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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε 
Μεταβατικέσ διατάξεισ του Νέου Προγράμματοσ πουδών (ΝΠ) 

του τμήματοσ Μηχανικών Σεχνολογίασ Αεροςκαφών Σ.Ε. 
 
Όλοι οι φοιτητϋσ εντϊςςονται ςτον ΝΠ ανεξαρτότωσ από την ημερομηνύα εγγραφόσ τουσ ςτο Σμόμα και παύρνουν 
πτυχύο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ΝΠ. υγκεκριμϋνα κϊθε φοιτητόσ για να καταςτεύ πτυχιούχοσ 
θα πρϋπει: 

 να ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ τουλϊχιςτον ςε 39 ςυνολικϊ πλόρη μαθόματα του παλαιού (ΠΠ), 
αναθεωρημϋνου(ΑΠ) ό του νϋου (ΝΠ) 

 να ϋχει ςυγκεντρώςει τουλϊχιςτον 210 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ από όλα τα μαθόματα ςτα οπούα ϋχει εξεταςτεύ 
επιτυχώσ 

 να ϋχει ολοκληρώςει επιτυχώσ την Πρακτικό Άςκηςη και την Πτυχιακό Εργαςύα 
Όλοι οι φοιτητϋσ παρακολουθούν τα μαθόματα του ΝΠ από το εξϊμηνο ςτο οπούο εντϊςςονται. Εϊν οφεύλουν μαθόματα 
από το ΠΠ ό το ΑΠ ςύμφωνα με τισ υποχρεώςεισ που εύχαν μϋχρι το εξϊμηνο ϋνταξησ τουσ, θα πρϋπει να 
παρακολουθόςουν και να εξεταςτούν ςτα αντύςτοιχα μαθόματα του ΝΠ, Ειδικότερα για τα μαθόματα : 

 Μηχανικό ΙΙ (Θ & Ε) το οπούο μεταφϋρθηκε από το 3ο ςτο 2ο εξϊμηνο του ΝΠ και  
 Θερμοδυναμικό (Θ) το οπούο μεταφϋρθηκε από το 5ο ςτο 3ο εξϊμηνο του ΝΠ, 

υποχρεούνται όλοι οι φοιτητϋσ, εφόςον δεν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτα ςυγκεκριμϋνα μαθόματα, να τα δηλώςουν ςτο 
ΝΠ, καθότι αποτελούν μαθόματα βαςικών και προ απαιτούμενων γνώςεων για μετϋπειτα γνωςτικϊ πεδύα.   
 
Όλα τα πλόρη μαθόματα (Θ & Ε) ςτα οπούα οι φοιτητϋσ ϋχουν εξεταςθεύ επιτυχώσ με το ΠΠ ό το ΑΠ, μεταφϋρονται ςτο 
ΝΠ, με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ που εύχαν ςυςςωρεύςει οι φοιτητϋσ την περύοδο που εξετϊςτηκαν επιτυχώσ.  
 
Εϊν ϋνασ φοιτητόσ οφεύλει μόνο το μιςό μϊθημα (θεωρύα ό εργαςτόριο) ς’ εϊν μεικτό μϊθημα, θα μεταφϋρεται το μιςό 
μϊθημα(θεωρύα ό εργαςτόριο) ςτο ΝΠ (εφόςον υπϊρχει αντύςτοιχο του) με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΝΠ και τον 
βαθμό που κατοχύρωςε ςτο ΠΠ ό ςτο ΑΠ. 
 
Ειδικότερα όταν πρόκειται για μεικτό μϊθημα, που αποτελεύται από θεωρύα και εργαςτόριο, ιςχύουν τα ακόλουθα : 

 Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα του μαθόματοσ ςτο ΠΠ ό ςτο ΑΠ και οφεύλει το εργαςτόριο, 
εξετϊζεται μόνο ςτο αντύςτοιχο εργαςτόριο του μαθόματοσ ςτο ΝΠ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ 
αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ του μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠ. Οι 
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου του μαθόματοσ 
όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠ.Η κατοχύρωςη τησ θεωρύασ του ΠΠ ό του ΑΠ και η επιτυχόσ εξϋταςη του 
εργαςτηρύου του ΝΠ, οδηγεύ ςτο οριςμό του μεικτού μαθόματοσ ωσ πλόρεσ. 

 Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο εργαςτόριο του μαθόματοσ και οφεύλει την θεωρύα, εξετϊζεται μόνο ςτην 
αντύςτοιχη θεωρύα του μαθόματοσ ςτο ΝΠ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου αντιςτοιχούν ςτισ 
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου του μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
τησ θεωρύασ αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ του μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο 
ΝΠ. Η κατοχύρωςη του εργαςτηρύου του ΠΠ ό του ΑΠ και η επιτυχόσ εξϋταςη τησ θεωρύασ του ΝΠ, οδηγεύ 
ςτο οριςμό του μεικτού μαθόματοσ ωσ πλόρεσ.  

 Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα του μαθόματοσ και οφεύλει το εργαςτόριο, το οπούο όμωσ καταργεύται 
ςτο ΝΠ, τότε ο φοιτητόσ δεν εξετϊζεται ςτο εργαςτόριο και θεωρεύται ότι ϋχει επιτύχει ς’ ϋνα πλόρεσ μϊθημα με 
τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του μαθόματοσ του ΝΠ. 

 Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο εργαςτόριο του μαθόματοσ, το οπούο όμωσ καταργεύται ςτο ΝΠ και οφεύλει την 
θεωρύα, τότε ο φοιτητόσ κατοχυρώνει το εργαςτόριο και εξετϊζεται μόνο ςτην θεωρύα του αντύςτοιχου 
μαθόματοσ του ΝΠ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του 
μαθόματοσ όπωσ εύχαν κατανεμηθεύ ςτο ΠΠ ό ςτο ΑΠ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ αντιςτοιχούν ςτισ 
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του θεωρητικού μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠ. ε περύπτωςη επιτυχούσ 
εξϋταςησ τησ θεωρύασ, ο φοιτητόσ θεωρεύται ότι ϋχει επιτύχει ς’ ϋνα πλόρεσ μϊθημα. 

 Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα και το εργαςτόριο του μαθόματοσ, τα οπούα όμωσ καταργούνται ςτο 
ΝΠ, το μϊθημα θεωρεύται πλόρεσ με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του πλόρεσ μαθόματοσ του ΠΠ ό του ΑΠ. 

 Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα του μαθόματοσ και οφεύλει το εργαςτόριο, τα οπούα όμωσ 
καταργούνται ςτο ΝΠ, το μϊθημα θεωρεύται πλόρεσ με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του πλόρεσ μαθόματοσ όπωσ 
εύχαν κατανεμηθεύ ςτο ΠΠ ό του ΑΠ. 

 Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο εργαςτόριο του μαθόματοσ και οφεύλει την θεωρύα, τα οπούα όμωσ 
καταργούνται ςτο ΝΠ, το μϊθημα δεν θεωρεύται πλόρεσ, εμφανύζεται ςτην αναλυτικό βαθμολογύα του φοιτητό, 
αλλϊ δεν προςμετρϊται ςτον υπολογιςμό του τελικού βαθμού. 
 

Εϊν οι φοιτητϋσ οφεύλουν μαθόματα από προηγούμενα εξϊμηνα από το εξϊμηνο ϋνταξησ τουσ ΝΠ, πρϋπει να δηλώςουν 
κατϊ προτεραιότητα εκεύνα τα μαθόματα του νϋου προγρϊμματοσ ςπουδών, τα οπούα ϋχουν αντιςτοιχηθεύ ςτα μαθόματα 
του ΠΠ ό ΑΠ και τα οπούα οφεύλουν. 
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Από την υποχρεωτικό δόλωςη μαθημϊτων (θεωρύασ ό εργαςτηρύου) προηγούμενων εξαμόνων που οφεύλουν, 
εξαιρούνται: 

 Οι φοιτητϋσ επύ πτυχύο, 
 Οι φοιτητϋσ που επιθυμούν να δηλώςουν μαθόματα από το τρϋχον εξϊμηνο ςτο οπούο βρύςκονται, υπό την 

προώπόθεςη ότι οι ώρεσ διδαςκαλύασ των μαθημϊτων του τρϋχοντοσ εξαμόνου ςυμπύπτουν με τισ ώρεσ 
διδαςκαλύασ των μαθημϊτων που οφεύλουν προηγούμενων εξαμόνων, ςύμφωνα με το αναρτημϋνο ωρολόγιο 
πρόγραμμα διδαςκαλύασ του Σμόματοσ. 

