήζεθε ην δεκφζην θαηά ην ρξφλν θνίηεζεο ηνπο ζηε Β, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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5) Οη Βπέιπηδεο νη νπνίνη έρνπλ παξαηηεζεί ή δηαγξαθεί ή απνπεκθζεί δελ κπνξνχλ λα 

επαλέιζνπλ ζηε ρνιή ή λα θαηαηαγνχλ εθ λένπ ζε απηή. 
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2.5.6 ΖΘΗΚΔ ΑΜΟΗΒΔ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 

1) Οη ελ γέλεη εζηθέο ακνηβέο θαζνξίδνληαη απ‘ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ θαη ηνπ Βιιεληθνχ ηξαηνχ 

εηδηθφηεξα. 

2) Οη εζηθέο ακνηβέο πνπ απνλέκνληαη ζηνπο Βπέιπηδεο θαηά ηελ θνίηεζε ηνπο ζηε 

ρνιή ηζρχνπλ κφλν γηα φζν ρξφλν έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Βπέιπηδνο, εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε δηαηαγή απνλνκήο.  

3) Βπηπιένλ, ζηνπο Βπέιπηδεο πνπ επηηπγράλνπλ πςεινχο βαζκνχο επηδφζεσλ ζηελ 

Ώθαδεκατθή – ηξαηησηηθή Βθπαίδεπζε θαη δηαθξίλνληαη ζε ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, απνλέκνληαη απφ ηε Αηνίθεζε ηεο Β νη παξαθάησ εζηθέο ακνηβέο θαη ηηκεηηθέο 

δηαθξίζεηο:  

α) Μλεκφλεπζε ζηελ Δκεξήζηα Αηαηαγή ρνιήο. 

β) Ώπνλνκή δηπιψκαηνο. 

γ) Ώπνλνκή εκβιήκαηνο. 

δ) Σηκεηηθέο άδεηεο εμφδνπ κε ή ρσξίο δηαλπθηέξεπζε. 

4) ηνπο δηαθξηλφκελνπο Βπέιπηδεο, σο εζηθή ακνηβή, απνλέκνληαη θαηά πεξίπησζε θαη 

δχλαληαη λα θέξνληαη ηα παξαθάησ εκβιήκαηα: 

α) Κεθαιή Ώζελάο. 

β) Οιπκπηαθνί θχθινη. 

γ) πια ρηαζηί. 

δ) Ξίθε ρηαζηί.  
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2.5.7 ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΔ ΠΟΗΝΔ 

Οη επηβαιιφκελεο πνηλέο είλαη νη εμήο:  

1) Βπίπιεμε. 

2) ηέξεζε εμφδνπ. 

3) Πεξηνξηζκφο.  

4) Κξάηεζε. 

5) Φπιάθηζε απιή. 

6) Ώπζηεξά θπιάθηζε. 

7) Ώπνπνκπή. 

 

Οη πνηλέο ηίζεληαη ππφ ηελ θξίζε θαη ηειηθή έγθξηζε ηνπ Αηνηθεηνχ ρνιήο. 
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2.5.8 ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΠΑΡΑΠΣΧΜΑΣΑ 

1) Μηθξέο παξαιείςεηο, πνπ αθνξνχλ ζε ιεπηνκέξεηεο εθηειέζεσο θαζήθνληνο θαη 

γεληθά, ζπκπεξηθνξάο ηνπ Βπέιπηδνο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο Βπίπιεμεο.  

2) Βιαθξέο παξαβάζεηο, ηδηαίηεξα γηα φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ζηνιήο, ηε 

γεληθή εκθάληζε, παξάζηαζε, ζπκπεξηθνξά κέζα ζην ηξαηφπεδν, θαζψο θαη γηα αλεπαξθή 

απφδνζε ζηα καζήκαηα, γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο ζηέξεζεο εμφδνπ. Δ πνηλή 

εθηίεηαη κε παξακνλή ηνπ ηηκσξεκέλνπ ζηε ρνιή κέρξη ηελ επφκελε έμνδν.  

3) Ώκέιεηα ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θαλνληθφ ηξφπν πνπ θέξεηαη ε ζηνιή, 

ακέιεηα σο πξνο ηε ζπληήξεζε ηνπ ηκαηηζκνχ, νπιηζκνχ θαη ησλ άιισλ δεκφζησλ εηδψλ θαη 

γεληθά γηα ππεξεζηαθέο παξαιείςεηο, γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ πεξηνξηζκνχ. 

Ώπηνί πνπ ηηκσξνχληαη κε πεξηνξηζκφ δελ απαιιάζζνληαη απφ θακία ππεξεζία ή 

εθπαίδεπζε θαη εθηίνπλ ηελ πνηλή ζην ζάιακφ ηνπο, ελψ απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ςπραγσγηθέο ζπγθεληξψζεηο. 

4) νβαξά παξαπηψκαηα, ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππεξεζία, πεηζαξρία, 

θηινληθίεο, γεληθά ηελ ηάμε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη γηα απνπζία απφ ην βξαδηλφ ή 

νπνηνδήπνηε πξνζθιεηήξην θαη άιια ζπλαθή παξαπηψκαηα, γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ε 

πνηλή ηεο θξαηήζεσο. Ώπηνί πνπ ηηκσξνχληαη κε θξάηεζε δελ απαιιάζζνληαη απφ θακία 

ππεξεζία ή εθπαίδεπζε θαη δχλαηαη λα εθηίζνπλ ηελ πνηλή ζην πεηζαξρείν, ελψ 

απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ςπραγσγηθέο ζπγθεληξψζεηο. 

5) ΐαξχηεξα παξαπηψκαηα θαηά ηεο πεηζαξρίαο ή ειαθξχηεξα, πνπ φκσο γίλνληαη ζε 

θαηάζηαζε κέζεο ή επαλεηιεκκέλα ή θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ππεξεζίαο, γηα ηα νπνία 

επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο θπιαθίζεσο. Δ πνηλή εθηίεηαη απ' φινπο ζην πεηζαξρείν, ηηο ψξεο 

ηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα δελ είλαη απαζρνιεκέλνη ζε ππεξεζία ή εθπαίδεπζε. 

6) ΐαξηά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο απζηεξήο 

θπιάθηζεο. Οη Βπέιπηδεο πνπ ηηκσξνχληαη κε απζηεξή θπιάθηζε, εθηίνπλ ηελ πνηλή ζην 

πεηζαξρείν, πιελ ησλ σξψλ εθπαηδεχζεσο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. 
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2.5.9 ΑΦΑΗΡΔΖ ΓΗΟΗΚΖΔΧ 

1) Δ αθαίξεζε δηνηθήζεσο δελ ζπληζηά πεηζαξρηθή πνηλή, αιιά απνηειεί δηνηθεηηθφ 

κέηξν. 

2) Δ αθαίξεζε δηνηθήζεσο απφ ηνπο Βπέιπηδεο πνπ ηελ αζθνχλ απνθαζίδεηαη απφ ηε 

Αηνίθεζε ηεο Β, ε νπνία θξίλεη φηη έρεη θινληζζεί ην θχξνο ησλ αζθνχλησλ δηνίθεζε, 

έλαληη ησλ δηνηθνπκέλσλ απφ απηνχο, θαζψο θαη ε εκπηζηνζχλε ηεο Αηνηθήζεσο ηεο Β, 

φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηά ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ θαησηέξσλ 

ηνπο. 

3) Δ αθαίξεζε ηεο δηνηθήζεσο θνηλνπνηείηαη κε ηελ εκεξήζηα Αηαηαγή ρνιήο, 

θαζνξηδνκέλεο ηαπηνρξφλσο θαη ηεο ρξνληθήο δηαξθείαο θαη απνρήο ηνπ Βπέιπηδνο (ή 

Βπειπίδσλ) απφ ηα θαζήθνληα ηνπ θέξνληαο φκσο ηα δηαθξηηηθά ηνπ. Δ δηάξθεηα απηή 

κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

4) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαζνξηζζέληνο κε ηελ Δκεξήζηα Αηαηαγή ρνιήο ρξφλνπ, 

ν απαιιαγείο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ επαλέξρεηαη ζην Λφρν πνπ αλήθεη θαη αλαιακβάλεη 

ππεξεζία. 

5) Δ αθαίξεζε ηεο δηνηθήζεσο, επεηδή δελ είλαη πνηλή, δελ έρεη απηνδχλακε επίδξαζε 

ζηε κνξηνδφηεζε ηεο δηαγσγήο ησλ Βπειπίδσλ, αιιά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

ηνπο πξνζφλησλ. 
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2.5.10 ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΔΠΗΒΟΛΖ ΠΟΗΝΧΝ 

1) Γηα θάζε παξάπησκα επηβάιιεηαη έλα κφλν είδνο πνηλήο. 

2) Δ πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία επί ησλ Βπειπίδσλ είλαη ε παξαθάησ:  

α) Ο Αηνηθεηήο ηεο Β έρεη πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία Αηνηθεηνχ Μεξαξρίαο. 

β) Ο Τπνδηνηθεηήο ηεο Β πεξηνξηζκφ, θξάηεζε, απιή θπιάθηζε κέρξη είθνζη (20) 

εκέξεο. 

γ) Ο Αηεπζπληήο ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο πεξηνξηζκφ, θξάηεζε, απιή θπιάθηζε 

κέρξη δεθαπέληε (15) εκέξεο.  

δ) Ο Αηνηθεηήο πληάγκαηνο Βπειπίδσλ πεξηνξηζκφ, θξάηεζε, απιή θπιάθηζε κέρξη 

δέθα (10) εκεξψλ, ζηέξεζε εμφδνπ κέρξη ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ θαη έλνπιε άζθεζε κέρξη 

έμη (6) εκέξεο. 

ε) Οη Αηνηθεηέο Σαγκάησλ Βπειπίδσλ, πεξηνξηζκφ, θξάηεζε, απιή θπιάθηζε κέρξη 

πέληε (5) εκέξεο, ζηέξεζε εμφδνπ κέρξη δχν (2) εκέξεο θαη έλνπιε άζθεζε κέρξη ηέζζεξηο 

(4) εκέξεο. 

ζη) Οη Αηνηθεηέο Λφρσλ Βπειπίδσλ πεξηνξηζκφ ή θξάηεζε κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο 

θαη έλνπιε άζθεζε κέρξη δχν (2) εκέξεο. 

δ) Σα εληεηαικέλα εκεξήζηα φξγαλα ππεξεζίαο ηνπ Β πεξηνξηζκφ ή θξάηεζε κέρξη 

ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ην βαζκφ ηνπ Λνραγνχ θαη άλσ θαη κέρξη δχν (2) εκέξεο ζην 

βαζκφ ηνπ Τπνινραγνχ. 

3) Οη Ώμησκαηηθνί ηεο Β, νη ελ ελεξγεία Ώμησκαηηθνί εθπαηδεπηέο θαη ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ αλαθέξνπλ, κέζσ ηεο αλαθνξάο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ  Β ζηε Αηνίθεζε, 

γηα θάζε παξάπησκα Βπέιπηδνο, ε νπνία είλαη αξκφδηα λα απνθαζίζεη θαη επηβάιεη ηηο 

αλάινγεο θπξψζεηο. 

