
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 

Πλοι οι ςπουδαςτζσ ακολουκοφν το νζο πρόγραμμα ςπουδών από το παρόν εξάμθνο που 

βρίςκονται. Για τα οφειλόμενα μακιματα των προθγουμζνων εξαμινων ακολουκοφν το 

παλιό πρόγραμμα βάςει των παρακάτω κανόνων. 

Βαςικι προυπόκεςθ για τθ λιψθ πτυχίου κα αποτελεί θ επιτυχισ ςυμπλιρωςθ 39 

μακθμάτων και 210 πιςτωτικϊν μονάδων (χωρίσ τθν πτυχιακι). 

Αναγνωρίηονται όλα τα μακιματα των ςπουδαςτϊν ςτα οποία υπάρχει προβιβάςιμoσ 

βακμόσ.  

ε κάκε περίπτωςθ μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ ςπουδαςτϊν που χριηουν 

μικρορυκμίςεων των μεταβατικϊν διατάξεων κα ρυκμίηονται από τθ υνζλευςθ του 

Σμιματοσ. 

Α) Υπολογιςμόσ βακμοφ ςπουδαςτών που οφείλουν μόνο Ρτυχιακι – Ρρακτικι:   

Μζςοσ όροσ όλων των μακθμάτων που ζχουν περάςει ςφμφωνα με το παλιό πρόγραμμα. 

Β) Υπολογιςμόσ βακμών ςπουδαςτών ςε μακιματα που καταργείται το εργαςτιριο: 

1. Εάν ζχει περάςει Θ+Ε: υπολογίηεται ο βακμόσ με μζςο όρο. 

2. Εάν ζχει περάςει μόνο Ε: bonus 30% ςτθ Θ. 

Γ) Υπολογιςμόσ βακμών ςπουδαςτών ςε μακιματα που ςυγχωνεφονται 

1. Εάν  ζχει περάςει Α (Θ) και Β (Θ): υπολογίηεται ο βακμόσ τθσ Θ με μζςο όρο και 

παρακολουκεί το νζο Ε. 

2. Εάν δεν ζχει περάςει και τα δφο ςτο ςφνολό τουσ  (Θ+Ε) παρακολουκεί το νζο 

μάκθμα 

3. Εάν ζχει περάςει Α (Ε) και Β (Ε): υπολογίηεται ο βακμόσ του Ε με μζςο όρο και 

παρακολουκεί τθ νζα Θ. 

4. Εάν ζχει περάςει  μόνο Α (Θ) ι μόνο Β (Θ):  εξετάηεται ςτθν υπολειπόμενθ φλθ Θ, 

υπολογίηεται ο βακμόσ τθσ Θ με μζςο όρο και παρακολουκεί το νζο Ε. 

5. Εάν  ζχει περάςει  μόνο Α (Ε) ι μόνο Β (Ε):  εξετάηεται ςτθ νζα Θ, και παρακολουκεί 

το νζο Ε με bonus 40% ςτο Ε. 

6. Εάν  δεν ζχει Ε το νζο μάκθμα. 

α) Εάν  ζχει περάςει Α (Ε) + Β (Ε): bonus 40% ςτθ Θ. 

β) Εάν  ζχει περάςει μόνο Α (Ε) ι μόνο Β (Ε): bonus 20% ςτθ Θ. 



γ) Εάν είχε  Ε μόνο το Α ι το Β: bonus 30% ςτθ Θ. 

Δ) Μακιματα που οφείλουν ςπουδαςτζσ επί πτυχίω και από χειμερινό εξάμθνο ζχουν 

μεταφερκεί ςε εαρινό (Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ, Μθχανικι Ι, Επαγγελματικι Δεοντολογία 

Και Θκικι):  

Οι ςπουδαςτζσ επί πτυχίω (δθλαδι 8ο εξάμθνο και μετά) κα ζχουν δικαίωμα να εξεταςτοφν 

ςτα μακιματα και ςτθν εξεταςτικι που ακολουκεί το χειμερινό εξάμθνο του Ακαδ. Ζτουσ 

2014-2015. 