Διευκρινύζεται ότι τα μαθόματα προηγούμενων εξαμόνων που οφεύλουν οι φοιτητϋσ, θα πρϋπει ςε κϊθε περύπτωςη να 
δηλωθούν και να εξεταςτούν επιτυχώσ ςε μεταγενϋςτερο χρόνο.  
 
Σα μαθόματα του ΠΠ που δεν ϋχουν αντύςτοιχο με το ΝΠ, δεν θα προςφϋρονται ςτουσ φοιτητϋσ από το ακαδημαώκό 
ϋτοσ 2017-18 και κατϊ ςυνϋπεια οι φοιτητϋσ δεν θα ϋχουν υποχρϋωςη να τα δηλώςουν. 
 
Σα μαθόματα αυτϊ εύναι : 
 

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) 

Κωδικόσ Μάθημα που ζχει καταργηθεί Κατηγορία Εξάμηνο 

ΣΑ0106 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (Θ)  Τ 1ο 

ΣΑ0203 ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) Τ 2ο 

ΣΑ0203 ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ (Ε) Τ 2ο 

ΣΑ0206 ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ (Θ) Τ 2ο 

ΣΑ0301 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (Θ) Τ 3ο 

ΣΑ0302 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Ε) Τ 3ο 

ΣΑ0303 ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ (Ε) Τ 3ο 

ΣΑ0406 ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ (Ε) ΕΤ 4ο 

ΣΑ0408 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (Ε) ΕΤ 4ο 

ΣΑ0409 ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΚΤΜΑΣΑ, ΔΙΑΔΟΗ, ΚΕΡΑΙΕ (Ε) ΕΤ 4ο 

ΣΑ0502 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) ΕΤ 5ο 

ΣΑ0504 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΕΩΝ (Θ) ΕΤ 5ο 

ΣΑ0504 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΕΩΝ (Ε) ΕΤ 5ο 

ΣΑ0505 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΗ (Θ) ΕΤ 5ο 

ΣΑ0505 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΗ (Ε) ΕΤ 5ο 

ΣΑ0603 ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΣΕΡΩΝ (Θ) ΕΤ 6ο 

ΣΑ0603 ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΣΕΡΩΝ (Ε) ΕΤ 6ο 

ΣΑ0604 ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ (Ε) ΕΤ 6ο 

ΣΑ0607 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) ΕΤ 6ο 

ΣΑ0608 ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ (Ε) ΕΤ 6ο 
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ΣΑ0610 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΕ (Θ) ΕΤ 6ο 

ΣΑ0610 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΕ (Ε) ΕΤ 6ο 

ΣΑ0611 ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) ΕΤ 6ο 

ΣΑ0701 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ) Τ 7ο 

ΣΑ0702 ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΕ (Ε) ΕΤ 7ο 

ΣΑ0704 ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ (Θ) ΕΤ 7ο 

ΣΑ0704 ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ (Ε) ΕΤ 7ο 

ΣΑ0705 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ (Ε) ΕΤ 7ο 

ΣΑ0706 ΤΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ (Ε) ΕΤ 7ο 

ΣΑ0707 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΣΗΕΩ (Ε) ΕΤ 7ο 

 
Σα μαθόματα του ΑΠ που δεν ϋχουν αντύςτοιχο με το ΝΠ, δεν θα προςφϋρονται ςτουσ φοιτητϋσ από το ακαδημαώκό 
ϋτοσ 2017-18 και κατϊ ςυνϋπεια οι φοιτητϋσ δεν θα ϋχουν υποχρϋωςη να τα δηλώςουν. 
 
Σα μαθόματα αυτϊ εύναι : 
 

Αναθεωρημζνο Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Κωδικόσ Μάθημα που ζχει καταργηθεί Κατηγορία Εξάμηνο 

ΜΣΑ3.1 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ και ΠΡΟΓΡ Η/Τ (Θ) Τ 3ο 

ΜΣΑ4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ (Θ) Τ 4ο 

ΜΣΑ5.2 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) Τ 5ο 

ΜΣΑ6.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ) Τ 6ο 

ΜΣΑ6.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ (Ε) ΕΤ 6ο 

ΜΣΑ7.3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) Τ 7ο 

ΜΣΑ7.4 ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ (Θ) Τ 7ο 

ΜΣΑ7.5 ΤΣΗΜΑΣA ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΣΗΕΩ (Ε) Τ 7ο 

ΜΣΑ7.6Η ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ / ΡΑΝΣΑΡ (Ε) ΕΤ 7ο 

 
 
Εϊν κϊποιοσ φοιτητόσ, εξαιτύασ τησ κατϊργηςησ ό/και ςυγχώνευςησ ενόσ αριθμού μαθημϊτων, δεν ςυμπληρώνει τον 
ελϊχιςτο αριθμό των 39 πλόρων μαθημϊτων και των 210 πιςτωτικών μονϊδων, οφεύλει να παρακολουθόςει νϋα 
μαθόματα ςύμφωνα με τισ ώρεσ διδαςκαλύασ και τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΝΠ, λαμβϊνοντασ υπόψη την κατεύθυνςη 
ςπουδών του ΠΠ ό ΑΠ που εύχε ενταχθεύ ο φοιτητόσ ανϊλογα με το ϋτοσ ειςαγωγόσ του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ελίδα 4 από 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
υγκεκριμϋνα: 
 
Οι φοιτητέσ με έτοσ ειςαγωγήσ 2013-2014 και πριν του ΠΠ, μπορούν να παρακολουθόςουν όποια μαθόματα από 
τα ακόλουθα επιθυμούν ώςτε να ςυμπληρώςουν τον ελϊχιςτο απαιτούμενο αριθμό μαθημϊτων και πιςτωτικών 
μονϊδων: 
 
Κατεύθυνςη ςπουδών Δομήσ και Συςτημάτων Ιςχύοσ Αεροςκαφών 
 

AE1140T
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΧΝ
Υ MEY 3 1 0 4 10 5

AE1230
ΑΡΥΔ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ
Υ ΜΓΥ 3 1 2 6 14 7

AE2240
ΑΡΥΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ
Υ ΜΕ 2 1 2 5 12 6

AE2210 ΦΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Y MEY 2 0 2 4 10 5

AE3150 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΙ Υ ΜΕΥ 3 1 2 6 14 7

AE3250Τ

ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ & 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ Α/ΦΧΝ

Υ ΜΕ 2 1 0 3 8 4

AE3260 ΓΙΚΣΤΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ Υ ΜΕ 2 1 2 5 10 5

AE4150Τ

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Υ ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 3

AE4160Τ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΡΔΤΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΕΥ ΜΕ 2 2 0 4 8 4

AE4120Τ

ΜΔΣΑΓΟΗ Η/Μ 

ΚΤΜΑΣΧΝ & ΚΔΡΑΙΔ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ

Υ ΜΕ 3 2 0 5 12 6

AE4161Τ ΤΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ ΕΥ ΜΕ 2 2 0 4 8 4

AE4130Τ

ΤΣΗΜΑΣA 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΠΣΗΔΧ

Y ΜΕ 3 1 0 4 10 5

Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)

ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

 (Ω/Δ) ΦΔ ECTSΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΠΔΜΠΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΩΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ
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Κατεύθυνςη ςπουδών Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συςτημάτων και Οργάνων Αεροςκαφών 
 

AE1140T
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΧΝ
Υ MEY 3 1 0 4 10 5

AE1220 ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΙ Υ ΜΓΥ 2 2 2 6 12 6

AE1230 ΑΡΥΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Υ ΜΓΥ 3 1 2 6 14 7