4) Οη Ώμησκαηηθνί ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ δελ έρνπλ δηθαίσκα επηβνιήο πνηλήο ζηνπο 

Βπέιπηδεο, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Βχειπηο, βξηζθφκελνο ζε άδεηα, ππέπεζε ζε 

θάπνην παξάπησκα. Βάλ ηνχην έιαβε ρψξα ζηελ πεξηνρή Ώζελψλ – Πεηξαηψο, ν 

Ώμησκαηηθφο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε ρνιή, ε νπνία δηαηάζζεη άκεζα ηνλ Βχειπη λα 

επηζηξέςεη ζηε ρνιή. Βάλ έιαβε ρψξα ζε άιιεο πεξηνρέο, αλαθέξεη ν Ώμησκαηηθφο ζρεηηθά 

ζην Φξνπξαξρείν, ην νπνίν ελεξγεί, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηαγέο. 

5) Κάζε αλψηεξνο Βχειπηο γηα θάζε παξάπησκα άιινπ Βπέιπηδνο, εληφο ή εθηφο ηεο 

Β, νθείιεη λα αλαθέξεη ηνχην ηεξαξρηθά. 
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2.5.11 ΑΓΔΗΔ – ΔΞΟΓΟΗ ΔΤΔΛΠΗΓΧΝ 

1) Οη Βπέιπηδεο ιακβάλνπλ θαλνληθή άδεηα, ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο. 

2) Βπίζεο, νη Βπέιπηδεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ:  

α) Άδεηα εμφδνπ κε ή ρσξίο δηαλπθηέξεπζε, αλάινγα κε ηηο δηαηαγέο ηεο Β. 

β) Σηκεηηθή άδεηα εμφδνπ κε ή ρσξίο δηαλπθηέξεπζε γηα πεξηπηψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

θάζε θνξά απφ ηε Αηνίθεζε ηεο Β. 

γ) Άδεηα απνκάθξπλζεο απφ ηε Φξνπξά ρνξεγείηαη ζηνπο επηζπκνχληεο Βπέιπηδεο, 

αλεμαξηήησο πνζνζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηαγέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ΓΒ 

γηα ην ππφςε ζέκα. 

3) Ο Αηνηθεηήο ηεο ρνιήο έρεη ην δηθαίσκα λα ρνξεγεί ζε θάζε Βχειπη, εθηάθησο θαη γηα 

επείγνληα ιφγν, άδεηα απνπζίαο κέρξη δεθαπέληε (15) εκέξεο, εθάπαμ ή ηκεκαηηθά. Γηα 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο δεηείηαη ε έγθξηζε απφ ην ΓΒ. 

4) Οη επξηζθφκελνη ζε άδεηα Βπέιπηδεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ θάζε έθηαθηε αίηεζή 

ηνπο πξνο ηε Β, κέζσ ησλ θαηά ηφπνπο θξνπξαξρείσλ ή ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. ε 

πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο, εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ζηξαηησηηθνχο.  

5) Οη ρνξεγνχκελεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή απαιιαγψλ αλαξξσηηθέο άδεηεο 

δηαλχνληαη θαηά βάζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ρνιήο ή ζηνλ ηφπν επηζπκίαο ηνπ Βπέιπηδνο, 

ή θαη ζηα δχν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αηνηθεηνχ ηεο ρνιήο. ε θάζε πεξίπησζε ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αδείαο ζε ζπλάξηεζε κε ην φξην απνπζηψλ γηα απψιεηα ηεο 

ηάμεο θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεκάησλ. 

6) Βηδηθφηεξα γηα ηηο άδεηεο ησλ αιινδαπψλ Βπειπίδσλ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:  

α) Αηθαηνχληαη ηνλ απηφ αξηζκφ αδεηψλ, φπσο θαη νη εκεδαπνί Βπέιπηδεο. 

β) ε πεξίπησζε αίηεζεο επηπιένλ αδείαο γηα εζληθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη δπλαηφλ λα δνζεί άδεηα εμφδνπ ή απνπζίαο, 

θαηφπηλ αίηεζεο ηεο νηθείαο πξεζβείαο θαη έγθξηζεο απφ ηε Αηνίθεζε ηεο ρνιήο.  

7) ινη νη Βπέιπηδεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα γλσζηνπνηνχλ ζηε ρνιή ηελ αθξηβή 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη ην ηειέθσλν ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Ώζελψλ –Πεηξαηψο, ζηελ 

νπνία δηακέλνπλ θαηά ηηο εμφδνπο ηνπο. 

 

 

 



Σξίηε έθδνζε 

653 

2.5.12 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

1) ιεο νη δαπάλεο εθπαίδεπζεο, δηαηξνθήο, ηκαηηζκνχ, δηδάθηξσλ ησλ Βπειπίδσλ 

βαξχλνπλ ην Αεκφζην. 

2) Οη Βπέιπηδεο δηθαηνχληαη κεληαίεο απνδνρέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε εηδηθέο 

κηζζνινγηθέο δηαηάμεηο. 

3) Οη αιινδαπνί Βπέιπηδεο έρνπλ ηηο ίδηεο παξνρέο Αηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη 

εληάζζνληαη ζην ηζρχνλ ζχζηεκα Αηνηθήζεσο θαη Αηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηεο ρνιήο κε ηνπο 

εκεδαπνχο. Σα ζέκαηα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξνχλ ζηηο άδεηεο παξακνλήο, ζηε 

κεληαία απνδεκίσζε θαη ινηπέο ηδηαηηεξφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, 

ηνλ Καλνληζκφ πεξί «Βθπαίδεπζεο Ώιινδαπψλ» ηνπ ΓΒΒΘΏ θαη ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο.  

4) Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αθαδεκατθήο θαη ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηαβίσζεο 

ησλ Βπειπηδσλ ε ρνιή δηαζέηεη ηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: 

α) Ώίζνπζεο δηδαζθαιίαο. 

β) Βξγαζηήξηα. 

γ) Ώκθηζέαηξν 1200 ζέζεσλ. 

δ) Ώκθηζέαηξα 270 ζέζεσλ θαη ακκνδφρνπο. 

ε) Ώζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

ζη) Βζηηαηφξηα – καγεηξεία. 

δ) Σππνγξαθείν. 

ε) Καηαιχκαηα Λφρσλ Βπειπίδσλ. 

ζ) Ώίζνπζα δηαζθεδάζεσο. 

η) Θεξαπεπηήξην – αλαξξσηήξην. 
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2.6 ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

2.6.1 ΔΞΔΣΑΔΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ 

1) Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα κέζα ζην δηαηηζέκελν γηα ηελ δηδαζθαιία ρξφλν θαη 

πεξηιακβάλνπλ πξνθνξηθή εμέηαζε θαζψο θαη πξφρεηξεο γξαπηέο εμεηάζεηο.  

2) Σν Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαλνληθψλ εγγξάθσλ εμεηάζεσλ θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Δ 

Κνζκεηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηε Αηεχζπλζε ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο, κε βάζε ηηο νδεγίεο 

ηεο Αηνίθεζεο, ζπληάζζεη έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζηνπο Βπέιπηδεο.  

3) Οη θαλνληθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα δχν θνξέο ην έηνο γηα φιεο ηηο 

ηάμεηο αλά κία ζην ηέινο έθαζηνπ εθ ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ εμακήλσλ. 

4) Σα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ δηδαθηέα χιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

εμακήλνπ. 

5) Δ βαζκνινγηθή θιίκαθα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο εμεηάζεσλ (καζεκάησλ, δνθηκαζηψλ, 

αμηνινγήζεσλ, ζηξαηησηηθήο αγσγήο, δηαγσγήο πηπρηαθήο εξγαζίαο), είλαη 0 – 100 θαη νη 

ηηζέκελνη αξηζκνί πξέπεη λα είλαη αθέξαηνη. 

6) Ο ΐαζκφο Έηνπο (ΐΒ) απνηειεί ην Μέζν ξν (ΜΟ) ησλ βαζκψλ ησλ εμακήλσλ. 

7) Ο ΐαζκφο Βμακήλνπ απνηειεί ην ΜΟ ησλ ηειηθψλ βαζκψλ φισλ ησλ καζεκάησλ ( 

Ώθαδεκατθψλ – ηξαηησηηθψλ) γηα ην εμάκελν. 

8) Ο Σειηθφο ΐαζκφο Μαζήκαηνο (ΣΐΜ) εμάγεηαη απφ ηηο: 

α) Πξνθνξηθέο Βμεηάζεηο. 

β) Πξφρεηξεο Γξαπηέο Βμεηάζεηο (ηνπιάρηζηνλ κία). 

γ) Καλνληθέο Γξαπηέο Βμεηάζεηο. 

Ο ΜΟ ησλ πξνθνξηθψλ θαη ησλ πξφρεηξσλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ απνηειεί ηνλ πξνθνξηθφ 

βαζκφ εμακήλνπ. ηε ζπλέρεηα ν ΜΟ ηνπ πξνθνξηθνχ βαζκνχ εμακήλνπ θαη ηεο θαλνληθήο 

γξαπηήο εμέηαζεο απνηειεί ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο γηα ην εμάκελν. 

9) ζα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ ζεσξία θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ, ν 

πξνθνξηθφο βαζκφο εμακήλνπ ζα πξνθχπηεη θαηά 40% απφ ην εξγαζηήξην θαη 60% απφ ηε 

ζεσξία. 

10) Δ πηπρηαθή εξγαζία ζηελ IV ηάμε βαζκνινγείηαη πξηλ ην ηέινο ηνπ 8νπ εμακήλνπ θαη 

εθιακβάλεηαη σο έλα επηπιένλ κάζεκα. 
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11) Δ θπζηθή αγσγή βαζκνινγείηαη γηα θάζε εμάκελν κε πξνθνξηθή βαζκνινγία θαη κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ. Δ κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή (ρνξφο - κνπζηθή) δελ 

βαζκνινγείηαη. 

12) Οη Βπέιπηδεο Ε, ΕΕ, ΕΕΕ πνπ έρνπλ βαζκνινγεζεί θάησ ηνπ πελήληα (50) δηθαηνχληαη 

επαλεμέηαζεο, ε νπνία ελεξγείηαη ζε δχν εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. 

α) Γηα ηνπο επαλεμεηαζηένπο Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ πξηλ ηελ ζεξηλή άδεηα ησλ 

Βπειπίδσλ. 

β) Γηα ηνπο επαλεμεηαζηένπο ηνπ Βαξηλνχ εμακήλνπ ηελ 1ε εβδνκάδα κεηά ηε ζεξηλή 

άδεηα ησλ Βπειπίδσλ. 

13) Γηα ηνπο Βπέιπηδεο IV ηάμεο δηελεξγείηαη γηα φινπο ηνπο επαλεμεηαζηένπο 

(αλεμαξηήησο εμακήλνπ) κία επαλεμέηαζε πξν ηεο ηειεηήο νξθσκνζίαο θαη νπσζδήπνηε 

πξν ηεο θαηαλνκήο ζε πια – ψκαηα. 