Ακολουκοφν παραδείγματα εφαρμογισ των παραπάνω κανόνων για ςπουδαςτζσ που 

επιλζχκθκαν τυχαία: 

Παραδείγμα 1ο  

Σπουδαςτισ που ξεκίνθςε τον Σεπτζμβριο του 2012 και ξεκινάει τώρα το Ε’ εξάμθνο 

Ζχει περάςει  από το Α εξάμθνο 

Μακθματικά Ι,  6 ΔΜ (Διδακτικζσ Μονάδεσ) 

Φυςικι, 7 ΔΜ  

Τεχνολογία Υλικών, 7ΔΜ.   

Ειςαγωγι ςτουσ Υπολογιςτζσ, 5ΔΜ  

Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ, 3ΔΜ  

Ζχει ςυγκεντρϊςει  27 ΔΜ 

Χρωςτάει Σχζδιο. Δθλώνει το μάκθμα Σχζδιο του Α’ εξαμινου και ο βακμόσ του είναι ο 

μζςοσ όροσ του βακμοφ που ζχει πάρει ςτο Σχεδίαςθ με Υπολογιςτζσ  με τον βακμό που κα 

πάρει τώρα. 

Ζχει περάςει  από το Β εξάμθνο 

Μακθματικά ΙΙ, 6ΔΜ 

Μθχανικι ευςτών, 7ΔΜ 

Μετρολογία, 5ΔΜ 

Σχεδίαςθ με υπολογιςτζσ , 3ΔΜ 

Διοίκθςθ Μονάδων Συντιρθςθσ, 3ΔΜ 

Ζχει ςυγκεντρϊςει 24 ΔΜ 

Θλεκτροτεχνία ζχει περάςει μόνο το Εργαςτιριο. Θα δθλώςει τθν Θλεκτροτεχνια Θ του Β 

εξαμινου και αν τθν περάςει κα ζχει άλλεσ 7 ΔΜ από το πλιρεσ μάκθμα  

 



Ζχει περάςει από το Γ’ εξάμθνο 

Εφαρμοςμζνα Μακθματικά, 5ΔΜ 

Μθχανικι, 6ΔΜ 

Θλεκτρικζσ Μθχανζσ, 5ΔΜ 

Ειςαγωγι ςτισ Τθλεπικοινωνίεσ,  5ΔΜ 

Ειςαγωγι ςτθν Αεροπορικθ Νομοκεςία, 3ΔΜ 

Ζχει ςυγκεντρϊςει 24 ΔΜ 

Ειςαγωγι ςτα Θλεκτρονικά ζχει περάςει μόνο το εργαςτιριο. Θα δθλώςει το Ειςαγωγι ςτα 

Θλεκτρονικά Θ του Γ εξαμινου και αν το περάςει κα ζχει άλλεσ 7 ΔΜ από το πλιρεσ 

μάκθμα 

Ζχει περάςει από το Δ’ εξάμθνο 

Ξζνθ Γλώςςα – Τεχν. Ορολογία, 3ΔΜ 

Θερμοδυναμικι, 6ΔΜ 

Ζχει ςυγκεντρϊςει 9 ΔΜ 

Δεν ζχει περάςει Ειςαγωγι ςτθν Αεροδυναμικι,   

Αντοχι των Υλικών ζχει περάςει μόνο το εργαςτιριο, κα δθλώςει τθν Μθχανικι ΙΙ Θεωρία 

του Γ εξαμινου του νζου προγράμματοσ και αν περάςει τθν κεωρία κα ζχει άλλεσ 6 ΔΜ από 

το πλιρεσ μάκθμα. 

Δομι Αεροςκαφών ζχει περάςει μόνο το εργαςτιριο, κα δθλώςει τθν Δομι Αεροςκαφών 

Θεωρία του ΣΤ εξαμινου, θ οποία δεν  ζχει εργαςτιριο, αλλά ςτον βακμό του κα μπεί και 

ζνα επιπλζον 0.3x τον βακμό που ζχει πάρει ςτο εργαςτιριο  και  αν περάςει το μάκθμα κα 

ζχει άλλεσ 5 ΔΜ από το πλιρεσ μάκθμα. 

