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Τροποποιήσεις Β.Δ. 370/1967 (ΦΕΚ 113 Α') «περί Οργα¬ 
νισμού της Σχολής Ικάρων» και Β.Δ. 671/1969 (ΦΕΚ 
209/1969 Α') «περί Οργανισμού των Τμημάτων - Σω¬ 
μάτων της Σχολής Ικάρων», όπως τροποποιήθηκαν από 
το Β.Δ. 825/1977 (ΦΕΚ 367 Α') «περί αντικαταστά- 
σεως του άρθρου 38 του υπ’ αριθ. 370/1967 Β.Δ. «περί 
Οργανισμού της Σχολής Ικάρων» ως τούτο τροποποιή¬ 
θηκε διά του άρθρου 4 του υπ’ αριθ. 688/1969 Β.Δ. και 
του άρθρου 10 του υπ’ αριθ. 671/1969 Β.Δ. «περί 
Οργανισμού των Τμημάτων Σωμάτων της Σχολής Ικά¬ 
ρων». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

α) Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 4186/1961 (ΦΕΚ 143 Α') 
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Στρατιω¬ 
τικής Σχολής Ευελπίδων νομοθεσίας και άλλων τινών δια¬ 
τάξεων», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 
4439/1964 (ΦΕΚ 220 Α') «περί παρατάσεων προθεσμιών 
αναγνωρίσεως γάμων Στρατιωτικών τελεσθέντων άνευ αδείας 
και άλλων τινών διατάξεων». 

β) Το Ν.Δ. 62/1968 άρθρο 1 παρ. 5 (ΦΕΚ 303 Α') 
«περί συστάσεως νέων τμημάτων εν τη Σχολή Ικάρων». 

γ) Το άρθρο 18 παρ. 1 εδ. ι του Ν. 660/1977 (ΦΕΚ 
218 Α') «περί ϊπουργείου Εθνικής Άμυνας». 

δ) Την από 10.1.1984 (ΦΕΚ 6Β') Απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνι¬ 
κής Άμυνας στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας 
Αντώνη Δροσογιάννη». 

ε) Την υπ’ αριθ. Φ.600/000/Ε. 9541/18.5.1984 Εισή¬ 
γηση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (τέως 31 
ΑΑΕ). 

στ) Την υπ’ αριθ. 60/8.6.1984 Γνωμοδότηση του Ανω- 
τάτου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ). 

ζ) Την υπ’ αριθμ. 391/1984 Γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας, προτάσει του Υπουργού Αναπληρωτή 
Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Διδασκόμενα μαθήματα - Συντελεστές βαθμολογίας. 

1. Για το Τμήμα Ιπταμένων : 

α) Μαθήματα ειδικεύσεως : 

(1) Γενικά Μαθηματικά : Αναλυτική Γεωμετρία (Τρισ¬ 
διάστατος χώρος). Διανυσματική Ανάλυση. Διαφορική 
Γεωμετρία. Διαφορικός Λογισμός. Ολοκληρωτικός λογι¬ 
σμός. Μιγαδική ανάλυση. Διαφορικές εξισώσεις. Ανάλυση 
(Γοιιπθγ) Φουριέ. Θεωρία μετασχηματιστών Εβρίαορ. 
Αριθμητική Ανάλυση. 

(2) Γενική Φυσική : Μαθηματική εισαγωγή. Κινηματική 
και δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέργεια. Κινημα¬ 
τική και δυναμική του στερεού σώματος. Ισορροπία των 
στερεών σωμάτων. Στατική και δυναμική των ρευστών. 
Ταλαντώσεις. Κύματα. Θερμότητα και νόμος της Θερμο¬ 
δυναμικής. Κινητική θεωρία των αερίων. Ηλεκτροστατική. 
Ηλεκτρισμός. Δυνάμεις σε κινούμενα φορτία. Ηλεκτρο- 
μαγνητισμός. Η ύλη σε μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητική 
θεωρία. Κυματική φύση του φωτός. Εργαστηριακές Ασκή¬ 
σεις. 

(3) Χημεία : Εισαγωγή στη Χημεία. Ειδικά κεφάλαια 
Ανόργανης και Οργανικής Χημείας. Τεχνολογία καυσίμων, 
λιπαντικών, εκρηκτικών και πολυμερών. Εργαστηριακές 
ασκήσεις. 