AE2140T ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ Y ΜΕΥ 3 1 0 4 10 5

AE2150T ΤΣΗΜΑΣΑ Α/ΦΧΝ Y ΜΕ 3 1 0 4 10 5

AE2160T ΚΑΤΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ Τ ΜΕΥ 2 1 0 3 6 3

AE2240
ΑΡΥΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ
Υ ΜΕ 2 1 2 5 12 6

AE3140 ΓΟΜΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ Υ ΜΕ 2 1 2 5 12 6

AE3110 ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ Y MEY 3 1 2 6 14 7

AE3240
ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ 

ΚΙΝΗΣΗΡΔ
Υ ΜΕ 3 1 2 6 14 7

AE4150Τ

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Υ ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 3

AE4160Τ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΡΔΤΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΕΥ ΜΕ 2 2 0 4 8 4

AE4140Τ ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΔ Υ ΜΕ 3 1 0 4 10 5

AE4110
ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ
Y ΜΕ 3 1 2 6 14 7

ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΣΡΙΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΠΔΜΠΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΩΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ) ΦΔ ECTS
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Οι φοιτητέσ με έτοσ ειςαγωγήσ 2014-2015 ή 2015-2016ή 2016-2017 του ΑΠ, μπορούν να παρακολουθόςουν 
όποια μαθόματα από τα ακόλουθα επιθυμούν ώςτε να ςυμπληρώςουν τον ελϊχιςτο απαιτούμενο αριθμό μαθημϊτων και 
πιςτωτικών μονϊδων: 
 
Κατεύθυνςη ςπουδών Δομήσ και Συςτημάτων Ιςχύοσ Αεροςκαφών 
 

AE2240
ΑΡΥΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ
Υ ΜΕ 2 1 2 5 12 6

AE3250Τ

ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ & 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ Α/ΦΧΝ

Υ ΜΕ 2 1 0 3 8 4

AE3260 ΓΙΚΣΤΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ Υ ΜΕ 2 1 2 5 10 5

AE4120Τ

ΜΔΣΑΓΟΗ Η/Μ 

ΚΤΜΑΣΧΝ & ΚΔΡΑΙΔ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ

Υ ΜΕ 3 2 0 5 12 6

AE4140Τ ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΔ Υ ΜΕ 3 1 0 4 10 5

AE4150Τ

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Υ ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 3

AE4160Τ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΡΔΤΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΕΥ ΜΕ 2 2 0 4 8 4

AE4161Τ ΤΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ ΕΥ ΜΕ 2 2 0 4 8 4

Κατηγορία ΦΔ

ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ) ΦΔ ECTS

ΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ ECTS

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ) ΦΔ ECTSΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία

Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ)
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Κατεύθυνςη ςπουδών Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συςτημάτων και Οργάνων Αεροςκαφών 
 

AE2240
ΑΡΥΔ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ
Υ ΜΕ 2 1 2 5 12 6

AE3110 ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ Y MEY 3 1 2 6 14 7

AE3120
ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΔ
Y ΜΕ 2 0 2 4 10 5

AE3140 ΓΟΜΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ Υ ΜΕ 2 1 2 5 12 6

AE3240
ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ 

ΚΙΝΗΣΗΡΔ
Υ ΜΕ 3 1 2 6 14 7

AE4140Τ ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΔ Υ ΜΕ 3 1 0 4 10 5

AE4150Τ

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Υ ΔΟΝΑ 2 0 0 2 6 3

AE4160Τ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ 

ΡΔΤΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ
ΕΥ ΜΕ 2 2 0 4 8 4

Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ) ΦΔ ECTS

ΦΔ ECTS

ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ)

ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ)

ΠΔΜΠΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ) ΦΔ ECTS

ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΓΙΚΟ  ΜΑΘΗΜΑ Τ/ΔΤ Κατηγορία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ  (Ω/Δ)  (Ω/Δ) ΦΔ ECTS

 
 
Εϊν ο φοιτητόσ επιθυμεύ να παρακολουθόςει επιπλϋον μαθόματα από αυτϊ που χρειϊζονται για να ςυμπληρώςει τα 39 
πλόρη μαθόματα και τισ 210 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ, τότε με αύτηςη του θα δηλώνει τα μαθόματα αυτϊ, των οπούων οι 
βαθμού θα εμφανύζονται ςτην αναλυτικό βαθμολογύα του, αλλϊ δεν θα προςμετρούνται ςτον υπολογιςμό του βαθμού 
πτυχύου του. 
 
Όλοι οι φοιτητέσ ακολουθούν τον θεςμό των προαπαιτούμενων μαθημάτων όπωσ περιγράφεται ςτην 
παράγραφο 2.6.5. 
 

2.6.5           Εφαρμόζεται ςύςτημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Ποιο είναι το ποςοςτό μαθημάτων που εντάςςονται 
ςτο ςύςτημα; 

Με ςτόχο την ορθολογικότερη οργϊνωςη των ςπουδών, όδη εφαρμόζεται ο θεςμόσ των προαπαιτούμενων μαθημϊτων 
ςτο Αναθεωρημϋνο Πρόγραμμα πουδών (ΑΠ) του τμόματοσ. Εντούτοισ η καθιϋρωςη τησ μονόσ ειςαγωγόσ των 
φοιτητών ςτα ΣΕΙ και οι επακόλουθεσ δυςκολύεσ που αντιμετώπιςαν οι φοιτητϋσ των μεγαλύτερων εξαμόνων, λόγω τησ 
ύπαρξησ «αλυςύδων μαθημϊτων» και τησ ταυτόχρονησ μονόσ διδαςκαλύασ όλων των μαθημϊτων εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 
ςχετικϊ μεγϊλη καθυςτϋρηςη ςτην λόψη πτυχύου από ϋναν αριθμό φοιτητών. Επύςησ η απουςύα «αλυςύδων» ςε οριςμϋνα 
μαθόματα εύχε ωσ ςυνϋπεια να παρατηρεύται υπερπληθυςμόσ ςτα μαθόματα αυτϊ ςτην αρχό του εξαμόνου, τα οπούα ςτη 
ςυνϋχεια λόγω ϋλλειψησ προαπαιτούμενων γνώςεων, εγκαταλεύπονταν από τουσ φοιτητϋσ και οδηγούςε ςτο  να 
εμφανύζονται μεγϊλα ποςοςτϊ αποτυχύασ. 
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Για τουσ λόγουσ αυτούσ ςτο ΝΠ, ο ςτόχοσ εύναι να διαςφαλύζεται ότι οι φοιτητϋσ παρακολουθούν τα μαθόματα με τη 
ςωςτό, από πλευρϊσ ύλησ, ςειρϊ. Κατϊ ςυνϋπεια η εφαρμογό του ςυςτόματοσ προαπαιτουμϋνων μαθημϊτων ςτο ΝΠ 
περιορύζεται ςτην υποχρϋωςη κϊθε φοιτητό να δηλώνει πρώτα όλα τα μαθόματα που οφεύλει από προηγούμενα εξϊμηνα 
και ϋπειτα τα μαθόματα του τυπικού εξαμόνου. ύμφωνα με την υπ. αριθμό 5/26-09-2013- Θϋμα 4ο  απόφαςη τησ 
υνϋλευςησ του ΣΕΙ τερεϊσ Ελλϊδασ, μϋχρι την ϋγκριςη του νϋου κανονιςμού ςπουδών του ΣΕΙ τερεϊσ Ελλϊδασ, 
ορύζεται ο μϋγιςτοσ αριθμόσ δηλουμϋνων μαθημϊτων ανϊ εξϊμηνο ςπουδών, να αντιςτοιχεύ μϋχρι 38 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
για όλα τα εξϊμηνα ςπουδών. 
  