14) Βηδηθά γηα ηελ εμέηαζε ζην κάζεκα ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

α) Βχειπηο ν νπνίνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηαηξηθψλ 

ιφγσλ, δελ ζπκκεηέρεη ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο, ζεσξείηαη φηη πζηεξεί ζην κάζεκα γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν, ιακβάλεη κφλν πξνθνξηθή βαζκνινγία θαη έρεη δηθαίσκα 

επαλεμέηαζεο ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο κε ηνπο επαλεμεηαζηένπο ησλ άιισλ καζεκάησλ.  

β) ε πεξίπησζε πνπ γηα δεχηεξν ζπλερφκελν εμάκελν ή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

επαλεμέηαζεο εμαθνινπζεί λα κελ ζπκκεηέρεη ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν, ζεσξείηαη απνηπρψλ, επαλαιακβάλεη ηελ ηάμε θαη παξαπέκπεηαη ζηελ 

Ώλψηαηε ηξαηησηηθή Τγεηνλνκηθή Βπηηξνπή (ΏΤΒ) εάλ νη ιφγνη κε ζπκκεηνρήο είλαη 

ηαηξηθνί, κε ην εξψηεκα ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηε ρνιή.   

15) Σα απνηειέζκαηα ησλ επαλεμεηάζεσλ είλαη νξηζηηθά θαη δελ επηδέρνληαη ελζηάζεσλ. 

Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζε φηη αθνξά ζηε ζεηξά επηηπρίαο ησλ επαλεμεηαζηέσλ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο.  

16) Γηα ην κάζεκα ηεο Βθαξκνζκέλεο ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

α) Ο πξνθνξηθφο βαζκφο (πξνθνξηθή εμέηαζε θαη πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε) γηα θάζε 

εμάκελν πξνθχπηεη: 

Γηα ην Υεηκεξηλφ εμάκελν: Ώπφ ηελ εθπαίδεπζε πεδίνπ ην επηέκβξην.  

1. Γηα ην Βαξηλφ εμάκελν: Ώπφ ηηο εθπαηδεχζεηο πεδίνπ ην Φεβξνπάξην θαη ηνλ 

Ενχλην. 

 β) ζνη Βπέιπηδεο απνπζηάδνπλ γηα δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ εκίζεσο ησλ 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ εθπαηδεχζεσο πεδίνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πγεηνλνκηθψλ ιφγσλ, βαζκνινγνχληαη κε βαζκφ έσο εμήληα (60) 

ζηε πξνθνξηθή εμέηαζε. 

17) Σν κάζεκα Γεληθήο ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο αθνξά φιεο ηηο ινηπέο ζηξαηησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θάζε εμακήλνπ θαη βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 8. 

18) Βθφζνλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ν αξηζκφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 80% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην 

πξφγξακκα, ηφηε απηφ ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε θαη δελ ππνινγίδεηαη ζηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία. 

19) Αηθαίσκα αίηεζεο αλαβαζκνιφγεζεο έρνπλ φινη νη Βπέιπηδεο κφλν γηα ηηο θαλνληθέο 

γξαπηέο εμεηάζεηο θάζε εμακήλνπ. Δ δηαδηθαζία ηεο αλαβαζκνιφγεζεο έρεη σο αθνινχζσο:  

α)  Ο Βχειπηο ππνβάιιεη γξαπηή αλαθνξά ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 

βαζκνινγίαο (έληππα ή ειεθηξνληθά), ε νπνία δηαβηβάδεηαη κε κέξηκλα ηνπ πληάγκαηνο 

Βπειπίδσλ άκεζα εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο πξνο ηε ρνιή (Κνζκεηεία ή Αηεχζπλζε 

ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο). Βμεηάδεηαη εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηνλ 

Κνζκήηνξα ή ηνλ Αηεπζπληή ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο ε ζθνπηκφηεηα ηεο αίηεζεο θαη 

παξαπέκπεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θαζεγεηή. 

β) Δ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο αλαβαζκνιφγεζεο, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο.  

20) Σν Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην είλαη δπλαηφλ λα απνθαζίζεη ηελ αθχξσζε θαη 

επαλάιεςε ηεο εμεηάζεσο θάπνηνπ καζήκαηνο θαηφπηλ ζρεηηθήο θαηαγγειίαο.  

21) Δ ζηξαηησηηθή αγσγή βαζκνινγείηαη κία θνξά ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο, κε 

ηε ιήμε ηεο εθπαηδεχζεσο θάζε ηάμεσο. 

22) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο πξναγσγήο – απνθνίηεζεο (αξραηφηεηαο), 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο ρνιήο. 

23) ια ηα καζήκαηα αθαδεκατθήο θαη ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

καζήκαηα πξναγσγήο. Δ κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή (ρνξφο - κνπζηθή) δελ είλαη κάζεκα 

πξναγσγήο. 

24) Γηα φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα πξναγσγήο, σο βάζε θαζνξίδεηαη ν βαζκφο 

πελήληα (50) ζηελ εθαηνζηηαία θιίκαθα βαζκνινγίαο. 

25) Ο βαζκφο πηπρίνπ εμάγεηαη σο ν ΜΟ ησλ ΐΒ γηα ην ζχλνιν ησλ εηψλ θνίηεζεο.  

26) Οη πξνπαηδεπφκελνη καζεηέο ζην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ ππνβάιινληαη 

ζε δνθηκαζίεο πξνφδνπ. ην ηέινο θάζε έηνπο πξνπαίδεπζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

καζεηήο δελ ζπγθεληξψζεη ην 50% ηεο βαζκνινγίαο παξαπέκπεηαη ζην ζπκβνχιην θξίζεσο 
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αιινδαπψλ κε ην εξψηεκα ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ηνπ ή ηεο κεηαηάμεψο ηνπ ζε άιιε ρνιή, 

ζηελ νπνία ηα θξηηήξηα είλαη ρακειφηεξνπ επηπέδνπ, κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο πεξί αιινδαπψλ ζπνπδαζηψλ. 

27) Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη ζε Μφληκε Αηαηαγή ηεο ρνιήο. 
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2.6.2 ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

1) ια ηα ζηάδηα ζπνπδψλ ηεο ρνιήο πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θαζψο θαη αζθήζεηο πξάμεο θαη εθαξκνγήο.  

2) Καηά ηα ζηάδηα απηά, νη εμεηάζεηο ππφθεηληαη ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο θαλφλεο, νη 

νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε θάζε Βχειπη, έηζη ψζηε λα 

πξνθχπηεη κηα αληηθεηκεληθά αμηνινγηθή θαηάηαμή ηνπο. 

3) ΐαζηθφο εμεηαζηηθφο θαλφλαο επηβάιιεη φηη ε βαζκνινγία απνηειεί κέζν θαηαλφεζεο 

ηνπ γεληθνχ θαη αηνκηθνχ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ζε θακηά πεξίπησζε 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ηηκσξίαο θαη αλάινγεο δηαπαηδαγψγεζεο. 

4) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ επηηεξεηή αληηγξαθή, ζπλεξγαζία, παξνρή ή 

ιήςε βνήζεηαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ, ν παξαβάηεο απνθιείεηαη 

νξηζηηθά απφ ηε γξαπηή εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο θαη ην γξαπηφ κεδελίδεηαη. Ο επηηεξεηήο 

πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ παξάβαζε αθαηξεί ην γξαπηφ απφ ηνλ παξαβάηε καδί κε ηπρφλ 

ππάξρνληα πεηζηήξηα, εηδνπνηεί ακέζσο ηνλ αξκφδην θαζεγεηή, ακθφηεξνη κνλνγξάθνπλ ην 

γξαπηφ, ν θαζεγεηήο κεδελίδεη ην γξαπηφ θαη ην παξαδίδεη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ρνιήο. 

Παξφκνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηηο δνθηκαζίεο ηεο θπζηθήο αγσγήο, θαζψο θαη ηεο 

ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο. 

5) ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 πιένλ ηνπ κεδεληζκνχ ηνπ γξαπηνχ ηνπ θαη ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ν Βχειπηο ζεσξείηαη επαλεμεηαζηένο. Βπηπιένλ, ν Αηνηθεηήο ηεο 

ρνιήο εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο νξγαληζκνχ γηα παξαπνκπή ζην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην.  
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2.6.3 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ) – ΓΗΑΓΧΓΖ ΔΤΔΛΠΗΓΟ 

1) Δ ηξαηησηηθή Ώγσγή είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Βχειπη θαη ε 

αλάπηπμή ηεο απνηειεί ζεκαληηθφ έξγν γηα ηε Β θαη επηηειείηαη αδηάιεηπηα θαηά ην 

δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. 

2) θνπφο ηεο ηξαηησηηθήο Ώγσγήο είλαη ε θαηάιιειε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ Βπέιπηδνο ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηξφπν δσήο, ζηελ αλάπηπμε ησλ αηζζεκάησλ αγάπεο θαη 

αθνζίσζεο πξνο ηελ παηξίδα θαη πξνο ηε ζεκαία, ζηε ζηξαηησηηθή δενληνινγία, ζηα έζηκα 

θαη ζηηο παξαδφζεηο ηεο Β, κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ νιηγάξθεηα, ζηελ θαιιηέξγεηα 

ελζπλείδεηεο πεηζαξρίαο, ζηελ αλάπηπμε πλεχκαηνο καρεηηθφηεηαο θαη νκάδαο, ζηελ 

πξνζήισζε ζηελ απνζηνιή, κε ηε δηαπαηδαγψγεζε ζηε ζσζηή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, 

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηδεσδψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ αλζξσπηζκνχ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα πνιηηηζηηθήο παηδείαο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ αξεηψλ θαη 

εγεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3) Δ αλάπηπμε ηεο ηξαηησηηθήο Ώγσγήο ζηεξίδεηαη ζε αξρέο, φπσο ηεο ζηαδηαθήο 

εμέιημεο, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, αλάιεςεο ηεο επζχλεο, ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο, ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηεο 

δηαθχιαμεο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη 

ζαθήλεηαο νδεγηψλ θαη δηαηαγψλ, ηεο πηζηήο ηήξεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δηαηαγψλ, ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ εζίκσλ θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο Β. 

4) Δ ηξαηησηηθή Ώγσγή σο δηα βίνπ θαιιηέξγεηα πινπνηείηαη θπξίσο κε ην παξάδεηγκα 

ησλ αλσηέξσλ Βπειπίδσλ πξνο ηνπο θαησηέξνπο θαη ην παξάδεηγκα ησλ Ώμησκαηηθψλ 

πξνο φινπο ηνπο Βπέιπηδεο. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ εκεξεζίνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Β, ηελ απνλνκή εζηθψλ ακνηβψλ, ηελ επηβνιή πνηλψλ θαη εληζρχεηαη 

κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο δηαιέμεηο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθνχο 

αγψλεο, παξφηξπλζε θαη ζπκβνπιεπηηθή. 

5) Δ αμηνιφγεζε ηνπ Βπέιπηδνο ζηε ηξαηησηηθή Ώγσγή δηελεξγείηαη ζην ηέινο θάζε 

εθπαηδεπηηθνχ έηνπο απφ:  

α) Σν Αηκνηξίηε σο Ώ′ αμηνινγνχληα. 