Ζχει περάςει από το ΣΤ’ εξάμθνο  

Αεροδυναμικι Ελικοπτζρων, 5ΔΜ 

Ζχει ςυγκεντρϊςει 5 ΔΜ 

Οργανα και Συςτιματα Ρλοιγθςθσ Αεροςκαφών ζχει περάςει μόνο τθν κεωρία. Θα 

δθλώςει το μάκθμα Πργανα και Συςτιματα Ρλοιγθςθσ α/φων Δ εξαμινου του νζου 

προγράμματοσ, το οποίο δεν ζχει εργαςτιριο, οπότε κα κατοχυρωκεί ο βακμόσ του ςε αυτό 

το μάκθμα και κα ζχει άλλεσ  6 ΔΜ 

Εμβολοφόροι κινθτιρεσ ζχει περάςει μόνο το εργαςτιριο. Θα δθλώςει το μάκθμα 

Εμβολοφόροι κινθτιρεσ – Στροβιλοκινθτιρεσ του Η εξαμινου και ςτον βακμό  εργαςτθρίου 

του μακιματοσ κα προςτεκεί και το 0.4 x τον βακμό που ζχει πάρει ςτο παλιό εργαςτιριο. 



Καφςιμα – Λιπαντικά ζχει περάςει μόνο το εργαςτιριο. Θα δθλώςει το μάκθμα Καφςιμα 

Λιπαντικά του ΣΤ εξαμινου του νζου προγράμματοσ, το οποίο δεν ζχει εργαςτιριο. Για τον 

λόγο αυτό κα προςτεκεί ςτον βακμό του το 0.3 x τον βακμό που ζχει πάρει ςτο εργαςτιριο. 

Ζχει περάςει από το Η’ Εξάμθνο 

Επαγγελματικι Δεοντολογία και Θκικι, 3ΔΜ 

Ζχει ςυγκεντρϊςει 3 ΔΜ 

Ειδικά κεφάλαια Μθχανικισ Ρτιςεων ζχει περάςει μόνο τθν κεωρία. Θα δθλώςει το 

μάκθμα Μθχανικι Ρτιςεων του ΣΤ’ εξαμινου και ςτον βακμό του κα προςτεκεί και 0.5x 

τον βακμό που ζχει πάρει ςτθν κεωρία Ειδικά κεφάλαια Μθχανικισ Ρτιςεων. 

Επομζνωσ ο ςπουδαςτισ αυτόσ ζχει περάςει  μζχρι τθν ζναρξθ εφαρμογισ των αλλαγών 19 

πλιρθ μακιματα και ζχει ςυγκεντρώςει 92 ΔΜ. 

Από εδϊ και πζρα μπορεί να δθλϊςει τα παρακάτω μακιματα του αλλαγμζνου 

προγράμματοσ ςπουδϊν: 