Επύςησ για την διευκόλυνςη τησ ορθόσ ςειρϊσ παρακολούθηςησ των μαθημϊτων, προτεύνεται ςτουσ 
φοιτητϋσ να προςπαθούν να ακολουθούν τη ςειρϊ παρακολούθηςησ μαθημϊτων που δύνεται ςτον παρακϊτω πύνακα: 
  

Προτεινόμενη ςειρά παρακολούθηςησ μαθημάτων 

Μαθηματικϊ ΙΙ Ειςαγωγό ςτον Αυτόματο ϋλεγχο 

Μηχανικό Ι Μηχανικό ΙΙ 

Μηχανικό Ρευςτών Βαςικϋσ Αρχϋσ Αεροδυναμικόσ 

Θερμοδυναμικό Εμβολοφόροι κινητόρεσ 

Σηλεπικοινωνύεσ υςτόματα Επικοινωνύασ & Ναυτιλύασ α/φων 

Ηλεκτρονικϊ Ι Ηλεκτρονικϊ ΙΙ 

Μηχανικό ΙΙ τοιχεύα Μηχανών 
Ηλεκτροτεχνύα Ηλεκτρικϋσ Μηχανϋσ  
Αγγλικό Γλώςςα Αγγλικό Ορολογύα Αεροςκαφών  

  
Η εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου ςυςτόματοσ των προαπαιτούμενων μαθημϊτων, θα τεθεύ ςε ιςχύ για όλουσ τουσ 
φοιτητϋσ που εντϊςςονται ςτο 1ο εξϊμηνο του ΝΠ του τμόματοσ, από το ακαδημαώκό ϋτοσ 2017-18 και μετϊ.    
  
Για τουσ φοιτητϋσ που βρύςκονται κατϊ το χειμερινό εξϊμηνο ακ. ϋτουσ 2017-18 ςτο 5ο εξϊμηνο και ϊνω δεν υπϊρχει 
περιοριςμόσ αλυςύδων. Επύςησ η αλυςύδα δεν ιςχύει εϊν ο φοιτητόσ ϋχει περϊςει την θεωρύα (Θ) ό το Εργαςτόριο (Ε) του 
προαπαιτούμενου μαθόματοσ. 

ημειώνεται ότι ειδικϋσ περιπτώςεισ φοιτητών που δεν αντιμετωπύζονται επαρκώσ από τισ παραπϊνω μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ, θα εξετϊζονται εξατομικευμϋνα μετϊ από ςχετικό αύτημα του φοιτητό και θα επιλύονται από την υνϋλευςη 
του τμόματοσ με βϊςη την ακαδημαώκό δεοντολογύα και την αρχό τησ ιςοτιμύασ. 

Η αντιςτούχιςη τησ ύλησ των μαθημϊτων του του Παλαιού Προγρϊμματοσ πουδών (ΠΠ) και του ΑΠ (Αναθεωρημϋνου 
Προγρϊμματοσ πουδών) με μαθόματα του ΝΠ (Νϋου Προγρϊμματοσ πουδών) και ο τρόποσ 
παρακολούθηςησ/εξϋταςησ ανϊ μϊθημα, παρουςιϊζεται ακολούθωσ. Η αντιςτούχιςη των μαθημϊτων ϋγινε κατϊ κύριο 
λόγο με βϊςη την ύλη κϊθε μαθόματοσ και όχι με βϊςη τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ, οι οπούεσ αντιςτοιχούν ςε καθϋνα από 
αυτϊ. τα μαθόματα του ΝΠ που ϋχουν προκύψει  από ςυγχώνευςη τησ ύλησ δύο ό περιςςοτϋρων μαθημϊτων του ΠΠ ό 
του ΑΠ, ο διδϊςκων του μαθόματοσ του ΝΠ θα εξετϊζει τουσ παλιούσ φοιτητϋσ με ξεχωριςτϊ θϋματα που αντιςτοιχούν 
ςτην ύλη του μαθόματοσ που οφεύλουν. 
 
Η αντιςτούχιςη τησ ύλησ των μαθημϊτων του ΠΠ(Παλαιού Προγρϊμματοσ πουδών) με μαθόματα του ΝΠ (Νϋου 
Προγρϊμματοσ πουδών) και ο τρόποσ παρακολούθηςησ/εξϋταςησ ανϊ μϊθημα, φαύνεται παρακϊτω: 
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Έτοσ ειςαγωγήσ 2013-2014και πριν 
 
Μαθήματα 1ου  εξαμήνου ΠΠ: 
 
Μαθηματικά Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μαθηματικά Ι (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Υυςική (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Υυςική (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Υυςική (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Υυςική (Ε) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Σεχνολογία Τλικών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και Κατεργαςίεσ (Θ) του 
5ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ 
 
Σεχνολογία Τλικών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και Κατεργαςίεσ (Ε) του 
5ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ 
 
Ειςαγωγή ςτουσ Τπολογιςτέσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/Τ και Προγραμματιςμόσ (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτουσ Τπολογιςτέσ (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/Τ και Προγραμματιςμόσ (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
χέδιο (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
χέδιο (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο 
εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) : Σο μϊθημα Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ 
που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα  
υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ 
βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
 
Μαθήματα 2ου εξαμήνου ΠΠ 
 
Μαθηματικά ΙΙ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μαθηματικά ΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μηχανική Ρευςτών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Θ) του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μηχανική Ρευςτών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Ε) του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μετρολογία(Θ) : Σο μϊθημα Μετρολογία(Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν 
τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ 
φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό 
τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Μετρολογία(Ε) : Σο μϊθημα Μετρολογία(Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν 
τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ 
φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό 
τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Ηλεκτροτεχνία (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
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Ηλεκτροτεχνία (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
χεδίαςη με Τπολογιςτέσ (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ χέδιο (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο 
μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ 
 
Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) : Σο μϊθημα Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι 
φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα  
υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ 
βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
 
Μαθήματα 3ου εξαμήνου ΠΠ 
 
Εφαρμοςμένα Μαθηματικά (Θ) : Σο μϊθημα Εφαρμοςμένα Μαθηματικά (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ 
που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα 
υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ 
βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Μηχανική (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
ΜηχανικήΙ (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μηχανική (Ε): Σο μϊθημα Μηχανική (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ 
απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα  υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ 
φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό 
τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ 
 
Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Ε) : Σο μϊθημα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το 
χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα  υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα 
εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Σηλεπικοινωνίεσ (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αεροπορική Νομοθεςία (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Αεροπορική Νομοθεςία (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
 
Μαθήματα 4ου εξαμήνου ΠΠ 
 
Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ 
επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ 
καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
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Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ 
επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ 
καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ξένη Γλώςςα - Ορολογία (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αγγλική Ορολογία α/φων (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτην Αεροδυναμική (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Βαςικέσ Αρχέσ Αεροδυναμικήσ (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αντοχή Τλικών (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αντοχή Τλικών (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Δομή Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Δομή Αεροςκαφών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Δομή Αεροςκαφών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Δομή Αεροςκαφών (Ε) του 5ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Θερμοδυναμική (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Θερμοδυναμική (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Θερμοδυναμική (Ε): Σο μϊθημα Θερμοδυναμική (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Ψηφιακά υςτήματα (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Θ)του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ψηφιακά υςτήματα (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Ε)του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα (Θ): Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Επικοινωνίασ και 
Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ 
ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ 
μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα (Ε): Σο μϊθημα Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι 
φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα 
υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ 
βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοςη, Κεραίεσ (Θ):Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μετάδοςη Η/Μ κυμάτων και κεραίεσ αεροςκαφών του 7ου 
εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοςη, Κεραίεσ (Ε): Σο μϊθημα Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοςη, Κεραίεσ 
(Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και 
τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα 
προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
του ΠΠ. 
 