β) Σν Αηνηθεηή Λφρνπ, σο ΐ΄ αμηνινγνχληα.  

γ)  Σν Αηνηθεηή Σάγκαηνο, σο Ώ΄ γλσκαηεχνληα. 

δ) Σν Αηνηθεηή πληάγκαηνο, σο ΐ΄ γλσκαηεχνληα. 



Σξίηε έθδνζε 

660 

6) Καηά ηελ αμηνιφγεζε νη αμηνινγνχληεο – γλσκαηεχνληεο ιακβάλνπλ ππφςε ηα 

αθφινπζα: 

α) Σελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ Βπέιπηδνο.  

β) Υαξαθηήξα, ζάξξνο, επζπλεηδεζία, εηιηθξίλεηα, ηηκηφηεηα, δηθαηνζχλε, 

πξσηνβνπιία, αλάιεςε επζπλψλ, ζηαζεξφηεηα θαη επζχηεηα ζηηο πξάμεηο. 

γ) Δγεηηθή ηθαλφηεηα, θξίζε, αληίιεςε, ηαρχηεηα αληίδξαζεο, ελεξγεηηθφηεηα, πλεχκα 

νκάδαο, παξαδεηγκαηηζκφο, πξσηνβνπιία, δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε 

κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο, ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο Βπειπίδσλ ηεο Β.  

δ) σκαηηθά πξνζφληα – παξάζηεκα. 

ε) Γήινο γηα ηελ ππεξεζία θαη ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε. 

7) Σν θάζε κέινο βαζκνινγεί ρσξηζηά θαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκνινγηψλ ησλ κειψλ 

ηεο επηηξνπήο απνηειεί ηνλ ηειηθφ βαζκφ έηνπο ηνπ Βπέιπηδνο ζηε ηξαηησηηθή Ώγσγή. Ο 

βαζκφο αμηνιφγεζεο απνηππψλεηαη φπσο ηα καζήκαηα, ζηελ θιίκαθα 0 – 100. Τπφδεηγκα 

έληππνπ αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη ζε Μφληκε Αηαηαγή ηεο ρνιήο. 

8) Ώλ θξηζεί απνηπρψλ κε ηειηθή βαζκνινγία θάησ ηνπ 50%, ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζηε 

Αηνίθεζε ηεο ρνιήο πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία παξαπνκπήο ζην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην κε ην εξψηεκα ηεο απνπνκπήο απφ ηε ρνιή. 

9) Σα κφξηα ηεο Αηαγσγήο ππνινγίδνληαη ζηελ θιίκαθα 0 έσο 100. 

10) Γηα ηελ εμαγσγή ησλ κνξίσλ ηεο δηαγσγήο, ιακβάλνληαη ππφςε νη πνηλέο ηνπ 

Βπέιπηδνο, φπσο παξαθάησ:  

α) Μία (1) εκέξα ζηέξεζεο εμφδνπ αληηζηνηρεί ζε 0,5 αξλεηηθά κφξηα. 

β) Μία (1) εκέξα πεξηνξηζκνχ αληηζηνηρεί ζε 1 αξλεηηθά κφξηα. 

γ) Μία (1) εκέξα θξάηεζεο αληηζηνηρεί ζε 1,5 αξλεηηθά κφξηα. 

δ) Μία (1) εκέξα απζηεξήο θπιάθηζεο αληηζηνηρεί ζε 3 αξλεηηθά κφξηα. 

11) ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ην άζξνηζκα ησλ αξλεηηθψλ κνξίσλ αθαηξείηαη 

απφ ην «άξηζηα» ηεο θιίκαθαο θαη ην ππφινηπν είλαη ηα κφξηα δηαγσγήο ηνπ Βπέιπηδνο. ε 

πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη αξλεηηθφ ππφινηπν ε Αηαγσγή ηζνχηαη κε κεδέλ (0) θαη 

παξαπέκπεηαη ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κε ην εξψηεκα ηεο απνπνκπήο απφ ηε ρνιή.  
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2.6.4 ΚΡΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ – ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΠΟΤΓΑΣΧΝ 

1) Θεσξείηαη επηηπρψλ θαη πξνάγεηαη απφ ηάμε ζε ηάμε ή απνθνηηά απφ ηε ρνιή, ν 

Βχειπηο ν νπνίνο ιακβάλεη ζε θάζε κάζεκα βαζκφ κεγαιχηεξν, ή ίζν κε 50 ζηα 100.  

2) Θεσξείηαη επαλεμεηαζηένο ν Βχειπηο ν νπνίνο ιακβάλεη έζησ θαη ζε έλα (1) κάζεκα 

βαζκφ θάησ απφ 50 ζηα 100. Ο Βχειπηο απηφο επαλεμεηάδεηαη ζην κάζεκα ή καζήκαηα, ζε 

ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ παξφληα Οξγαληζκφ. ηελ πεξίπησζε θαη λέαο απνηπρίαο, 

έζησ θαη ζε έλα κάζεκα, ζεσξείηαη σο απνηπρψλ θαη δελ πξνάγεηαη ζηελ επφκελε ηάμε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θνηηά ζηελ IV ηάμε, δελ απνθνηηά απφ ηε ρνιή.  

3) ηελ πεξίπησζε ηεο επαλεμέηαζεο, ν Βχειπηο θξίλεηαη είηε σο επηηπρψλ είηε σο 

απνηπρψλ.  

4) Οη επαλεμεηαζηένη Βπέιπηδεο πνπ επέηπραλ ηάζζνληαη θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο 

ηειεπηαίνη ζηελ ηάμε ηνπο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεηαμχ ηνπο ζεηξάο αξραηφηεηαο 

ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ηεο θαλνληθήο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαη φρη ηεο επαλεμέηαζεο. 

5) Οη απνηπρφληεο Βπέιπηδεο ηάζζνληαη θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο ηειεπηαίνη ζηελ ίδηα 

ηάμε θαη δηαηεξνχλ ηελ κεηαμχ ηνπο αξραηφηεηα πνπ είραλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.  

6) Οη απνηπρφληεο Βπέιπηδεο δχλαληαη λα επαλαιάβνπλ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

ηεο ίδηαο ηάμεο, θαηά ην επφκελν έηνο θαη γηα κία (1) κφλν θνξά. Δ ζπλνιηθή δηάξθεηα 

εθπαίδεπζεο ζηε Β, ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε απφ πέληε (5) 

ρξφληα θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο ρνιήο. 

7) Βχειπηο πνπ δελ παξαθνινχζεζε, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, είηε ηελ αθαδεκατθή είηε 

ηε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, ζπλερψο ή δηαθεθνκκέλα θαηά ην απηφ εθπαηδεπηηθφ έηνο γηα 

ρξφλν κεγαιχηεξν ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ πξαγκαηηθψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ εθπαίδεπζεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην εηήζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, δελ πξνάγεηαη ζηελ επφκελε ηάμε, 

σζηφζν ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έηνπο ηνπ. Βάλ 

ν Βχειπηο θνηηά ζηελ IV ηάμε, δελ δχλαηαη λα απνθνηηήζεη απφ ηε ρνιή. Ο κε 

πξναγφκελνο/απνθνηηήζαο Βχειπηο, επαλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ζηελ απηή ηάμε θαηά 

ην επφκελν έηνο.  

8) Βμαίξεζε ζηελ παξαπάλσ δηάηαμε απνηειεί ε ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα αληαιιαγήο 

ζπνπδαζηψλ κε ηξαηησηηθέο Ώθαδεκίεο ή ΏΒΕ πνπ εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα Πηζηνπνίεζεο 

θαη Αηαθίλεζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ. 

9) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν κε 

πξναγφκελνο ή κε απνθνηηήζαο Βχειπηο εληάζζεηαη αλάινγα ζε επφκελε ρξνλνινγηθά 

ηάμε απνθνίηεζεο. 
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2.6.5 ΔΗΡΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ – ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

1) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αξραηφηεηαο κεηαμχ ησλ Βπειπίδσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

πληειεζηέο ΐαξχηεηαο (ΐ) ησλ καζεκάησλ. 

2) Οη ΐ ησλ καζεκάησλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απηνηειψλ πεξηφδσλ 

δηδαζθαιίαο. πληειεζηέο είλαη νη αξηζκνί απφ 2 έσο 5. ινη νη ζπληειεζηέο ησλ καζεκάησλ 

ηεο αθαδεκατθήο θαη ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο θαζνξίδνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

3) Σα Μφξηα Ώθαδεκατθήο Βθπαίδεπζεο (ΜΏΒ) πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ 

γηλνκέλσλ ησλ ΣΐΜ αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο επί ηνπο αληίζηνηρνπο ΐ δηά ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο: 

 

ΜΏΒ=[(ΣΐΜ1 * ΐ1+ ΣΐΜ2 * ΐ2+…….+ΣΐΜλ * ΐλ) / (ΐ1+ΐ2+….+ΐλ) 

 

4) Ο βαζκφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπλππνινγίδεηαη, κε ην κέγηζην ΐ, ζηα ΜΏΒ ηνπ 

ηεηάξηνπ έηνπο. 

5) Σα Μφξηα ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο (ΜΒ) πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα ησλ 

γηλνκέλσλ ησλ ΣΐΜ ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο επί ηνπο αληίζηνηρνπο ΐ δηά ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

ΜΒ=[(ΣΐΜ1 * ΐ1+ ΣΐΜ2 * ΐ2+…….+ΣΐΜλ * ΐλ) / (ΐ1+ΐ2+….+ΐλ)]  

 

6) Σα Μφξηα Έηνπο (ΜΒ) πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηχπν:  

 

 ΜΒ=ΜΏΒ * 0,5+ΜΒ * 0,3+ΐΏ * 0,15+ΐΑ * 0,05,  

 

 φπνπ ΐΏ: ΐαζκφο ηξαηησηηθήο Ώγσγήο θαη ΐΑ: ΐαζκφο Αηαγσγήο. 

7) Δ αξραηφηεηα έηνπο γηα ηνπο Βπέιπηδεο πιελ Ε Σάμεο θαζνξίδεηαη απφ ηα ΜΒ. Γηα ηελ 

Ε ηάμε ε αξραηφηεηα θαζνξίδεηαη γηα ηνπο Έιιελεο απφ ηε βαζκνινγία εηζαγσγήο ζηε ρνιή. 

Ώθνινπζνχλ νη Βιιελνθχπξηνη θαη ζηε ζπλέρεηα νη αιινδαπνί Βπέιπηδεο θαηά αιθαβεηηθή 

ζεηξά, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε νλνκαζία ηεο ρψξαο ηνπο ζε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο.  