1. Σχζδιο του Α’ Εξαμινου, 3ΔΜ 

2. Συςτιματα Αεροςκαφών Ι  του Α’ Εξαμινου, 5ΔΜ 

3. Αγγλικά Ι του Α’ Εξαμινου, 5ΔΜ 

4. Φυςικι ΙΙ  του Β’ Εξαμινου, 7ΔΜ 

5. Αγγλικά ΙΙ του Β’ Εξαμινου, 3ΔΜ 

6. Θλεκτροτεχνία του Β’ Εξαμινου, 7ΔΜ 

7. Ειςαγωγι ςτα Θλεκτρονικά του Γ’ Εξαμινου, 7ΔΜ 

8. Μθχανικι ΙΙ  του Γ’ εξαμινου, 6ΔΜ 

9. Συςτιματα Αεροςκαφών ΙΙ του Γ’ εξαμινου,  5ΔΜ 

10. Ειςαγωγι ςτον Αυτόματο Ζλεγχο του Δ εξαμινου, 7ΔΜ 

11. Ψθφιακά Συςτιματα του Δ’ Εξαμινου, 6 ΔΜ 

12. Οργανα και ςυςτιματα Ρλοιγθςθσ Αεροςκαφών του Δ’ εξαμινου, 6ΔΜ 

13. Τεχνολογία υλικών – Σφνκετα Υλικά του Ε’ Εξαμινου, 4ΔΜ 

14. Θλεκτρικά Κυκλώματα – Θλεκτρικζσ Μθχανζσ Αεροςκαφών του Ε’ εξαμινου, 5ΔΜ 

15. Ειςαγωγι ςτθν Αεροδυναμικι του Ε’ εξαμινου, 5ΔΜ 

16. Τεχνολογία Αιςκθτιρων του Ε’  εξαμινου, 5ΔΜ 

17. Στοιχεία Μθχανών του Ε’ εξαμινου, 6 ΔΜ 

18. Καφςιμα Λιπαντικά του ΣΤ’ Εξαμινου, 5 ΔΜ 

19. Θλεκτρονικά Ιςχφοσ και Τθλεπικοινωνιών του ΣΤ’ Εξαμινου, 6ΔΜ  

20. Μθχανικι Ρτιςεων του ΣΤ’ Εξαμινου, 5ΔΜ 

21. Δομι Αεροςκαφών του ΣΤ’ εξαμινου (του οποίου ζχει κατοχυρώςει τον βακμό), 

5ΔΜ 

22. Κατεργαςίεσ Αεροπορικών Υλικών του ΣΤ’ εξαμινου, 5ΔΜ 

23. Αρχζσ Σχεδιαςμοφ Αεροςκαφών του Η’ εξαμινου, 6ΔΜ 

24. Συςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου Ρτιςεωσ του Η’ εξαμινου, 6ΔΜ 

25. Εμβολοφόροι- Στροβιλοκινθτιρεσ του Η’ εξαμινου, 6ΔΜ 



Ζχει δθλαδι τθν δυνατότθτα να δθλϊςει 25 μακιματα που αντιςτοιχοφν ςε 136 

Διδακτικζσ Μονάδεσ ενϊ για να πάρει πτυχίο χρειάηεται να περάςει 20 μακιματα που να 

αντιςτοιχοφν ςε τουλάχιςτον 118 Διδακτικζσ Μονάδεσ, ζτςι ϊςτε ςτο τζλοσ να ζχει 

περάςει τουλάχιςτον 39 Μακιματα και ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 210 Διδακτικζσ 

Μονάδεσ. 

Παράδειγμα 2ο  

Σπουδαςτισ που ξεκίνθςε τον Σεπτζμβριο του 2010 και ξεκινάει τώρα το 9ο εξάμθνο 

Ζχει περάςει  από το Α εξάμθνο 

6 μακιματα με 30 ΔΜ 

Ζχει περάςει  από το Β εξάμθνο 

5 Μακιματα με 24 ΔΜ 

Δεν ζχει περάςει Μακθματικά ΙΙ, κα δθλώςει Μακθματικά ΙΙ του Β’ Εξαμινου του νζου 

προγράμματοσ και  αν περάςει το μάκθμα κα ζχει άλλεσ 6 ΔΜ 

 Ζχει περάςει  από το Γ εξάμθνο 

4 Μακιματα με 19 ΔΜ 

Δεν ζχει περάςει Μθχανικι (Θεωρία + Εργαςτιριο) . Θα δθλώςει  Μθχανικι Ι του Β’ 

Εξαμινου του νζου Ρρογράμματοσ και αν περάςει το μάκθμα κα ζχει άλλεσ 7 ΔΜ. 

Δεν ζχει περάςει Ειςαγωγι ςτισ Τθλεπικοινωνίεσ. Θα δθλώςει  Ειςαγωγι ςτισ 

Τθλεπικοινωνίεστου Γ’ εξαμινου του νζου Ρρογράμματοσ και αν περάςει το μάκθμα κα 

ζχει άλλεσ 6 ΔΜ. 

Ζχει περάςει  από το Δ εξάμθνο 

5 Μακιματα με 24 ΔΜ 

Δεν ζχει περάςει τθν Αντοχι των Υλικών (Θ+Ε). Θα δθλώςει Μθχανικι ΙΙ του Γ’ Εξαμινου 

του νζου Ρρογράμματοσ και αν περάςει το μάκθμα κα ζχει άλλεσ 6 ΔΜ. 