(4) Αρχές ηλεκτρονικών συστημάτων: Κυκλώματα συνε¬ 
χούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Μεταβατικά φαινόμενα- 
σήματα. Τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αντιπρο¬ 
σωπευτικά παραδείγματα ψηφιακού και αναλογικού ηλε¬ 
κτρονικού συστήματος. Ημιαγωγοί, δίοδοι, τρΛνζίστορς. Πό¬ 
λωση. Το τρανζίστορς σαν διακόπτης και σαν γραμμικός 
ενισχυτής. Οπτοηλεκτρονικά στοιχεία. Τυπωμένα κυκλώ¬ 
ματα. Ολοκληρωμένα κυκλώματα και συστήματα. Αρχές 
ψηφιακών συστημάτων. Συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα. 
Ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα. Αρχές ενισχυτών. Τελε¬ 
στικοί ενισχυτές. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών σε γραμ¬ 
μικά και μη γραμμικά αναλογικά συστήματα. Μετατροπείς 
Α/Ό & ϋ/Α. Ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος. 
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{*) Αρχές τηλεπικοινωνιών: Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Ζώνες συχνοτήτων. Ραδιοκύματα. Διαμόρφωση- 

πομπός. Οώραση - δέκτης. Γραμμές μεταφοράς. Ενσύρματα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα. Μικροκυματικά στοιχεία κενού και ημιαγωγών. Παθητικά μικρο- 

κυματικά στοιχεία. Κεραίες. Διάδοση Η/Μ κυμάτων. Ζεύξεις οπτικής επαφής. 

Ζεύξεις πέρα από τον ορίζοντα. Αλληλεπίδραση Η/Μ συστημάτων. Τα κυριώ- 

τερα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Αρχές Ραντάρ. Είδη Ραντάρ. 

(164 Θεωρία κατασκευών: Καταπόνηση και παραμόςχρωση των 

υλικών. Ιδιότητες των υλικών-στοι,χεία αντοχής μηχανικών μερών. Κινημα¬ 

τική ανάλυση μηχανισμών. Δυναμική μηχανικών συστημάτων. Αρχές καθορισμού 

διαστάσεων-ανοχών. Στοιχεία τεχνικού σχεδίου. Μηχανικές συνδέσεις. Μετά¬ 

δοση κίνησης. Έδραση μηχανών- ελατήρια. 'Αξονες και έδρανα. Στατικοί 

παράγοντες και αξιοπιστία. Μηχανική μελέτη» σχεδίαση με χρήση ηλεκτρο¬ 

νικού υπολογιστή. 

(6) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

και χρήση τους. Περιφερειακές διατάξεις, δυνατότητες και αξιοποίησή τους. 

Διακίνηση πληροφοριών με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κώδικες. Βασικές έννοιες 

προγραμματισμού. Γλώσσες προγραμματισμού. Αλγόριθμοι. Γενικά περί εντολών 

και υποπρογραμμάτων. Διαγράμματα ροής. Γλώσσα προγραμματισμού ΒΑ5Ι0. 

Εντολές - υποπρογράμματα. Εφαρμογές. Γλώσσα προγραμματισμού ΡΟΚΤΚΑΝ. 

Στοιχεία της γλώσσας ΡΟΚΤΚΑΝ, εντολές και τρόπος χρησιμοποιήσεώς τους. 

Ειδικές εντολές ΡΟΚΤΚΑΝ. Τρόπος γραφής προγραμμάτων. Υποπρογράμματα. 

Δομή προγράμματος ΡΟΚΤΚΑΝ με ένα ή περισσότερα υποπρογράμματα. Άλλες 

γλώσσες προγραμματισμού. Εφαρμογές σε γλώσσα ΡΟΚΤΗΑΝ. 