8) ε θάζε ηάμε απηφο πνπ πέηπρε κεγαιχηεξε βαζκνινγία θαηά ηηο εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, γηα ηελ πξψηε ηάμε, ή θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο γηα ηηο ππφινηπεο ηάμεηο, 

νλνκάδεηαη Ώξρεγφο Σάμεσο.  
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9) Δ ηειηθή ζεηξά απνθνίηεζεο θαζνξίδεη ηελ αξραηφηεηα ησλ λέσλ Ώλζππνινραγψλ θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ ΜΒ ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ, επί ηνλ αληίζηνηρν 

ζπληειεζηή ηνπ θάζε έηνπο σο εμήο: Γηα ηελ Ε Σάμε ζπληειεζηήο 1, γηα ηελ ΕΕ Σάμε 

ζπληειεζηήο 2, γηα ηελ ΕΕΕ ηάμε ζπληειεζηήο 3 θαη γηα ηελ IV ηάμε ζπληειεζηήο 4. 

10)  ε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΜΒ θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ 

πηπρίνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ηνπ καζήκαηνο πξν ηεο επαλεμέηαζεο.  

11) Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΜΒ δελ γίλνληαη ζηξνγγπινπνηήζεηο. Δ θνηλνπνίεζε ησλ 

ΜΒ ζα γίλεηαη κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην 4ν δεθαδηθφ ςεθίν. 
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2.6.6 ΠΣΤΥΗΟ 

1) ηνπο απνθνηηνχληεο απφ ηε Β απνλέκεηαη πηπρίν ζην νπνίν θαίλεηαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο γεληθήο επίδνζεο ηνπ απνθνίηνπ.  

2) Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο γεληθήο επίδνζεο γίλεηαη, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ΐαζκνχ 

Πηπρίνπ (ΐΠ), σο εμήο: 

a)  «ΚΏΛΧ» γηα ΐΠ 50 – 64,9.  

b) «ΛΕΏΝ ΚΏΛΧ» γηα ΐΠ 65 – 84,9. 

c)  «ΏΡΕΣΏ» γηα ΐΠ 85 θαη άλσ.  

3) ηνπο ήδε απνθνηηήζαληεο απφ ηε Β ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο 

πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ. 

4) Σν πηπρίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αηνηθεηή ηεο Β. 

5) ηνπο απνθνηηήζαληεο ρνξεγείηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ, ην νπνίν είλαη έλα 

επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν πνπ δελ ππνθαζηζηά ηνλ επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ (πηπρίν) ή ηελ 

αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ καζεκάησλ πνπ ρνξεγεί ε Β. 

6) Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ επηζπλάπηεηαη ζην πηπρίν, έρεη αλαγσγή ηνπ ΐΠ ζηελ 

δεθαβάζκηα θαη εηθνζαβάζκηα θιίκαθα θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε, ην 

επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ 

ζπνπδψλ ηηο νπνίεο νινθιήξσζε επηηπρψο ν θάηνρνο ηνπ δηπιψκαηνο. 

7) ην πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ δελ γίλνληαη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη δελ ππάξρνπλ 

δειψζεηο ηζνηηκίαο ή αληηζηνηρίαο ή πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ζην 

εμσηεξηθφ. 

8) Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ρνξεγείηαη ζηελ 

ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

9) Σν πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γλεζηφηεηαο ηνπ ηίηινπ 

ζπνπδψλ θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Κνζκήηνξα, ηνπ Αηεπζπληή ηξαηησηηθήο 

Βθπαίδεπζεο θαη ηνπ Αηνηθεηή. 

10) Δ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζπνπδψλ δελ ζπκπίπηεη ππνρξεσηηθά κε 

ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ πηπρίνπ, αιιά δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη πξνγελέζηεξε απφ 

απηή.  
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2.6.7 ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ –ΚΑΣΑΝΟΜΖ Δ ΟΠΛΑ ΚΑΗ ΧΜΑΣΑ – ΟΡΚΧΜΟΗΑ 

ΑΝΘΤΠΟΛΟΥΑΓΧΝ 

1) Δ απνθνίηεζε ησλ Βπειπίδσλ γίλεηαη σο εμήο:  

α) Μεηά ηηο ηειεπηαίεο εμεηάζεηο ησλ Βπειπίδσλ, θαηαξηίδεηαη, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα φισλ ησλ ηάμεσλ, πίλαθαο κε ηε γεληθή ζεηξά επηηπρίαο, πνπ απνηειεί θαη 

ηελ νξηζηηθή ζεηξά αξραηφηεηαο θαη θαιείηαη πίλαθαο ζεηξάο αξραηφηεηαο – απνθνίηεζεο, ν 

νπνίνο θπξψλεηαη απφ ην Αηνηθεηή ηεο ρνιήο. 

β) Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη κε θξηηήξην ηα ζπλνιηθά κφξηα αξραηφηεηαο 

– απνθνίηεζεο θαηά θζίλνπζα ηαμηλφκεζε. 

γ) ηε ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαλνκήο ζηα φπια – ζψκαηα, ε νπνία γίλεηαη κεηά ηελ επηηπρία ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ β′ 

εμακήλνπ ηνπ ΕVνπ έηνπο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν 

θαη νλνκάδεηαη πίλαθαο ζεηξάο αξραηφηεηαο θαη θαηαλνκήο ζηα φπια θαη ζψκαηα 

Ώλζππνινραγψλ. 

2)  Ο πίλαθαο ζεηξάο αξραηφηεηαο θαη θαηαλνκήο ζηα φπια θαη ζψκαηα 

Ώλζππνινραγψλ, ππνβάιιεηαη ζην ΓΒ γηα επηθχξσζε θαη έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

πνπ εληάζζεη ζηνλ Β ηνπο απνθνηηνχληεο Ώλζππνινραγνχο. 

3) Οη επηηπρφληεο θαηά ηηο εμεηάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο Βπέιπηδεο ηεο ρνιήο φηαλ 

δψζνπλ ην λφκηκν φξθν νλνκάδνληαη Ώλζππνινραγνί. 

4) Οη απνθνηηνχληεο Ώλζππνινραγνί θαηαηάζζνληαη ζηνλ Β κε ζεηξά αξραηφηεηαο ζηα 

φπια θαη ζψκαηα ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε πεξί Ώμησκαηηθψλ λνκνζεζία. 

5) Οη Βπέιπηδεο IV Σάμεο πνπ ζα θξηζνχλ σο επαλεμεηαζηένη, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ πίλαθα ζεηξάο αξραηφηεηαο θαη θαηαλνκήο ζηα πια – ψκαηα Ώλζππνινραγψλ. 

Βθφζνλ κεηά απφ επαλεμέηαζε θξηζνχλ: 

α) Βπηηπρφληεο, θαηαηάζζνληαη ζε λέν πίλαθα ζεηξάο αξραηφηεηαο ν νπνίνο αθνινπζεί 

ηνλ αξρηθφ πίλαθα αξραηφηεηαο ηεο ηάμεο ηνπο. Δ κεηαμχ ηνπο αξραηφηεηα εμάγεηαη κε βάζε 

ηα ζπλνιηθά ηνπο κφξηα απφ ηα ηέζζεξα έηε πξηλ ηελ επαλεμέηαζε θαη θαηαλέκνληαη ζην 

φπιν ή ζψκα ηα νπνία δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί. 

β) Ώπνηπρφληεο, επαλαιακβάλνπλ ηελ ηάμε γηα έλα θαη κφλν αθφκε έηνο,. 

6) ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, αξραηφηεξνο ινγίδεηαη ν Βχειπηο πνπ έρεη πςειφηεξν 

γεληθφ κέζν φξν αθαδεκατθψλ καζεκάησλ. ε πεξίπησζε λέαο ηζνβαζκίαο, αξραηφηεξνο 

ινγίδεηαη ν Βχειπηο πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θαηά ζεηξά ζηα 
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καζήκαηα ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο, ζηα ζηξαηησηηθά πξνζφληα θαη ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο. 

7) ε πεξίπησζε λέαο ηζνςεθίαο, ε αξραηφηεηα πξνθχπηεη κε θιήξσζε. 

8) Σν ΓΒ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ β΄ εμακήλνπ ηνπ ΕVνπ έηνπο 

απνζηέιιεη ηνλ Πίλαθα Καηαλνκήο πισλ -σκάησλ. 

9) Δ θαηαλνκή ζηα πια γίλεηαη σο εμήο:  

ινη, πιελ ησλ νξηζηηθψο απνηπρφλησλ λα απνθνηηήζνπλ, Βπέιπηδεο ησλ φπισλ, 

θαηαλέκνληαη ζηα φπια ηνπ Β πιελ ηεο Ώεξνπνξίαο ηξαηνχ (Ώ) κε ην ζχζηεκα 

θιήξσζεο κίαο απφ ηηο έμη (6) επηινγηθέο νκάδεο πνπ θαηαξηίδνληαη γη' απηφ, δειαδή 

δεθαπεληάδεο, δεθαεμάδεο, δεθαεπηάδεο, δεθανθηάδεο, δεθαελληάδεο, εηθνζάδεο. Γηα ηελ Ώ 

ε θιήξσζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο επηινγηθέο νκάδεο νη νπνίεο είλαη νη αξηζκνί 4 έσο θαη 7. 

Με βάζε ηε γεληθή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηα πια, θαζνξίδνληαη απφ ην ΓΒ γηα θάζε 

επηινγηθή νκάδα νη αλαινγνχζεο ζέζεηο θάζε πινπ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ νξγαληζκφ ηεο ρνιήο. 

10) Δ θαηαλνκή ζηα ψκαηα γίλεηαη σο εμήο: 

ινη, πιελ ησλ νξηζηηθψο απνηπρφλησλ λα απνθνηηήζνπλ, Βπέιπηδεο ησλ ζσκάησλ 

θαηαλέκνληαη ζηα ψκαηα ηνπ Βιιεληθνχ ηξαηνχ κε ην ζχζηεκα ηεο θιήξσζεο κίαο απφ 

ηηο ηέζζεξηο (4) επηινγηθέο νκάδεο πνπ θαηαξηίδνληαη γη' απηφ, δειαδή ηεηξάδεο, πεληάδεο, 

εμάδεο, επηάδεο. Με βάζε ηε γεληθή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηα ψκαηα, θαζνξίδνληαη απφ 

ην ΓΒ γηα θάζε επηινγηθή νκάδα νη αλαινγνχζεο ζέζεηο θάζε ψκαηνο. 

11) Οη επηηπρψο απνθνηηήζαληεο Βπέιπηδεο ηεο IV ηάμεο ηεο ρνιήο νλνκάδνληαη 

Ώλζππνινραγνί κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ θ. ΤΒΘΏ, κεηά 

ηελ επηθχξσζε ησλ πηλάθσλ αξραηφηεηαο – θαηαλνκήο θαη εγγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε 

επεηεξίδα ηνπ ΓΒ. 

12) Οη λένη Ώλζππνινραγνί δίλνπλ ηνλ θαζνξηζκέλν φξθν ζε επίζεκε ηειεηή πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζηε ρνιή ζε εκέξα πνπ νξίδεηαη απφ ην ΓΒ θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο 

ρνιήο. 

13) Άξλεζε Έιιελα ή αιινδαπνχ Βχειπη λα νξθηζηεί ή λα δψζεη ηελ πξνβιεπφκελε 

Τπφζρεζε, θαηά πεξίπησζε, ηζνδπλακεί κε απφιπζε ηνπ απφ ηελ ρνιή. 