Μαθήματα 5ου εξαμήνου ΠΠ 
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Μηχανική Πτήςεων (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μηχανική Πτήςεων (Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
υςτήματα Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Αεροςκαφών (Θ) 3ου εξαμήνου του ΝΠ  
 
υςτήματα Αεροςκαφών(Ε): Σο μϊθημα υςτήματα Αεροςκαφών (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το 
χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα 
εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
τοιχεία Μηχανών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
τοιχεία Μηχανών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Ε) του 5ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μηχανική υγκολλήςεων (Θ) : Σο μϊθημα Μηχανική υγκολλήςεων (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που 
το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα 
εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Μηχανική υγκολλήςεων (Ε) : Σο μϊθημα Μηχανική υγκολλήςεων (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το 
χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα 
εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Μηχανική Ώςησ (Θ) : Σο μϊθημα Μηχανική Ώςησ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Μηχανική Ώςησ (Ε) : Σο μϊθημα Μηχανική Ώςησ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Ψηφιακόσ Αυτόματοσ Έλεγχοσ (Θ): Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο 
(Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, 
μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ψηφιακόσ Αυτόματοσ Έλεγχοσ (Ε): Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο 
(Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, 
μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5ου εξαμήνου του 
ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα 
τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, 
μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ (Ε) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5ου εξαμήνου του 
ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα 
τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, 
μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ηλεκτρονικά Σηλεπικοινωνιών (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5ου 
εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ηλεκτρονικά Σηλεπικοινωνιών (Ε) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5ου 
εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
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αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Σεχνολογία Αιςθητήρων (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών 
(Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
 
Σεχνολογία Αιςθητήρων (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών 
(Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
 
 
Μαθήματα 6ου εξαμήνου ΠΠ 
 
Όργανα και υςτήματα Πλοήγηςησ αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ 
και Όργανα αεροςκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ 
ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ 
μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Όργανα και υςτήματα Πλοήγηςησ αεροςκαφών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και 
Όργανα αεροςκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ 
ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ 
μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Θ) του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Ε) του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Θ) : Σο μϊθημα Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ 
που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα 
υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ 
βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Ε) : Σο μϊθημα Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ 
που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα 
υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ 
βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Καύςιμα – Λιπαντικά (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Καύςιμα – Λιπαντικά (Θ)  του 3ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Καύςιμα – Λιπαντικά (Ε) : Σο μϊθημα Καύςιμα – Λιπαντικά (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το 
χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα 
εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Κατεργαςίεσ Αεροπορικών Τλικών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και 
Κατεργαςίεσ (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν 
και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
 
Κατεργαςίεσ Αεροπορικών Τλικών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και 
Κατεργαςίεσ (Ε) του 5ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και 
θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
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μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
 
ύνθετα Τλικά (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και Κατεργαςίεσ (Θ) του 5ου 
εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) 
του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν 
να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροςκαφών (Ε) : Σο μϊθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροςκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο 
ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων 
με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον 
τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Μικροκύματα (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Ραντάρ (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ 
του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να 
επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Μικροκύματα (Ε) : Σο μϊθημα Μικροκύματα (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Όργανα Αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Θ) 
του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Όργανα Αεροςκαφών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Ε) 
του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Μικροώπολογιςτέσ (Θ) : Σο μϊθημα Μικροώπολογιςτέσ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Μικροώπολογιςτέσ (Ε) : Σο μϊθημα Μικροώπολογιςτέσ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
υςτήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημαυςτήματα Επικοινωνίασ και Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ) του 6ου 
εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να 
επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
υςτήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Ε) : Σο μϊθημα υςτήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίασ 
Αεροςκαφών (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ 
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν 
όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα 
με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
υςτήματα Ελέγχου Αεροςκάφουσ (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Αυτομάτου 
Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
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Μαθήματα 7ου εξαμήνου ΠΠ 
 
Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ) : Σο μϊθημα Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ)δεν θα διδαχθεύ 
ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό 
μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα 
προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
του ΠΠ. 
 
τροβιλοκινητήρεσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθηματροβιλοκινητήρεσ (Θ)του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
τροβιλοκινητήρεσ (Ε) :Σο μϊθημα τροβιλοκινητήρεσ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημαΑρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημαΑρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αεροδυναμική Κινητήρων (Θ) : Σο μϊθημα Αεροδυναμική Κινητήρων (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που 
το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα 
εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Αεροδυναμική Κινητήρων (Ε) : Σο μϊθημα Αεροδυναμική Κινητήρων (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που 
το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα 
εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικήσ Πτήςεωσ (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Μηχανική Πτήςεων 
(Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, 
μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Μηχανική Πτήςεων(Ε) : Σο μϊθημα Μηχανική Πτήςεων(Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
υςτήματα Ραντάρ (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Ραντάρ (Θ) του 7ου εξαμήνου του 
ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα 
τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, 
μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
υςτήματα Ραντάρ (Ε) : Σο μϊθημα υςτήματα Ραντάρ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν 
θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) του 7ου εξαμήνου του 
ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο 
μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε): Σο μϊθημα υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε)δεν θα 
διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό 
μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα 
προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
του ΠΠ. 
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Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) του 6ου 
εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο 
ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ 
μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) του 6ου 
εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε 
προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε):Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) του 6ου 
εξαμήνου του ΝΠ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να 
επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
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Έτοσ ειςαγωγήσ 2014-2015 ή 2015-2016 ή 2016-2017 
 
Μαθήματα 1ου  εξαμήνου ΑΠ: 
 
Μαθηματικά Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μαθηματικά Ι (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Υυςική Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Υυςική (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Υυςική Ι (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Υυςική (Ε) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
υςτήματα Αεροςκαφών Ι (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτην Σεχνολογία Αεροςκαφών (Θ) του 1ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτουσ Τπολογιςτέσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/Τ και Προγραμματιςμόσ (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτουσ Τπολογιςτέσ (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/Τ και Προγραμματιςμόσ (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αγγλικά Ι (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Αγγλική Γλώςςα (Θ) 1ου εξαμήνου του ΝΠ  
 
χέδιο (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
χέδιο (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ 
 
 
Μαθήματα 2ου εξαμήνου ΑΠ 
 
Μαθηματικά ΙΙ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μαθηματικά ΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Υυςική ΙΙ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Αρχέσ Ηλεκτρολογίασ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Υυςική ΙΙ (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Αρχέσ Ηλεκτρολογίασ (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ηλεκτροτεχνία (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ηλεκτροτεχνία (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Ε) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αγγλικά ΙΙ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Αγγλική Ορολογία α/φων (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μηχανική Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
ΜηχανικήΙ (Θ) του 1ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
 
Μαθήματα 3ου εξαμήνου ΑΠ 
 
Εφαρμοςμένα Μαθηματικά και Προγραμματιςμόσ Η/Τ(Θ) : Σο μϊθημα Εφαρμοςμένα Μαθηματικά και 
Προγραμματιςμόσ Η/Τ(Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ 
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν 
όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα 
με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΑΠ. 
 
Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Τλικών) (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
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Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Τλικών) (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Ε) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Σηλεπικοινωνίεσ (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
υςτήματα Αεροςκαφών ΙΙ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Αεροςκαφών (Θ) του 3ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
 
Μαθήματα 4ου εξαμήνου ΑΠ 
 
Μηχανική Ρευςτών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Θ) του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μηχανική Ρευςτών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Ε) του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) : Σο μϊθημα Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ 
που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα  
υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ 
βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΑΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε)του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ψηφιακά υςτήματα (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Θ)του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ψηφιακά υςτήματα (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Ε)του 4ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Όργανα και υςτήματα Πλοήγηςησ αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ 
και Όργανα αεροςκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ 
ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ 
μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 
 
 
Μαθήματα 5ου εξαμήνου ΑΠ 
 
Σεχνολογία υλικών – ύνθετα Τλικά (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και 
Κατεργαςίεσ (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν 
και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
 
Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) του 4ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ Αεροςκαφών (Ε) : Σο μϊθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα – 
Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ Αεροςκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ 
απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ 
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φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό 
τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
Σεχνολογία Αιςθητήρων (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών 
(Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
 
Θερμοδυναμική (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Θερμοδυναμική (Θ) του 3ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Ειςαγωγή ςτην Αεροδυναμική (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα 
εξετϊζονται ςτο μϊθημα Βαςικέσ Αρχέσ Αεροδυναμικήσ (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
τοιχεία Μηχανών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
τοιχεία Μηχανών (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Ε) του 5ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών – Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών – Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
 
Μαθήματα 6ου εξαμήνου ΑΠ 
 
Καύςιμα – Λιπαντικά (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται 
ςτο μϊθημα Καύςιμα – Λιπαντικά (Θ)  του 3ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ) : Σο μϊθημα Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ)  δεν θα διδαχθεύ 
ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό 
μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα 
προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ 
του ΠΠ. 
 
Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ και Σηλεπικοινωνιών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5ου εξαμήνουτου ΝΠ. 
 
Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ και Σηλεπικοινωνιών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5ου εξαμήνουτου ΝΠ. 
 