(7) Συστήματα αυτομάτου ελέγχου: Εισαγωγή στα δυναμικά 

συστήματα. Μετασχηματιστής ΙΑΡΙΑΟΕ. Συναρτήσεις μεταφοράς - κλειστά συ¬ 

στήματα. Λειτουργικά διαγράμματα. Ευστάθεια συστημάτων. Χρονική απόκριση 

συστημάτων. Προδιαγραφές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Γεωμετρικός τόπος 

των ριζών. Αντιστάθμιση. Μέθοδοι και πεδίο συχνότητας - αντιστάθμιση. Ψη¬ 

φιακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου, χώρος καταστάσεως. Σχεδιασμός συστημά¬ 

των. Βέλτιστος έλεγχος. Βέλτιστη εκτίμηση. Προσαρμοστικός έλεγχος. Ηλεκ- 

τρομηχαννκά συστήματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Αυτόματος έ¬ 

λεγχος αεροσκαφών. Αυτόματος πιλότος. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(81 Τεχνική Μηχανική: Κινηματική. Θεμελιώδης νόμος της 

μηχανικής- επακόλουθα. Κινηματική του κέντρου βάρους του σώματος, κίνηση 

με τριβή. Κρούση. Ταλαντώσεις. Στατική του υλικού σημείου. Στατική του 

στερεού σώματος. Στατική συστήματος στερεών σωμάτων. Γενικοί νόμοι και 

σχέσεις της ελαστικότητας. Στοιχεία διατομών. Κάμψη. Δικτυώματα. Αρχή 

των δυνατών έργων. Στατικώς αόριστα συστήματα. Δυγισμός. Στρέψη πρισμα¬ 

τικών ράβδων. Κόπωση. Δυναμική υλικού σημείου-στερεού σώματος. 

(9) Θερμοδυναμική: Γενικά. Θερμοδυναμικά αξιώματα. Τέλειο 

αέριο. Μεταβολές τέλειου αέριου. Θερμοδυναμική δύο φάσεων. Πραγματικά 

αέρια. Καύση. Στοιχεία ψύξης. 

(10) Αεροδυναμική: Βασικές έννοιες και ιδιότητες των 

ρευστών. Αεροστατική ατμόσφαιρα. Διεθνές σύστημα μονάδων. Ταχύτητα του 

αέρα, γραμμές ροής, οριακές συνθήκες. Αεροδυναμική μικρών υποηχητικών 

ταχυτήτων. Αεροδυναμικά χαρακτηριστικά αεροπλάνων. Χαρακτηριστικά αερο¬ 

τομών μικρών ταχυτήτων. Απώλεια στηρίξεως. Υπεραντωτικές διατάξεις. Αερο¬ 

δυναμική του ελικοπτέρου. Συμπιεστή ροή χωρίς τριβή. Συμπιεστή ροή με 

τριβή. Αεροτομές υψηλών ταχυτήτων. Αεροτομές υπερηχητικών ταχυτήτων. 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(111 Μηχανική Πτήσης: Εισαγωγικές έννοιες . Έλικα. Επι¬ 

δόσεις του αεροπλάνου. Ευστάθεια και έλεγχος. Μηχανική πτήσης ειδικών 

αεροσκαφών. 

(121 Τεχνολογία υλικών - Μέταλλογνωσία: Μεταλλουργικές 

I έννοιες. Μεταλλουργικές εξετάσεις- έλεγχοι. Μεταλλουργικές επεξεργασίες. 

| Διαβρώσεις- έλεγχοι- παράγοντες. Χυτοσίδηρος. Χάλυβες. Χαλυβοκράματα. 

Αλουμίνιο, κράματα. Τιτάνιο-κράματα. Μαγνήσιο- κράματα. Μέταλλα υψηλών 

θερμοκρασιών. Νίκελ-Κοβάλτιο- κράματα. Τυποποιήσεις μετάλλων. Συνθετικά 

υλικά. Σύνθετα υλικά. 

(13) Προωθητικά συστήματα: Κύκλος εμβολοφόρων κινητή¬ 

ρων, τριβές, λίπανση, φθορές, καύσιμα, καύση και επιδόσεις. Καύση σε 

κινητήρα έκρηξης. Καύση σε κινητήρα ΟΧΒ8ΕΖ». Ψύξη, εξαρτήματα, υπολο¬ 

γισμός, σχεδίαση και ζυγοστάθμιση κινητήρα. Κραδασμοί. Τύπος στροβι- 

λοαντιβραστήρων αεροσκαφών. Υπολογισμός προώθησης. Θάλαμος καύσης. Στρό¬ 

βιλος. Ακροφύσιο αντίδρασης. Εγκαταστάσεις αεριοστροβίλων εδάφους. Μελ¬ 

λοντικοί στροβιλοαντιβραστήρες αεροσκαφών. Θερμοδυναμική. Αγωγοί εισόδου. 