14) Ώθνχ νξθηζζνχλ, ζηε ζπλέρεηα θνηηνχλ ζηηο νηθείεο ρνιέο εθαξκνγήο πινπ ή 

ψκαηνο πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί. 
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2.6.8 ΓΗΑΚΟΠΖ – ΤΝΣΜΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΤΝΔΠΔΗΔ 

1) ε πεξίπησζε εκπφιεκεο θαηάζηαζεο ή γεληθήο επηζηξάηεπζεο, κπνξεί κε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ ΓΒ, λα δηαθφπηεηαη ή θαη λα ζπληνκεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ Βπειπίδσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, νη Βπέιπηδεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ Β σο εμήο:  

α) IV ηάμε.  

1. Καηαηάζζνληαη νξηζηηθά ζηνλ Β σο Ώλζππνινραγνί ζην πιν ή ψκα πνπ 

έρνπλ επηιέμεη. 

2. Χο ζεηξά αξραηφηεηαο γηα ηελ σο άλσ θαηαλνκή ιακβάλεηαη ε ζεηξά επηηπρίαο 

απηψλ ζην ηέινο ηεο ΕΕΕ ηάμεο ή ηηο εμεηάζεηο Ώ′ εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ ηεο IV ηάμεο, 

αληίζηνηρα. Οη λένη Ώλζππνινραγνί ηάζζνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ θαλνληθά εμειζφλησλ ηεο 

Β θαηά ην απηφ έηνο Ώλζππνινραγψλ. 

3. Σνπνζεηνχληαη θαη δηαθηλνχληαη, ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα. 

β) ΕΕΕ Σάμε.  

4. Καηαηάζζνληαη πξνζσξηλά ζην Πεδηθφ, κε ην βαζκφ ηνπ Ώλζππαζπηζηή. 

5. Χο ζεηξά αξραηφηεηαο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ιακβάλεηαη ε ζεηξά επηηπρίαο απηψλ 

ζην ηέινο ηεο ΕΕ ηάμεο. 

6. Σνπνζεηνχληαη θαη δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα. 

γ) ΕΕ Σάμε.  

7. Καηαηάζζνληαη πξνζσξηλά ζην Πεδηθφ, κε ην βαζκφ ηνπ Ώξρηινρία. 

8. Χο ζεηξά αξραηφηεηαο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ιακβάλεηαη ε ζεηξά επηηπρίαο απηψλ 

ζην ηέινο ηεο Ε ηάμεο.  

9. Σνπνζεηνχληαη θαη δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηα πθηζηάκελα ζρέδηα. 

δ) Ε Σάμε.  

10. Καηαηάζζνληαη πξνζσξηλά ζην ζηξάηεπκα θαη ζην Πεδηθφ, ζηηο Μνλάδεο 

αλαπιεξψζεσο Ώπσιεηψλ κε ηνλ βαζκφ ηνπ Βπηινρία εάλ έρνπλ ππνζηεί ηηο εμεηάζεηο ηεο 

Ώ′ πεξηφδνπ ή κε ηνλ βαζκφ ηνπ Λνρία εάλ δελ έρνπλ ππνζηεί ηηο εμεηάζεηο απηέο.  

11. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ νξθηζηεί σο Βπέιπηδεο, απνθαζίδεηαη απφ ην 

ΓΒ ν πεξαηηέξσ ρεηξηζκφο ηνπο. 

12. Οη πξνεξρφκελνη απφ ηε ρνιή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ (ΜΤ) πξηλ ηελ 

νξθσκνζία ηνπο θαηαηάζζνληαη κε ην βαζκφ ηνπ Λνρία ελψ κεηά σο Βπηινρίεο Πεδηθνχ.  

2) ηαλ απνθαζηζζεί ε επαλαιεηηνπξγία ηεο Β, νη Βπέιπηδεο Ε θαη ΕΕ Σάμεο 

ζπλερίδνπλ θαλνληθά ηε θνίηεζή ηνπο ζηε ρνιή. Γηα ηνπο Βπέιπηδεο ΕΕΕ Σάμεσο απνθαζίδεη 

ν θ. ΤΒΘΏ εληφο ηξηκήλνπ αλ ζα επαλέιζνπλ ζηε ρνιή γηα λα ζπλερίζνπλ θαη λα 
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πεξαηψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ή αλ ζα θαηαηαγνχλ νξηζηηθά ζηα αληίζηνηρα πια θαη 

ψκαηα. 

3) Οη Βπέιπηδεο ηεο ΕΕΕ Σάμεο, επαλεξρφκελνη, δηαηεξνχλ ηε κεηαμχ ηνπο αξραηφηεηα, 

πιελ εθείλσλ πνπ πξνήρζεζαλ επί αλδξαγαζία, νη νπνίνη δηαηεξνχλ ηελ αξραηφηεηα, πνπ 

απέθηεζαλ απφ απηή ηελ πξναγσγή. Βθφζνλ απνθαζηζζεί λα κε ζπλερίζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηε Β, ε θαηάηαμή ηνπο ζηνλ Β ζεσξείηαη νξηζηηθή θαη, εληφο ηνπ έηνπο, 

πξνάγνληαη ζην βαζκφ ηνπ Ώλζππνινραγνχ. 

4) ζνη, θαηά ηελ ππεξεζία ηνπο ζηελ επηζηξάηεπζε, θαηέζηεζαλ αλίθαλνη θαη δελ 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηε Β, δηαηεξνχλ, νξηζηηθά ηελ αξραηφηεηα, 

πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ πξνζσξηλή θαηάηαμή ηνπο ζηνλ Β. 

5) Καηά ηε δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο, ιφγσ ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, ην δηδαθηηθφ 

θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Β δηαηίζεηαη, κε δηαηαγή ηνπ θ. ΤΒΘΏ ζηηο Έλνπιεο Απλάκεηο 

γηα λα εθηειέζεη αλάινγν έξγν κε απηφ πνπ επηηειεί ζηε ρνιή (Ν.Α.484/1970).  
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2.6.9 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

1) ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Β κπνξεί λα αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. 

2) Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απεπζχλνληαη ζε απνθνίηνπο ηεο Β θαη έρνπλ 

ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε θαη ελεκέξσζε ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην πεδίν ησλ Βλφπισλ Απλάκεσλ. 

3) Δ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, ην πεξηερφκελν ζπνπδψλ θαη ε 

δηάξθεηά ηνπο, νη πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο ζε απηά, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ, ν ηχπνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο απνθνίηνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε 

απνθάζεηο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Β νη νπνίεο θπξψλνληαη απφ ην ΓΒ.  

4) Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο έρνπλ ζθνπφ λα παξέρνπλ ζηνπο απνθνίηνπο ηεο 

Β επηκφξθσζε ζε ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά δχλαηαη λα 

πεξηιακβάλνπλ παξάιιειε πξαθηηθή άζθεζε ζε θαηάιιεια επηιεγκέλνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο. 

5) Γηα ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ρνξεγνχληαη πηζηνπνηεηηθά θαη εθαξκφδνληαη 

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Χο πξνυπφζεζε γηα ηε 

θνίηεζε ζε απηά κπνξεί λα νξηζηεί θαη ε πξνεγνχκελε αλάινγε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

επαξθνχο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 
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3Ο ΜΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Αξρέο Έξεπλαο 

 

1. Κάζε κέινο ΑΒΠ ηεο ρνιήο δχλαηαη λα δηεμάγεη έξεπλα αηνκηθά ή κέζσ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ρνιήο ή άιισλ θνξέσλ. Δ έξεπλα, βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε, 

ειεχζεξε ή πξνζαλαηνιηζκέλε, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή, πξνάγεη ηελ ηξαηησηηθή Βπηζηήκε 

θαη δη‘ απηήο ηελ Βζληθή Άκπλα ηεο ρψξαο θαη παξάιιεια πξνάγεη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε 

θαη δη‘ απηήο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ΑΒΠ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα εηζπξάηηνληαη ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

άξ. 27 ηνπ Ν. 3187/2003. Σα κέιε ΑΠ ηεο ρνιήο πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ επηηξέπεηαη λα δηεμάγνπλ έξεπλα κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ρνιήο.  

 

2. Μέιε ΑΒΠ κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ θαη δηαβαζκηζκέλε έξεπλα, ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε φξνπο ηνπο νπνίνπο ζέηεη ηεξαξρηθά ν εθάζηνηε ελδηαθεξφκελνο 

εζληθφο θνξέαο. 

 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα είλαη ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή 

απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ησλ νπνίσλ ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη απφ άιιεο πεγέο, 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο Βπηηξνπήο Βξεπλψλ ηεο 

ρνιήο. 

 

4. Κάζε κε δηαβαζκηζκέλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΑΒΠ, ππφ απηή ηνπο ηελ 

ηδηφηεηα, γίλεηαη κε γλψζε ηνπ Σνκέα, ηεο Ώθαδεκατθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο, ζηε δε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξέπεη λα θαίλεηαη νπσζδήπνηε ε ρνιή σο ν θνξέαο ηνπο. 

 

5. Δ επζχλε ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δενληνινγίαο, κεηαμχ 

ησλ κειψλ, αλήθεη ζηνλ ππεχζπλν ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Ο ζεβαζκφο ηεο αηνκηθήο 

ζπκβνιήο ηνπ θάζε εξεπλεηή θαη ε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη 

ελεκέξσζεο είλαη ππνρξέσζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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6. Οη εξεπλεηέο ηεο ρνιήο νθείινπλ λα: 

 

α. Σεξνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηνπο δηεζλείο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο 

ζπκθσλίεο ή απφ απνθάζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη ε ρψξα καο, 

θαζψο θαη αλαγλσξηζκέλνπο ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο επαγγεικαηηθνχο ή 

δενληνινγηθνχο θαλφλεο, θαη επηπιένλ, ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ 

Ώθαδεκατθή πλέιεπζε θαη νξίδνληαη απφ ην Βθπαηδεπηηθφπκβνχιην ηεο ρνιήο θαζψο θαη 

ηνπο επνπηεχνληεο θνξείο. 

β. Βθαξκφδνπλ φινπο ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ζην νηθείν επηζηεκνληθφ πεδίν θπζηθνχο 

θαλφλεο αζθαιείαο θαη ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία θαη επηβαιιφκελα επηζηεκνληθά κέηξα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πξνγξάκκαηα απφ αηπρήκαηα ή 

παξελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο.  

 

7. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμσηεξηθά ρξεκαηνδνηνχκελεο έξεπλαο κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε 

ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο ρνιήο, θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε θαη άιισλ 

θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ. ε ηέηνηα πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξαθσιχνληαη νη 

ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο. Δ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο ππνδνκήο ηεο ρνιήο γίλεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ 

Οξγαληζκνχ απηνχ θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο Ώθαδεκατθήο πλέιεπζεο. 
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Δπηηξνπή Έξεπλαο 

 

1. H Βπηηξνπή Έξεπλαο είλαη ην φξγαλν ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηε ρνιή. Δ Βπηηξνπή Έξεπλαο δηεθπεξαηψλεη φια ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηνλ Βηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3187/2003. Δ Βπηηξνπή 

Έξεπλαο απνηειεί ηνλ ελδηάκεζν ζηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ΑΒΠ πνπ εθηεινχλ 

ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά έξγα κε ηνλ Βηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο 

Άκπλαο. Δ Βπηηξνπή Έξεπλαο δηαζθαιίδεη φηη πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληάζζεη ηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο φπνπ πεξηγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ζε 

ζρέζε θαη ζε αξκνλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. Γηα ηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηεο Βπηηξνπήο Έξεπλαο εηζεγείηαη ε Ώθαδεκατθή πλέιεπζε, γλσκνδνηεί ην 

Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεη ην ΓΒ. 