Μηχανική Πτήςεων (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Μηχανική Πτήςεων (Θ)του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Δομή Αεροςκαφών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο 
μϊθημα Δομή Αεροςκαφών (Θ) του 5ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Κατεργαςίεσ Αεροπορικών Τλικών (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και 
Κατεργαςίεσ (Θ) του 5ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν 
και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
 
 
Κατεργαςίεσ Αεροπορικών Τλικών (Ε) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά Τλικά και 
Κατεργαςίεσ (Ε) του 5ου εξαμήνου του ΝΠ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και 
θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο 
μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ. 
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Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Διάδοςη & Κεραίεσ (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα 
παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μετάδοςη Η/Μ κυμάτων και κεραίεσ αεροςκαφών του 7ου 
εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα & υςτήματα Επικοινωνίασ Αεροςκαφών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το 
ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημαυςτήματα Επικοινωνίασ και Ναυτιλίασ 
Αεροςκαφών (Θ) του 6ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα & υςτήματα Επικοινωνίασ Αεροςκαφών (Ε) : Σο μϊθημα Σηλεπικοινωνιακά 
υςτήματα & υςτήματα Επικοινωνίασ Αεροςκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. ε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται 
ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠ. 
 
 
Μαθήματα 7οεξαμήνου ΑΠ 
 
Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημαΑρχέσ 
χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημαΑρχέσ 
χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αεροπορική Νομοθεςία (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αεροπορική Νομοθεςία 
(Θ) του 2ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Αγγλικά ΙΙΙ – Ορολογία (Θ) : Σο μϊθημα Αγγλικά ΙΙΙ – Ορολογία (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ.  
 
Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) : Σο μϊθημα Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι 
φοιτητϋσ θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ 
μαθόματα του ΝΠ. 
 
υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) :Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε) : Σο μϊθημα υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε)δεν θα 
διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με 
ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠ. 
 
Εμβολοφόροι Κινητήρεσ & τροβιλοκινητήρεσ (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Θ) του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Εμβολοφόροι Κινητήρεσ & τροβιλοκινητήρεσ (Ε) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα 
Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Ε) του 6ουεξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μικροκύματα – Ραντάρ (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Ραντάρ (Θ) 
του 7ου εξαμήνου του ΝΠ. 
 
Μικροκύματα – Ραντάρ (Ε) : Σο μϊθημα Μικροκύματα – Ραντάρ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠ. Οι φοιτητϋσ θα 
ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του 
ΝΠ. 
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Σα μαθόματα, ςτα οπούα οι φοιτητϋσ δεν ϋχουν εξεταςθεύ επιτυχώσ, θα επαναληφθούν με τουσ όρουσ του ΝΠ, ςύμφωνα με τον ακόλουθο πύνακα αντιςτούχιςησ : 
 

Έτοσ ειςαγωγήσ 2013-2104 και πριν Έτοσ ειςαγωγήσ 2014-2105 ή 2015-2016 ή2016-2017 Έτοσ ειςαγωγήσ 2017-2018 και μετά 

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Αναθεωρημζνο Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Νζο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) 

Κωδικόσ Μάθημα Κατηγορία Εξάμηνο Κωδικόσ Μάθημα Κατηγορία Εξάμηνο Κωδικόσ Μάθημα Κατηγορία Εξάμηνο 

ΜΣΑ1.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (Θ) Τ 1o ΜΣΑ1.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (Θ) Τ 1o AE1110T ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (Θ) Τ 1o 

ΜΜΣΑ1.2 ΦΤΙΚΗ I (Θ) & (Ε) Τ 1o ΜΣΑ1.2 ΦΤΙΚΗ I (Θ) & (Ε) Τ 1o AE1120 ΦΤΙΚΗ (Θ) & (Ε) Τ 1o 

ΜΣΑ1.3 
ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Ι (Θ) 
Τ 1o ΜΣΑ1.3 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Ι (Θ) 

Τ 1o AE1140T 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ) 
Τ 1o 

ΜΜΣΑ1.4 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (Θ) & 
(Ε) 

Τ 1o ΜΣΑ1.4 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (Θ) & (Ε) 
Τ 1o AE2120 

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Η/Τ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ (Θ) 

& (Ε) 
Τ 3o 

ΜΣΑ1.5 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ) Τ 1o ΜΣΑ1.5 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ) Τ 1o AE1150T ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ (Θ) Τ 1o 

ΜΣΑ1.6 ΧΕΔΙΟ (Ε) Τ 1o ΜΣΑ1.6 ΧΕΔΙΟ (Ε) Τ 1o AE1240L ΧΕΔΙΟ (Ε) Τ 2o 

ΜΣΑ2.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ (Θ) Τ 2o ΜΣΑ2.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ (Θ) Τ 2o AE1210T ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ (Θ) Τ 2o 

ΜΜΣΑ2.2 ΦΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε) Τ 2o ΜΣΑ2.2 ΦΤΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε) Τ 2o AE1230 
ΑΡΧΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ 

(Θ) & (Ε) 
Τ 2o 

ΜΜΣΑ2.3 
ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ (Θ) & 

(Ε) 
Τ 2o ΜΣΑ2.3 

ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ (Θ) & 
(Ε) 

Τ 2o AE2110 
ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ (Θ) & 

(Ε) 
Τ 3o 

ΜΣΑ2.4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Θ) Τ 2o ΜΣΑ2.4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Θ) Τ 2o AE1250T 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Α/ΦΩΝ (Θ) 
Τ 2o 

ΜΣΑ2.5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ) Τ 2o ΜΣΑ2.5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ) Τ 2o AE1130T ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ) Τ 1o 

ΜΣΑ3.1 
ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ και 
ΠΡΟΓΡ Η/Τ (Θ) 

Τ 3ο ΜΣΑ3.1 
ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ και 
ΠΡΟΓΡ Η/Τ (Θ) 

Τ 3ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΜΣΑ3.2 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 

(ΑΝΣΟΧΗ ΤΛΙΚΩΝ) (Θ) 
& (Ε) 

Τ 3ο ΜΣΑ3.2 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΣΟΧΗ 

ΤΛΙΚΩΝ) (Θ) & (Ε) 
Τ 3ο AE1220 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε) Τ 2ο 

ΜΣΑ3.3 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Θ) 
Τ 3ο ΜΣΑ3.3 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ 
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Θ) 

Τ 3ο AE2130T ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Θ) Τ 3ο 
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ΜΣΑ3.4 
ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΙΙ (Θ) 
Τ 3ο ΜΣΑ3.4 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΙΙ (Θ) 

Τ 3ο AE2150T ΤΣΗΜΑΣΑ Α/ΦΩΝ (Θ) Τ 3ο 

ΜΜΣΑ3.5 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ (Θ) & 
(Ε) 

Τ 3ο ΜΣΑ3.5 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ (Θ) & (Ε) 
Τ 3ο AE2250 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Θ) & (Ε) Τ 4ο 

ΜΜΣΑ4.1 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΤΣΩΝ 

(Θ) & (Ε) 
Τ 4ο ΜΣΑ4.1 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΤΣΩΝ 
(Θ) & (Ε) 

Τ 4ο AE2220 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΤΣΩΝ (Θ) 

& (Ε) 
Τ 4ο 

ΜΣΑ4.2 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΑΛΤΗ (Θ) 
Τ 4ο ΜΣΑ4.2 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΛΤΗ (Θ) 

Τ 4ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΜΣΑ4.3 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ 
(Θ) & (Ε) 

Τ 4ο ΜΣΑ4.3 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) 
& (Ε) 

Τ 4ο AE3230 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) 
& (Ε) 

Τ 6ο 

ΜΜΣΑ4.4 
ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΤΣΗΜΑΣΑ (Θ) & (Ε) 
Τ 4ο ΜΣΑ4.4 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
(Θ) & (Ε) 

Τ 4ο AE2210 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

(Θ) & (Ε) 
Τ 4ο 

ΜΣΑ4.5 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΠΛΟΗΓΗΗ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 

Τ 4ο ΜΣΑ4.5 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΠΛΟΗΓΗΗ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 