Στροβιλοσυμπιεστής. Θερμοδυναμικοί κύκλοι και διαγράμματα λειτουργίας. 

Μέθοδοι αύξησης προώθησης. Λειτουργία και επιδόσεις. Κατασκευαστική σχε¬ 

δίαση. Ζυγοστάθμιση. Ειδικά υλικά. Σύστημα ελέγχου. Σύστημα εξυπηρέτησης. 

Τοποθέτηση στο αεροσκάφος. Δοκιμές. Επίδραση στο περιβάλλον. Έλεγχος. 

Βλάβες. Αεροδυναμική. 

(14) Αρχές Αεροναυπηγικής: Διαγράμματα, Γεωμετρικά μεγέθη, 

ποοΟπολογισμάς Βαθών αιροσκάφους. ΔυνάΐΜίς ίπί Του «ροσχάφοι*;. Λεπτοί 

δοκοί. Αεροπορικά πλαίσια. Απλή και σύνθετη πτέρυγα και άτρακτος- Κέντρο 

διάτμησης. Αστάθεια κατασκευών. Γενικά περί υπολογισμού αεροσκαφών δια 

του λογισμού των μητρών με τη Βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αεροδυνα¬ 

μική θέρμανση-Αντοχή. Συνοπτική τεχνολογία αεροπορικού υλικού. Αστοχία 

υλικού. Διάσωση αεροσκάφους- εξαρτημάτων. Συντήρηση αεροσκαφών- αεροπο¬ 

ρικού υλικού, κατασκευή εξαρτηυάτων αεροσκαφών. Στοιχεία αεοοελαστικδ- 

τητας. Βιομηχανία αεροπορικού υλικού.Σχεδίαση ελαφρού αεροσκάφους. Εφαρμογή. 

(15) Διαστημική: Δομή σύμπαντος. Ηλιακό σύστημα, πλανήτες 

Στοιχεία ουρανίου μηχανικής. Ανατομία ταυ πυραύλου, θεωρία πυραυλοκινητή-' 

ρα. Αεροδυναμιχή-μηχανική πτήσης του πυραύλου. Ευστάθεια, έλεγχος επι¬ 

δόσεις. Φορτία πυραύλου. Δοκιμή και υλικά του πυραύλου. Τεχνικός &*,υφώ- 

ρος- τροχιές. Προβλήματα επανεισόδου. 

(17) Οργάνωση και έλεγχος παραγωγής: Βασικές αρχές οργά¬ 

νωσης της παραγωγής (φύση και διοίκηση της παραγωγής, υλικά και προϊόντα, 

μέθοδος και χρόνος). Αρχές ελέγχου της παραγωγής. Μέθοδοι οργάνωσης και 

ελέγχου (πρόβλεψη, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, υπολογισμός δυναμικών 

και φόρτισης, έλεγχος αποθεμάτων, παρακολούθηση προόδου) . 

(18) Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική : Εισαγωγή στην ειδική 

θεωρία της σχετικότητας. Κβαντική θεωρία της ακτινοβολίας. Ατομική θεω¬ 

ρία Σωμάτια και κύματα. Η εξίσωση 50ΗΚθΟΙΝ(ΧΚ.Μ6ρια-ρτ£ρεά. Πμρήνες. 

Στοιχειώδη σωμάτια. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(19) Στατιστική- Λογισμός Πιθανοτήτων: Περιγραφική στατι¬ 

στική. Λογισμός πιθανοτήτων. Δειγματοληψία. Επαγωγική στατιστική. 

(20) Επιχειρησιακή έρευνα : Εισαγωγή στην επιχειρησιακή 

έρευνα. Γραμμικός προγραμματισμός και συναφή προβλήματα. Θεωρία παιγνίων. 

Δικτυωτή ανάλυση. Δυναμικός προγραμματισμός.,Προβλήματα ροής. Πρόβλεψη 

και έλεγχος αποθεμάτων. Θεωρία γραμμών αναμονής. 

(21) Βλητική : Δυνάμεις που ενεργούν σε ένα βλήμα. Γεω¬ 

μετρικά στοιχεία περιστρεφομένων βλημάτων. Τροχιά 1 βλήματος στο κενό. 