 

2. Δ Βπηηξνπή Έξεπλαο είλαη πεληακειήο. Ώπνηειείηαη απφ κέιε ΑΒΠ θαη απφ 

Ώμησκαηηθνχο ήηνη, απφ ηνλ Τπνδηνηθεηή σο Πξφεδξν, δχν (2) κέιε ΑΒΠ θαη δχν (2) 

Ώμησκαηηθνχο. Οξίδνληαη απφ ην Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην γηα δχν (2) έηε, κεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ Κνζκήηνξα θαη ηνπ Αηεπζπληή ηξαηησηηθήο Βθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ κέινο ηεο Βπηηξνπήο Έξεπλαο παξαηηεζεί ή εθιείςεη, ην Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην 

νξίδεη λέν κέινο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Κνζκήηνξα θαη ηνπ Αηεπζπληή ηξαηησηηθήο 

Βθπαίδεπζεο. 

 

3. Δ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ γίλεηαη απφ ηελ Βπηηξνπή Έξεπλαο, ε 

νπνία ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο ρνιήο θαη ζχκθσλα κε ην ηδηαίηεξν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ 

Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3187/2003. Δ Βπηηξνπή έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ηεο ζχληαμεο εηήζηνπ επηζηεκνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξφνδν θάζε ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη ζεζπλεξγαζία κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

 

4. Γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε, ε Βπηηξνπή Έξεπλαο ζε 

ζπλελλφεζε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ζπληάζζεη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 

Βξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ: 

α. Οδεγίεο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ. 
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β. Οδεγίεο γηα ηηο εγθξίζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ.  

γ. Αηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη νδεγίεο γηα ηε δηαηχπσζε ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο. 

δ. Αηαδηθαζίεο πιεξσκήο θαη δηθαηνιφγεζεο ησλ δαπαλψλ. 

ε. Καλφλεο νηθνλνκηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ απνινγηζκνχ έξγσλ. 

 

5. Κάζε κέινο ΑΒΠ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπληάμεη πξνηάζεηο εξεπλεηηθνχ έξγνπ γηα  

ρξεκαηνδφηεζε. ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε πξνο έιεγρν νηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ζηελ Βπηηξνπή Έξεπλαο, ε νπνία δηαζθαιίδεη παξάιιεια πσο ε ρνιή 

κπνξεί λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελδερφκελε έγθξηζε ηεο 

εξεπλεηηθήο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

 

6. Σελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξνο ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο 

ππνγξάθνπλ ν Κνζκήηνξαο, σο αξκφδηνο γηα ηελ έξεπλα ζηε ρνιήο θαη ν Αηνηθεηήο, σο 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο ρνιήο, χζηεξα απφ ηελ ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Βπηηξνπή Έξεπλαο. 

Σν κέινο ΑΒΠ είλαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ, ελψ ν νηθνλνκηθφο ππεχζπλνο 

είλαη εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ηεο ρνιήο. 

 

7. ηελ πεξίπησζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη 

ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ην ρξεκαηνδφηε, απηή ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα θαη ηνλ 

Αηνηθεηή ηεο ρνιήο. Ο Κνζκήηνξαο θαη ν Αηνηθεηήο ππνγξάθνπλ απφ θνηλνχ θαη 

ζπκβάζεηο ζπκκεηνρήο ηεο ρνιήο ζε πνιπκεξή ζρήκαηα πνπ ππνβάιινπλ πξνηάζεηο 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

8. Δ Βπηηξνπή Έξεπλαο θαη ε ππεξεζία ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ παξαθνινπζνχλ ηελ 

δηαρεηξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ηνπ έξγνπ θαη θξνληίδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ κέζα ζηα 

ρξνληθά πιαίζηα πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 

 

9. Οη δαπάλεο ηνπ έξγνπ αθνινπζνχλ ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο ηνπ Βηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 

(έγθξηζε, εθηέιεζε, θαηαρψξηζε). 
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Έγθξηζε Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

 

1. Δ πξφηαζε γηα έγθξηζε εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ζηε 

ρνιή ή ζην νπνίν κεηέρεη ε ρνιή, γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζην Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην 

αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζχκθσλεο γλψκεο ηεο 

Βπηηξνπήο Έξεπλαο θαη ηεο Ώθαδεκατθήοπλέιεπζεο. Δ πξφηαζε εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

   α. Σν ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

   β. Σν θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αηηία αλάιεςεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

   γ. Σν πξφγξακκα ηεο έξεπλαο. 

   δ. Σν απαηηνχκελν πξνζσπηθφ. 

   ε. Σα απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

   ζη. Σα απαηηνχκελα εξεπλεηηθά φξγαλα (αλ ππάξρνπλ ή αλ ζα αγνξαζηνχλ απφ ηνπο 

πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο). 

   δ. Σν βαζκφ απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηεο ρνιήο (φξγαλα, ρψξνη,  

θιπ). 

   ε. Σν βαζκφ απαζρφιεζεο ηνπ ππεπζχλνπ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα. 

   ζ. Σνπο ρξήζηεο ησλ απνηειεζκάησλ ή ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

   η. Σελ νηθνλνκηθή αλάιπζε (πξνυπνινγηζκφ) ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

2. Σν Βθπαηδεπηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Ώθαδεκατθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ 

έγθξηζε πξνηάζεσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θξίλεη: 

    α. Σελ νπζία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

    β. Σε ζπκβαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηηο αξρέο έξεπλαο ηεο ρνιήο. 

    γ. Σε ζπκβαηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 

ρνιήο. 

    δ. Σν βαζκφ απαζρφιεζεο ησλ εξεπλεηψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια θαζήθνληα ηνπο πξνο ηε  

ρνιή. 

    ε. Σε δηάθξηζε έξεπλαο ή κειέηεο. 

    ζη. Σε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε ρνιή (πξνζσπηθφ,  

ρψξνη, φξγαλα, θιπ). 

 

3. Δ ηειηθή έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΓΒ.
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4Ο ΜΔΡΟ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

4.1 ΣΔΓΑΗ 

Οη Βπέιπηδεο ζηεγάδνληαη ζε 10 θηίξηα ην θαζέλα απφ ηα νπνία δχλαηαη λα ζηεγάζεη 108 

ζπνπδαζηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 ΙΣΙΗ 

Δ ζίηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ιακβάλεη ρψξα ζηα εζηηαηφξηα ηεο ρνιήο, ζηα νπνία δχλαηαη 

λα ζηηηζηνχλ 1050 Βπέιπηδεο.  
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4.3 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ 

Γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ ζπνπδαζηψλ ππάξρεη αίζνπζα δηαζθέδαζεο ρσξεηηθφηεηαο 

πεξίπνπ 1000 αηφκσλ ζηελ νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηαηληψλ θαζψο 

θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζην Internet κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 

Αηαζέζηκνο ρξφλνο φπσο 2.2.4. 

 

 

4.4 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 

Δ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηνπο καζεηέο παξέρεηαη απφ ην Σκήκα Τγεηνλνκηθήο 

Τπνζηήξημεο (Σ.Τ.Τ). Σν Σκήκα Τγεηνλνκηθήο Τπνζηήξημεο (ΣΤΤ) κεξηκλά θαη ελεξγεί γηα:  

(1) Σε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ ζπνπδαζηψλ κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθπαηδεχζεσο ηνπο. 

(2) Σελ απφδνζε πγεηψλ ζηειερψλ ζην ζηξάηεπκα. 

(3) Σε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ ππφινηπνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

ρνιήο. 

 

ε δεχηεξν βαζκφ  ε ρνιή ππνζηεξίδεηαη απφ ην 401 Γ..Ν.Ώ. (ζε ζέκαηα πεξίζαιςεο), 

ελψ ζπνπδαζηέο κε εηδηθά λνζήκαηα δηαθνκίδνληαη ζην 414 .Ν.Β.Ν. 

 

4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ 

Οη ζπνπδαζηέο εληζρχνληαη νηθνλνκηθά κε 131,77 επξψ κεληαίσο.  
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4.6 ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

1. Οη αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ(ειεθηξνιφγνη, πδξαπιηθνί, 

μπινπξγνί) θαηαιήγνπλ ζην Γξαθείν πληήξεζεο(ηει.4122), ην νπνίν ζπληνλίδεη ηα 

ζπλεξγεία.  

2. Γηα ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο ππεχζελν είλαη  ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (ηει. 4021).  

3. Γηα πξνγξακκαηηζκφ δηάζεζεο νρεκάησλ θαη δξνκνινγίσλ, ππεχζπλνη είλαη ην Σκήκα 

ΑΜ (ηει. 4020) ή ν Τδθηεο Λ/Α (ηει. 4051).   

πλνπηηθά, παξαηίζεηαη  ην θάησζη δηάγξακκα: 

                                                                      

 

 

 

  

 

 

 

                                                                  

                                                    

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΜΒΕ-

ΚΏΘΔΓΔΣΒ 
ΒΡΓΏΣΔΡΕΏ ΏΡΥΔΓΟΕ 

ΣΜΔΜΏΣΧΝ 

ΣΜΔΜΏ ΑΜ (ηει 4020)  

Δ΄ ΤΠΑΚΣΔ ΛΟΥΟΤ 

Α/ (ηει. 4051) 

ΐΏΞΒΠ 

ΒΚΠΒΧ 

(ηει. 4103) 

ΓΡ. ΤΝΣΔΡΔΒΧ 

(Σει. 4122) 

ΓΡΏΦΒΕΟ 

ΠΡΟΜΔΘΒΕΧΝ 

(Σει. 4021) 

ΑΡΟΜΟΛΟΓΕΏ  

ΟΥΔΜΏΣΧΝ 

 

ΤΑΡΏΤΛΕΚΟ 
(Σει. 4223) 

ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΟ  

(Σει. 4225)  

ΞΤΛΟΤΡΓΟ 

(Σει. 4228) 

ΚΏ

ΘΏ

ΡΕΟ

ΣΔΣ

Ώ 

Κ

Ώ

Θ

Ώ

ΡΕ

Ο

Σ

Δ

Σ

Ώ 
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4.7 ΣΜΗΜΑ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΤΓΧΝ 

4.7.1 ΓΔΝΗΚΑ 

1) Δ απνζηνιή ηνπ ΣΤ είλαη ε εμήο: 

α) Δ δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ζπνπδψλ. 

β) Δ θξνληίδα γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη εθηππσηηθψλ κέζσλ, γηα ην 

ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. 

γ) Δ θξνληίδα γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Σππνγξαθείνπ. 