Τ 4ο AE3210Σ 
ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 
Τ 6ο 

ΜΣΑ5.1 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ - 

ΤΝΘΕΣΑ ΤΛΙΚΑ (Θ) 
Τ 5ο ΜΣΑ5.1 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ - 
ΤΝΘΕΣΑ ΤΛΙΚΑ (Θ) 

Τ 5ο AE3120Σ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ (Θ) 
Τ 5ο 

ΜΜΣΑ5.2 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ 
ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ - 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ 
ΜΗΧΑΝΕ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 

Τ 5ο ΜΣΑ5.2 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ 
ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ - 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ 
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 

Τ 5ο AE2230T 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ 

(Θ) 
Τ 4ο 

ΜΜΣΑ5.2 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ 
ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ - 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ 
ΜΗΧΑΝΕ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) 

Τ 5ο ΜΣΑ5.2 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ 
ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ - 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ 
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) 

Τ 5ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΣΑ5.3 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ (Θ) 
Τ 5ο ΜΣΑ5.3 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ (Θ) 

Τ 5ο AE3210Σ 
ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 
Τ 6ο 

ΜΣΑ5.4 ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ (Θ) Τ 5ο ΜΣΑ5.4 ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ (Θ) Τ 5ο AE2140T ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ (Θ) Τ 3ο 

ΜΣΑ5.5 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ 

ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ (Θ) 
Τ 5ο ΜΣΑ5.5 

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ 
ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ (Θ) 

Τ 5ο AE3130Σ 
ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ 

ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ (Θ) 
Τ 5ο 
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ΜΜΣΑ5.6Δ 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

(Θ) & (Ε) 
ΕΤ 5ο ΜΣΑ5.6Δ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 
(Θ) & (Ε) 

ΕΤ 5ο AE3110 
ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Θ) 

& (Ε) 
Τ 5ο 

ΜΜΣΑ5.6Η 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ 
ΟΠΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - 
ΣΟΠΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & 
(Ε) 

ΕΤ 5ο ΜΣΑ5.6Η 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ 
ΟΠΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - 
ΣΟΠΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) 

ΕΤ 5ο AE3260 
ΔΙΚΣΤΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 

(Θ) & (Ε) 
Τ 6ο 

ΜΣΑ6.1 
ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

(Θ) 
Τ 6ο ΜΣΑ6.1 

ΚΑΤΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 
(Θ) 

Τ 6ο AE2160T 
ΚΑΤΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ 

(Θ) 
Τ 3ο 

ΜΣΑ6.2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 
ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & 

ΗΘΙΚΗ (Θ) 
Τ 6ο ΜΣΑ6.2 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 
ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & 

ΗΘΙΚΗ (Θ) 
Τ 6ο 

 
ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΜΣΑ6.3 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΧΤΟ 
ΚΑΙ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(Θ) & (Ε) 

Τ 6ο ΜΣΑ6.3 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΧΤΟ 

ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
(Θ) & (Ε) 

Τ 6ο AE3150 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΙ (Θ) & (Ε) Τ 5ο 

ΜΣΑ6.4 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ 

(Θ) 
Τ 6ο ΜΣΑ6.4 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ 
(Θ) 

Τ 6ο AE3220Σ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ (Θ) Τ 6ο 

ΜΣΑ6.5Δ 
ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 

(Θ) 
ΕΤ 6ο ΜΣΑ6.5Δ 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 
(Θ) 

ΕΤ 6ο AE3140Σ ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) Τ 5ο 

ΜΜΣΑ6.6Δ 
ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ (Θ) & (Ε) 

ΕΤ 6ο ΜΣΑ6.6Δ 
ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
(Θ) & (Ε) 

ΕΤ 6ο AE3120 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ (Θ) & (Ε) 

Τ 5ο 

ΜΣΑ6.5Η 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ 

ΚΤΜΑΣΑ, ΔΙΑΔΟΗ, 
ΚΕΡΑΙΕ (Θ) 

ΕΤ 6ο ΜΣΑ6.5Η 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ 

ΚΤΜΑΣΑ, ΔΙΑΔΟΗ, 
ΚΕΡΑΙΕ (Θ) 

ΕΤ 6ο AE4120Σ 
ΜΕΣΑΔΟΗ Η/Μ 

ΚΤΜΑΣΩΝ & ΚΕΡΑΙΕ 
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 

Τ 7ο 

ΜΜΣΑ6.6Η 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ & 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Α/ΦΩΝ (Θ) 

ΕΤ 6ο ΜΣΑ6.6Η 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ & 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ 

(Θ) 

ΕΤ 6ο AE3250Σ 
ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΝΑΤΣΙΛΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ) 

Τ 6ο 

ΜΜΣΑ6.6Η 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ & 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Α/ΦΩΝ (Ε) 

ΕΤ 6ο ΜΣΑ6.6Η 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ & 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ 

(Ε) 

ΕΤ 6ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   



ελίδα 24 από 30 

 

ΜΜΣΑ7.1 
ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & 

(Ε) 
Τ 7ο ΜΣΑ7.1 

ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 
ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) 

Τ 7ο AE4110 
ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 

ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) 
Τ 7ο 

ΜΣΑ7.2 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ (Θ) 
Τ 7ο ΜΣΑ7.2 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΙΑ (Θ) 

Τ 7ο AE1260T 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ (Θ) 
Τ 2ο 

ΜΣΑ7.3 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) 
Τ 7ο ΜΣΑ7.3 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
(Θ) 

Τ 7ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΣΑ7.4 
ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ (Θ) 
Τ 7ο ΜΣΑ7.4 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΝΣΗΡΗΗ (Θ) 

Τ 7ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΜΣΑ7.5 
ΤΣΗΜΑΣA 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΠΣΗΕΩ (Θ) 

Τ 7ο ΜΣΑ7.5 
ΤΣΗΜΑΣA 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΠΣΗΕΩ (Θ) 

Τ 7ο AE4130Σ 
ΤΣΗΜΑΣA 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΠΣΗΕΩ (Θ) 

Τ 7ο 

ΜΜΣΑ7.5 
ΤΣΗΜΑΣA 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΠΣΗΕΩ (Ε) 

Τ 7ο ΜΣΑ7.5 
ΤΣΗΜΑΣA 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
ΠΣΗΕΩ (Ε) 

Τ 7ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΜΣΑ7.6Δ 
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / 

ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΕ 
(Θ) & (Ε) 

ΕΤ 7ο ΜΣΑ7.6Δ 
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / 

ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΕ 
(Θ) & (Ε) 

ΕΤ 7ο AE3240 
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ 

ΚΙΝΗΣΗΡΕ (Θ) & (Ε) 
Τ 6ο 

ΜΜΣΑ7.6Η 
ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ / 

ΡΑΝΣΑΡ (Θ) 
ΕΤ 7ο ΜΣΑ7.6Η 

ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ / 
ΡΑΝΣΑΡ (Θ) 

ΕΤ 7ο AE4161Σ ΤΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ (Θ) ΕΤ 7ο 

ΜΜΣΑ7.6Η 
ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ / 

ΡΑΝΣΑΡ (Ε) 
ΕΤ 7ο ΜΣΑ7.6Η 

ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ / 
ΡΑΝΣΑΡ (Ε) 

ΕΤ 7ο 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ   

ΜΣΑ8.1 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τ 8ο ΜΣΑ8.1 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τ 8ο ΑΕ4210 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τ 8ο 

ΜΣΑ8.2 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Τ 8ο ΜΣΑ8.2 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Τ 8ο ΑΕ4220 ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Τ 8ο 
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Ειδικότερα για τουσ φοιτητϋσ που εύχαν ενταχθεύ ςτο ΠΠ και παρακολούθηςαν μαθόματα του ΑΠ, τα μαθόματα του ΠΠ που ςυγχωνεύτηκαν ςτο ΑΠ, ςύμφωνα με 
τον παρακϊτω πύνακα, θεωρούνται κατοχυρωμϋνα, εφόςον ο φοιτητόσ ϋχει επιτύχει ςτισ εξετϊςεισ του ςυγχωνευμϋνου μαθόματοσ του ΑΠ : 
 
 