Τροχιά βλήματος εντός πραγματικής ατμόσφαιρας. Αποκλίσεις στοιχείων 

βολής. Βλητική ρίψεως από αέρος. Βλητική χατευθυνομένων βλημάτων. Πυ- 

ραυλσκινητήρες. Συστήματα σκοπεύαεως. Συστήματα αφέσεως-φορείς. Εσωτε¬ 

ρική βολή. 

(22) Αεροναυτιλία : Χάρτες και όργανα. Σχεδίαση αεροναυ¬ 

τιλίας. Κανονισμοί εναερίου κυκλοφορίας. Ραδιοναυτιλιαχές εκδόσεις. 

Ναυτιλιακά βρηθήματα- Συστήματα. 

(23) Αεροδιαστημική1 Ιατρική : Ψυχολογία πτήσεως. Φυσιο¬ 

λογία αναπνευστικού, κυκλοφσβιαχού, νευρικοί) συστήματος και αισθητηρίων 

οργάνων. Πτητική ικανότητα. Υποξυγονία* υπεραερισμός. Μεταβολή βαρομε¬ 

τρικής, πιέσεως. Επιταχύνσεις. Προσανατολισμός κατά την πτήση, παραίσθη¬ 

ση. Υγιεινή ιπταμένου. Πτήση εκτός ατμόσφαιρας. 

(24) Ηλεκτρονικός πόλεμος : Είδη παρεμβολής, αποτελέσμα¬ 

τα. Μελέτη παρεμβολών. Τεχνικές μειώσεις ΕΟΜ και ΕΟΟΜ δυνατότητες. 

Προσομοίωση αλΜΜΙΝΟ. 

β. Μαθήματα Κοινωνικά 

(1) Λογοτεχνία- Φιλοσοφία : Μελέτη του Ελληνικού πνεύμα- 

τ:κοθ Βίου από την άρχατότητα μέχρι σήμερα. Σκιαγραφία της Ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας. Αεροπορική λογοτεχνία. 

(2) Κοινωνιολογία : Γενικά κοινωνιολογικά προβλήματα. 

Κοινωνιολογικά συστήματα. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της νεοελληνικής 

κοινωνίας. Ειδικά κοινωνιολογικά θέματα.1 

ΑΡΧές πολιτικών επιστημών : Πολιτική ψυχολογία. Πολι- 

τική μεθοδολογία. Πολιτική κοινωνιολογία. Πολιτικοί θεσμοί. Λοιποί κλά- 

6οι της πολιτικής επιστήμης. 

(4) Στοιχεία δικαίου : Βασικές αρχές δικαίου. Στοι¬ 

χεία αστικού, συνταγματικού. Διοικητικού, Δημοσίου διεθνούς και Στρα¬ 

τιωτικού Ποινικού δικαίου. 

(5) Αρχές Οικονομικής : Εισαγωγή στην Οικονομική επι¬ 

στήμη. Βασικές οικονομικές έννοιες. Γενικοί παράγοντες- συντελεστές 

οικοδομικής θεωρίας. Εξέλιξη πολιτικής οικονομίας και οικονομικής θεω¬ 

ρίας. 

(6) Ψυχολογία ατομικών διαφορών- Παιδαγωγική Ψυχολογία. 

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στον χώρο των επιστημών της αγωγής. 

Συνοπτική επισκόπηση της ψυχολογίας και των κλάδων της. Βασικές ένδοιες 

της Ψυχολογίας των ατομικών διαφορών. Διαφορές ως προς την νοημοσύνη. 

Σημαντικές αποκλίσεις στην νοημοσύνη. Διαφορές ως πάος την προσωπικό¬ 

τητα- Ενδιατομικές διαφορές- ειδικές Ικανότητες. Διαφορές μεταξύ ομά¬ 

δων. Στοιχεία παιδαγωγικής χαρακτηρολογίας, αναπτυξιακής ψυχολογίας, 

κοινωνικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της μαθήσεως. 

Υ Μαθήματα Στρατιωτικής εκπαίδευσης. 

’(Ι') Ψυχολογία-· Ηγεσία : Βαφικές γνώσεις της Ηγετικής 

τέχνης, περιγραφή του ηγετικού "πρότυπου της Π.Α." βασικοί κανόνες 

της Συμβουλευτικής στην ομάδα και τις ανθρώπινες σχέσεις και βασικές 

κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(2) Τοπογραφία- Χάρτες : Γενικά πέρί Τοπογραφίας. Στρα¬ 

τιωτικά συστήματα αναφοράς< θέσεως. Μορφολογία καί ονοματολογία εδάφους. 