δ) Δ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πνπδαζηεξίσλ (αίζνπζεο, εξγαζηήξηα, ακθηζέαηξα θιπ). 

ε) Δ έθδνζε ζπγγξακκάησλ, βάζε απφθαζεο ηεο ηεξαξρίαο ηεο ρνιήο. 

2) ια ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα θαη εθπαηδεπηηθά πιηθά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 

πξνκήζεηάο ηνπο, ρξεψλνληαη ζηε Αηαρείξηζε Τιηθνχ ηεο ρνιήο, ε νπνία ηα ρξεψλεη 

πεξαηηέξσ ζηνπο Βθφξνπο Ώμθνχο.  

3) Βμεηδηθεπκέλα φξγαλα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, πιηθά θαη κέζα, δπλαηφλ λα ρξεψλνληαη 

απφ ηε Αηαρείξηζε Τιηθνχ, απ‘ επζείαο ζηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ζηα εξγαζηήξηα ηεο 

ρνιήο. 

4) Οη Έθνξνη Ώμθνί θαζνξίδνληαη κε δηαηαγή ηεο ρνιήο/Β, ε νπνία θαζηζηά απηνχο 

Μεξηθνχο Αηαρεηξηζηέο Τιηθνχ θαη ππεχζπλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαζαξηφηεηαο, θαιήο 

ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Βΐ θαη ΒΤ πνπ ρξεψλνληαη. 

5) Σα απαηηνχκελα γηα ηνπο Βπέιπηδεο βηβιία-ζπγγξάκκαηα ρξεψλνληαη απφ ηε 

Αηαρείξηζε Τιηθνχ ζην Σππνγξαθείν ηεο ρνιήο θαη κε κέξηκλα απηνχ ζηνπο Βθφξνπο 

Ώμθνχο θάζε ηάμεο. Δ πεξαηηέξσ ρξέσζε ζηνπο επέιπηδεο γίλεηαη κε ζπγθεληξσηηθέο 

νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο κε κέξηκλα ησλ Βθφξσλ. Με ηε ιήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έηνπο, νη 

Βπέιπηδεο παξαδίδνπλ ζηνπο Ώμθνχο Βθφξνπο φια ηα ζπγγξάκκαηα πνπ ηνπο είραλ αξρηθά 

ρνξεγεζεί, πιελ ησλ μελφγισζζσλ. Οη Έθνξνη Ώμθνί ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε 

ηνπ ΣΤ, πξνρσξνχλ ζηε δηαινγή ησλ άρξεζησλ βηβιίσλ, ηα νπνία αθνχ επηζηξαθνχλ ζην 

Σππνγξαθείν θαη δηαγξαθνχλ, ζπγθεληξψλνληαη ελ ζπλερεία ζε ρψξν πνπ έρεη θαζνξίζεη ν 

Λφρνο Αηνηθήζεσο ηεο ρνιήο, γηα πνιηνπνίεζε. 

6) Σα μελφγισζζα βηβιία ρξεψλνληαη απφ ηε Αηαρείξηζε Τιηθνχ ζην ΣΤ θαη 

παξαδίδνληαη απφ ηνλ Σκεκαηάξρε ηνπ, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Ώμθνχ Βθφξνπ μέλσλ 

γισζζψλ, απεπζείαο ζηνπο αξρεγνχο ησλ μελφγισζζσλ ηκεκάησλ, ζχκθσλα κε 

ελππφγξαθεο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο, γηα παξαπέξα δηαλνκή. 
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7) Γξαθηθή χιε δηαλέκεηαη ζηνπο επέιπηδεο φισλ ησλ ηάμεσλ κε κέξηκλα ηνπ ΣΤ θαη 

κέζσ ησλ Βθφξσλ Ώμθψλ, ζηελ έλαξμε θάζε λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη αλάινγα κε ηηο 

δηαηηζέκελεο πηζηψζεηο. 

8) Πξνθεηκέλνπ λα πξνζπειάζνπκε ηνλ θάθειν «ηξαηησηηθά Αεκνζηεχκαηα», 

αλνίγνπκε ηνλ FileExplorer «Σα έγγξαθα κνπ» (φρη InternetExplorer) απφ ππνινγηζηή ν 

νπνίνο έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ηε ζπλέρεηα γξάθνπκε ζην πεδίν ηεο δηεχζπλζεο : \\172.16.0.2 θαη επηιέγνπκε κεηάβαζε.  

file:\\172.16.0.2
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Μπαίλνπκε κέζα ζην θάθειν «Arxeia_Koinou_Endiaferontos» . 
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4.7.2 ΠΟΤΓΑΣΖΡΗΑ 

1) πνπδαζηήξην νξίδεηαη θάζε ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε ησλ Βπειπίδσλ (αίζνπζεο, εξγαζηήξηα, ακθηζέαηξα θιπ). 

2) Οη εθπαηδεπηηθέο απηέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα πιηθά, βνεζήκαηα, φξγαλα θαη 

κέζα πνπ εκπεξηέρνπλ, ρξεψλνληαη απφ ηε Αηαρείξηζε Τιηθνχ ηεο ρνιήο ζε Ώμθνχο ηνπ 

Β (Ώμθνί Έθνξνη), νη νπνίνη θαη θαζίζηαληαη Μεξηθνί Αηαρεηξηζηέο Τιηθνχ θαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ επίβιεςε ηεο θαζαξηφηεηαο, θαιήο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ θαη κέζσλ 

πνπ ρξεψλνληαη. 

3) Φζνξέο θαη βιάβεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζπνπδαζηήξηα ή ζηα πιηθά απηψλ, 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη άκεζα ζηε ΑΕΑΜ / Γξαθείν πληήξεζεο (Βζση. 4022-4023), θαζψο 

επίζεο θαη ζην ΣΤ. 

4) Κάζε Παξαζθεπή ζα πξαγκαηνπνηείηαη επηζεψξεζε ησλ ζπνπδαζηεξίσλ απφ ηνπο 

Ώμθνπο Βθφξνπο. ην ηέινο θάζε κήλα ε επηζεψξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 

Αηεπζπληή ΑΒ θαη ηνλ Σκεκαηάξρε ΣΤ ζε ζπλελλφεζε κε ην χληαγκα Βπειπίδσλ. 
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4.7.3 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΒΟΖΘΖΜΑΣΧΝ (ΔΒ) ΚΑΗ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ (ΔΤ) 

1) Βθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

 ΐηβιία 

 Έληππα 

2) Βθπαηδεπηηθά πιηθά είλαη φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί ην χληαγκα Βπειπίδσλ θαηά 

ηελ Βθπαίδεπζε. Βπαίζζεηεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (Δ/Τ, πξνβνιηθά κεραλήκαηα θιπ.) 

παξαθνινπζνχληαη απφ ην ΓΒΠ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ηπρφλ επηζθεπέο ηνπ.  

3) Δ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ Βΐ θαη ΒΤ εθηειείηαη φπσο παξαθάησ: 

α) πληήξεζε 1νπ θιηκαθίνπ: Βθηειείηαη απφ ηνπο ρεηξηζηέο. 

β) πληήξεζε 2νπ θιηκαθίνπ: Τπνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνλ Ώμθφ Έθνξν ζην 

αληίζηνηρν γξαθείν – ηκήκα γηα επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε (Γξαθείν πληήξεζεο – 

Αηαρεηξηζηήο Τιηθνχ – ΓΒΠ). 

γ) πληήξεζε 3νπ θιηκαθίνπ: Βθηειείηαη απφ ζηξαηησηηθά ή ηδησηηθά ζπλεξγεία 

επηζθεπψλ, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Αθζεο. 
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5Ο ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

5.1 ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ – ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΑ 

1) Δ ρνιή δηαζέηεη 47 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε αθαδεκατθή 

εθπαίδεπζε.  ΐξίζθνληαη ζε 3 δηαθνξεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη θάζε κία έρεη ρσξεηηθφηεηα 55 

ζέζεσλ. ε απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλα κέζα εθπαίδεπζεο (Δ/Τ, κεραλέο πξνβνιήο).  
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2) Σν ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο είλαη ρσξεηηθφηεηαο 1200 ζέζεσλ θαη θηινμελεί 

ζεκαληηθνχο νκηιεηέο θαη ζεκηλάξηα. 
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3) Βπηπιένλ, 2 ακθηζέαηξα 270 ζέζεσλ θαη 2 ακκνδφρνη 120 ζέζεσλ  θαιχπηνπλ ηηο 

θαζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ Βπειπίδσλ. 
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5.2 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ   

ε δηάθνξα ζπγθξνηήκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα 11 εξγαζηήξηα δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, ηα 

παξαθάησ: 

 Δ/Τ,  

 Φπζηθήο, 

 Υεκείαο, 

 Βθαξκνζκέλεο Υεκείαο, 

 Σνπνγξαθίαο, 

 Βλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο, 

 Διεθηξνηερλίαο – Διεθηξνληθψλ,  

 Μεραληθήο 
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5.3 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Ο ζθνπφο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ε δηάζεζε ησλ βηβιίσλ – ζπγγξακκάησλ θαη πεξηνδηθψλ 

ηεο ζηνπο Βπέιπηδεο, θαζψο θαη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηνπο Ώμθνχο ηεο ρνιήο. 

Λεηηνπξγεί ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00-21:30. Οη Βπέιπηδεο δχλαηαη λα δαλεηζηνχλ 

βηβιία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο. 
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5.4 ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

Ο αζιεηηζκφο θαη ε ζσκαηηθή αγσγή θαηαιακβάλεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ρνιή δηαζέηεη κεγάιε 

πνηθηιία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο νη παξαθάησ: 

1) Κιεηζηφ θνιπκβεηήξην «ΚΤΠΡΟ» κε πηζίλα νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ 

ρσξεηηθφηεηαο 600 αηφκσλ. Σν θνιπκβεηήξην πεξηιακβάλεη αίζνπζα βαξψλ, ηαηξείν, 

ζάνπλα, αίζνπζα ζπζθέςεσλ, απνδπηήξηα, δηνηθεηηθνχο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. 
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2) Κιεηζηφ γπκλαζηήξην «ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ» ρσξεηηθφηεηαο 300 ζέζεσλ, κε δπλαηφηεηα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (θαιαζνζθαίξηζε, πεηνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε). ηνπο ρψξνπο ηνπ 

γπκλαζηήξηνπ πεξηιακβάλνληαη αίζνπζα βαξψλ, πίζηεο αλαξξηρήζεσλ, δηνηθεηηθνί θαη 

βνεζεηηθνί ρψξνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ώίζνπζα βαξψλ «ΠΤΡΡΟ ΑΔΜΏ» πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο γχκλαζεο ησλ 

αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ ινηπψλ Βπειπίδσλ. Αηαζέηεη πιήζνο κεραλψλ γχκλαζεο κε 

βάξε.  
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4) Γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα, ζηίβν δξφκσλ, ζθάκκαηα αικάησλ θαη 

βαιβίδεο ξίςεσλ. Έρεη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 1000 ζέζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ώλνηθηά γήπεδα θαιαζφζθαηξαο, πεηνζθαίξηζεο θαη αληηζθαίξηζεο 
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