Ζχει περάςει  από το Ε εξάμθνο 

5 Μακιματα με 30 ΔΜ 

Ζχει περάςει  από το ΣΤ εξάμθνο 

3 μακιματα με 15 ΔΜ 

Δεν ζχει περάςει Καφςιμα-Λιπαντικά Θεωρία. Θα δθλώςει Καφςιμα – Λιπαντικά του ΣΤ 

εξαμινου του νζου Ρρογράμματοσ, το οποίο δεν ζχει εργαςτιριο. Στον βακμό τθσ κεωρίασ 

κα προςτεκεί και 0.3 x τον βακμό που ζχει πάρει ςτο εργαςτιριο που ζχει περάςει. Αν 

περάςει το μάκθμα κα ζχει άλλεσ 5 ΔΜ 



Δεν ζχει περάςει Κατεργαςίεσ Αεροπορικών Υλικών Θεωρία. Θα δθλώςει  Κατεργαςίεσ 

Αεροπορικών Υλικών Θεωρία του ΣΤ εξαμινου του νζου Ρρογράμματοσ και αν τθν περάςει, 

κα ζχει περάςει πλιρωσ το μακθμα και κα ζχει άλλεσ  5ΔΜ. 

Δεν ζχει περάςει  Σφνκετα Υλικά.  Θα δθλώςει Τεχνολογία Υλικών – Σφνκετα Υλικά  του Ε’ 

εξαμινου του νζου προγράμματοσ.  Το μάκθμα αυτό δεν ζχει εργαςτιριο. Ο βακμόσ του κα 

είναι 0.5 x τον βακμό που κα πάρει ςτθν εξζταςθ + 0.5 x τον βακμό που ζχει πάρει ςτθν 

Τεχνολογία Υλικών του Α’ εξαμινου Θεωρία +0.3 x τον βακμό που ζχει πάρει ςτθν 

Τεχνολογία Υλικών του Α’ εξαμινου Εργαςτιριο. Αν περάςει το μάκθμα κα ζχει άλλεσ 4 

ΔΜ. 

Ζχει περάςει  από το Η εξάμθνο 

5 μακιματα με 30 ΔΜ 

Επομζνωσ ο ςπουδαςτισ αυτόσ ζχει περάςει  μζχρι τθν ζναρξθ εφαρμογισ των αλλαγών 33 

πλιρθ μακιματα και ζχει ςυγκεντρώςει 172 ΔΜ. 

Από εδϊ και πζρα μπορεί να δθλϊςει τα παρακάτω μακιματα του αλλαγμζνου 

προγράμματοσ ςπουδϊν: 

1. Μακθματικά ΙΙ του Β’ Εξαμινου, 6 ΔΜ 

2. Μθχανικι Ι του Β’ Εξαμινου, 7 ΔΜ 

3. Ειςαγωγι ςτισ Τθλεπικοινωνίεσ του Γ’ εξαμινου, 6 ΔΜ 

4. Μθχανικι ΙΙ του Γ’ Εξαμινου, 6 ΔΜ 

5. Καφςιμα – Λιπαντικά του ΣΤ εξαμινου, 5 ΔΜ 

6. Κατεργαςίεσ Αεροπορικών Υλικών του ΣΤ εξαμινου, 5 ΔΜ 

7. Τεχνολογία Υλικών – Σφνκετα Υλικά  του Ε’ εξαμινου, 4 ΔΜ 

Ζχει δθλαδι τθν δυνατότθτα να δθλϊςει 7 μακιματα που αντιςτοιχοφν ςε 39 Διδακτικζσ 

Μονάδεσ ενϊ για να πάρει πτυχίο χρειάηεται να περάςει τουλάχιςτον 6 μακιματα που 

να αντιςτοιχοφν ςε τουλάχιςτον 38 Διδακτικζσ Μονάδεσ, ζτςι ϊςτε ςτο τζλοσ να ζχει 

περάςει τουλάχιςτον 39 Μακιματα και ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 210 Διδακτικζσ 

Μονάδεσ.  

θμειϊνεται ότι με το παλιό πρόγραμμα ςπουδϊν κάποιοσ χρειάηεται 40 μακιματα για 

να ςυγκεντρϊςει 210 Δ. Μ., ενϊ με το αλλαγμζνο πρόγραμμα κάποιοσ χρειάηεται 39 

μακιματα για να ςυγκεντρϊςει 210 Δ.Μ. Επομζνωσ  ο ςυγκεκριμζνοσ ςπουδαςτισ κα 

δθλϊςει και τα 7 μακιματα και κα ςυγκεντρϊςει 211 Δ. Μ.  