Ανάγλυφη απεικόνιση εδάφους. Κλίμακες. Πρακτικές εφαρμογές. Ανάλυση 

χαρτών. 

(3) Στρατιωτική Ιστορία : Αρχές πολέμου. Κοινωνικές 

και οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικές συγκρούσεις των νεωτέ- 

ρων χρόνων (Στρατηγική- σχολίαση). 
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(4) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό Δόγμα : Καθο¬ 

ρισμός και ανάπτυξη της Ελληνικής αμυντικής.πολιτικής. Στρατηγική. 

Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί εξοπλισμοί. Κατηγορίες δογμά¬ 

των. Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορικού 

δόγματος. Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριος δύναμης. 

(5) Αεροπορική Ιστορία * Η ,ιδέ<$ της ητήσεως- ,Οι πρώτες 

πτήσεις. Χρησιμοποίηση του αεροσκάφους σαν πολεμικό μέσον. Η εξέλιξη 

της αεροπορίας και του ρόλου της μέχρι σήμερα. 

(6) Αεροπορικές επιχειρήσεις : Εκτίμηση καταστάσεως. 

Σχεδίαση επιχειρήσεων. Επιθετικές επιχειρήσεις. Αμυντικές επιχειρήσεις. 

Ειδικές επιχειρήσεις. 

δυνάμεων και ροπών στο επίπεδο. Ισοστατικά συστήματα. Σχοινοπολύγωνο. 

Συνθήκες ισορροπίας δυνάμεων στο επίπεδο. Προσδιορισμός αντιδράσεων. 

Αρχή των συνατών δυνάμεων μετατωπίσεων. Εσωτερικές δυνάμεις. Διαγράμμα¬ 

τα Ν.Ο.Μ. Δικτυώματα. Τριβή, σχοινιά, ευστάθεια, (είδη ισορροπίας) . 

Εφαρμογή, φροντηστηριαχές ασκήσεις. Τεχνική Μηχανική II(Δυναμική). 

Κινηματική υλικού σημείου και κινητική υλικού σημείου (νόμος ΝΕΚΓΟΝ, 

αρχή ΟΆΙ.ΕΜΒΕΚΤ, θεωρήματα ενεργεί ας. Δυναμικό, ισχύς, ορμή» ορμοροπή, 

κρούση). Συστήματα υλικών σημείων (κέντρο βάρους, κινηματική και κινητι¬ 

κή κατάσταση συστήματος υλικών σημείων). Κινηματική και κινητική 

στερεού σώματος (Νόμος του ΝΕΗΤΟΝ, δευτεροβάθμιες ροπές αδρανείας, 

ορμοροπή, κρούση, ενέργεια). Ταλαντώσεις. Μετατροπή δυναμικής φόρτι¬ 

σης σε στατική. Εφαρμογές, φροντιστηριακές ασκήσεις. 

*7) Αεράμυνα- Επίγειος 'Αμυνα-Οπλισμός : Φορητός οπλισμός. 

Αντιαεροπορικά όπλα. Επίγειος άμυνα. Παθητική άμυνα. Βολές. 

(8) Διοίκηση-Επιτελικά καθήκοντα: Το Διοικητικό φαινό¬ 

μενο. Δομή και λειτουργία της Διοικήσεως. Η Δημόσια Διοίκηση. Ο ανθρώπι¬ 

νος παράγοντας στά πλαίσια της Διοικήσεως. Κρατική εξουσία. Διοίκηση 

στις ένοπλες Δυνάμεις. Αρχές οργανώσεως. Μορφές οργανώσεως. Ευθύνες 

Διοικήσεως. Οργάνωση και λειτουργία επιτελείου. Καθήκοντα και γνωρίσμα¬ 

τα επιτελούς. 

(9) Αεροπορική Μετεωρολογία: Εισαγωγή στην αεροναυτική 

μετεωρολογία. Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στην Αεροναυτιλία. 

6. Στο ανωτέρω πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας 4 ετών περιλα¬ 

μβάνονται εκτός του αριθμού των 2.975 ωρών καί : 

(I) Διαλέξεις επί των συγχρόνων προβλημάτων χωρίς βαθμο¬ 

λογία διάρκειας 50 ωρών. 