Μάθημα Ι του ΠΠΣ Μάθημα ΙΙ του ΠΠΣ Σύμπτυξη στο μάθημα του ΑΠΣ 

Σεσνολογία Τλικών (1ος εξαμήνος) Τ ύνθεηα Τλικά (6ος εξαμήνος) ΕΤ Σεσνολογία Τλικών-ύνθεηα Τλικά (5ος 

εξαμήνος) 

Τ 

Ηλεκηπικέρ Μησανέρ (3ος εξαμήνος) Τ Ηλεκηπικά Κςκλώμαηα α/θων (6ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ Ηλεκηπικά Κςκλώμαηα- Ηλεκηπικέρ Μησανέρ 

α/θων (5ος εξαμήνος) 

Τ 

Σοπικά Δίκηςα α/θων (7ος εξαμήνος) ΕΤ Σηλεπικοινωνίερ Οπηικών Ινών (7ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ Σηλεπικοινωνίερ Οπηικών Ινών – Σοπικά Δίκηςα 

α/θων (5ος εξαμήνος) 

ΕΤ 

Ηλεκηπονικά Ιζσύορ (5ος εξαμήνος) ΕΤ Ηλεκηπονικά Σηλεπικοινωνιών (5ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ Ηλεκηπονικά Ιζσύορ και Σηλεπικοινωνιών (6ος 

εξαμήνος) 

Τ 

Σηλεπικοινωνιακά ςζηήμαηα (4ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ ςζηήμαηα Επικοινωνίαρ & Ναςηιλίαρ 

α/θων (6ος εξαμήνος) 

ΕΤ Σηλεπικοινωνιακά ςζηήμαηα & ςζηήμαηα 

Επικοινωνίαρ α/θων (6ος εξαμήνος) 

ΕΤ 

Μικποκύμαηα (6ος εξαμήνος) ΕΤ ςζηήμαηα Ρανηάπ (7ος εξαμήνος) ΕΤ Μικποκύμαηα – Ρανηάπ (7ος εξαμήνος) ΕΤ 

Εμβολοθόποι Κινηηήπερ (6ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ ηποβιλοκινηηήπερ (7ος εξαμήνος) ΕΤ Εμβολοθόποι – ηποβιλοκινηηήπερ (7ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ 

ςζηήμαηα Ελέγσος α/θοςρ (6ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ ςζηήμαηα Αςηομάηος Ελέγσος 

Πηήζεωρ (7ος εξαμήνος) 

ΕΤ ςζηήμαηα Αςηομάηος Ελέγσος Πηήζεωρ (7ος 

εξαμήνος) 

Τ 

Σεσνολογία Αιζθηηήπων (5ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ Μικποϋπολογιζηέρ (6ος εξαμήνος) ΕΤ Σεσνολογία Αιζθηηήπων (5ος εξαμήνος) Τ 
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Όπγανα και ςζηήμαηα Πλοήγηζηρ 

α/θων (6ος εξαμήνος) 

ΕΤ Όπγανα α/θων (6ος εξαμήνος) ΕΤ Όπγανα και ςζηήμαηα Πλοήγηζηρ α/θων (4ος 

εξαμήνος) 

Τ 

σέδιο (1ος εξαμήνος) Τ σεδίαζη με Τπολογιζηέρ (2ος 

εξαμήνος) 

Τ σέδιο (1ος εξαμήνος) Τ 

Ειζαγωγή ζηα Ηλεκηπονικά (3ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ Αναλογικά Ηλεκηπονικά (3ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ Ειζαγωγή ζηα Ηλεκηπονικά (3ος εξαμήνος) Τ 

Ειζαγωγή ζηον Αςηόμαηο Έλεγσο 

(4ος εξαμήνος) 

Τ Ψηθιακόρ Αςηόμαηορ Έλεγσορ (5ος 

εξαμήνος) 

ΕΤ Ειζαγωγή ζηον Αςηόμαηο Έλεγσο (4ος εξαμήνος) Τ 

Μησανική Πηήζεων (5ος εξαμήνος) Τ Ειδικά κεθάλαια Μησανικήρ Πηήζεων 

(7ος εξαμήνος) 

ΕΤ Μησανική Πηήζεων (6ος εξαμήνος) Τ 

 
 
Επύςησ για τουσ φοιτητϋσ που εύχαν ενταχθεύ ςτο ΠΠ και παρακολούθηςαν και εξετϊςτηκαν επιτυχώσ ςε μαθόματα του ΑΠ, τα μαθόματα αυτϊ του ΑΠ λαμβϊνονται 
υπόψη τόςο ωσ προσ τον αριθμό των πιςτωτικών μονϊδων που εύχαν ςτο ΑΠ, όςο και ωσ προσ τον αριθμό των πλόρων μαθημϊτων.  
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Τπολογιςμόσ Βαθμού (Β) πτυχίου 
 
Τπολογιςμόσ βαθμού φοιτητών που οφεύλουν μόνο Πτυχιακό Εργαςύα – Πρακτικό Άςκηςη  
Ο μϋςοσ όροσ όλων των μαθημϊτων που ϋχουν περαςτεύ με το παλιό πρόγραμμα ςπουδών (ΠΠ), υπολογύζεται ςύμφωνα 
με τον τύπο που ύςχυε ςτο παλαιό πρόγραμμα ςπουδών: 
 

  
∑       
 
   

∑    
 
   

 

 
όπου     και    οι  πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και ο βαθμόσ του i μαθόματοσ αντύςτοιχα. 
 
 
Τπολογιςμόσ βαθμού πτυχύου φοιτητών ϋτουσ ειςαγωγόσ 2013-2014 και πριν 
 
Ο βαθμόσ πτυχύου των φοιτητώνπου εύχαν ειςαχθεύ με το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών (ΠΠ) και ολοκληρώνουν τισ 
ςπουδϋσ τουσ με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠ), υπολογύζεται ςύμφωνα με τον τύπο που ύςχυε ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ του αναθεωρημϋνου προγρϊμματοσ ςπουδών (ΑΠ): 
 

  
∑             ∑       

                                
   

              
   

∑        
             
    ∑    

                               
   

 

 
όπου 
   οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το κϊθε πλόρεσ μεικτό i μϊθημα ςτο οπούο ανόκει η ςυγκεκριμϋνη θεωρύα ό το 
εργαςτόριο, όταν η θεωρύα ό το εργαςτόριο εξετϊζονται επιτυχώσ με βαθμό    
   οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το κϊθε απλόjμϊθημα (θεωρύα ό εργαςτόριο) , όταν αυτό εξετϊζεται επιτυχώσ με 

βαθμό    

 
 
Τπολογιςμόσ βαθμού πτυχύου φοιτητών ϋτουσ ειςαγωγόσ 2014-2015 ό 2015-2016 ό 2016-2017 
 
Ο βαθμόσ πτυχύου των φοιτητών που εύχαν ειςαχθεύ με το αναθεωρημϋνο πρόγραμμα ςπουδών (ΑΠ) και ολοκληρώνουν 
τισ ςπουδϋσ τουσ με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠ), υπολογύζεται ςύμφωνα με τον τύπο που ύςχυε ςτισ μεταβατικϋσ 
διατϊξεισ του αναθεωρημϋνου προγρϊμματοσ ςπουδών (ΑΠ): 
 

  
∑         ∑       

                    
   

                 
   

∑    
                
    ∑    

                   
   

 

 
όπου 
    οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το i θεωρητικό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό    
    οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το j εργαςτηριακό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό    

 
 
Τπολογιςμόσ βαθμού πτυχύου φοιτητών ϋτουσ ειςαγωγόσ 2017-2018 και μετϊ 
 
Ο βαθμόσ πτυχύου των φοιτητών που ειςϊγονται με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠ) και ολοκληρώνουν τισ ςπουδϋσ 
τουσ με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠ), υπολογύζεται ςύμφωνα με τον τύπο: 
 

  
∑         ∑       

                    
   

                 
   

∑    
                
    ∑    

                   
   

 

 
όπου  
    οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το i θεωρητικό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό    
    οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το j εργαςτηριακό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό    
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Δηλώςεισ μαθημάτων 
 
Ανϊλογα με το ϋτοσ ειςαγωγόσ οι δηλώςεισ μαθημϊτων παρουςιϊζονται ςτην ςυνϋχεια : 
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