διάρκε ιας 

(2) 

45 ωρών 

80 ωρών. 

(3) 

500 ωρών. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Εκπαίδευση στον εξομοιωτή πτήσεως χωρίς βαθμολογία 

Στρατιωτικές ασκήσεις χωρίς βαθμολογία διάρκειας 

Εκμάθηση ξένων γλωσσών με βαθμολογία διάρκειας 

Εκπαιδευτικά ταξίδια χωρIς βαθμολογ ία. 

Φυσική αγωγή με βαθμολογία διάρκειας 400 ωρών και 

Διπλωματική εργασία με βαθμολογία και συντελεστή 6. 

ε. Ο συντελεστής πτητικής εκπαίδευσης για το πρώτο έτος σπου¬ 

δών και των γενικών προσόντων καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τελικά 

να επηρεάζεται η αξιολόγηση του Ικάρου με την εξής αναλογία : 

(1) Διδασκόμενα μαθήματα 60% 

(2) Πτητική εκπαίδευση 20% 

(3) Γενικά προσόντα 20%. 

Για τα λοιπά έτη σπουδών για την αξιολόγηση του Ικάρου ακολουθείται η 

εξής αναλογία : 

(ζ) Τεχνικό Σχέδιο : Γενικά. Κανονισμοί.Βοηθητικά όργα¬ 

να και εργαλεία και χρήση τους. Υλικά και διάφορα μέσα σχεδίασης. Γραμ¬ 

μογραφ ία. Υπόμνημα. Κλίμακες σχεδίασης. 'Γεωμετρικές κατασκευές. Συστή¬ 

ματα προβολών. Όψεις. Είδη όψεων. Διάταξή όψεων. Τομές. Διαστάσεις. 

Κανόνες διαστάσεων στα κατασκευαστικά σχέδια. Συμβολισμοί κατεργασίας. 

Έλικα. 

(η) Πιθανοθεωρία : Βασικές έννοιες πιθανοτήτων. Μονο¬ 

διάστατες και πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Χρήσιμες κατανομές. 

Συσκεδασμός και συσχέτιση. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών. Νόμος μεγά¬ 

λων αριθμών. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Ροπές συναρτήσεων. Εφαρμογές στην 

αξιοπιστία και στη δειγματοληψία αποδοχής. Στοιχεία θεωρίας στοχαστι¬ 

κών ανελίξεων. 

(θ) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 

Εισαγωγή. Η παράσταση των πληροφοριών στον Η/Υ. Αλγόριθμοι και διαγράμ¬ 

ματα ροής. Γλώσσες προγραμματισμού. Η γλώσσα ΡΟΗΤΚΑΝ IV. Αριθμητικές 

εντολές και εντολές ελέγχου. Εντολές εισόδου- εξόδου. Υποπρογράμματα 

και συναρτήσεις. Δομή του προγράμματος. Αριθμητικοί αλγόριθμοι- σφάλμα¬ 

τα. Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας ΒΌΗΤΚΛΝ IV. Μη αριθμητικοί αλγό¬ 

ριθμοι, αρχεία και δομή δεδομένων. Η αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Γλώσσες μηχανής και λειτουργικά συστήματα. 

(2) Κοινωνικά Μαθήματα 

(α) Λογοτεχνία- Φιλοσοφία: Μελέτη του Ελληνικού πνευ¬ 

ματικού βίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σκιαγραφία της Ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας. Αεροπορική λογοτεχνία. 

(β) Στοιχεία Δικαίου: Βασικές αρχές Δικαίου. Στοιχεία 

αστικού, συνταγματικού. Διοικητικού, Δημόσιου διεθνούς και Στρατιωτι¬ 

κού ποινικού δικαίου.· 

’ (Υ) Κοινώνιολογία: Γενικά κοινωνικά προβλήματα. Κοι¬ 

νωνιολογικά συστήματα. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της νεοελληνικής κοι¬ 

νωνίας. Ειδικά κοινωνιολογικά θέματα. 

(δ) Αρχές Οικονομικής : Εισαγωγή στην Οικονομική 

Επιστήμη. Βασικές οικονομικές έννοιες. Γενικοί παράγοντες- συντελεστές 

της οικονομικής θεωρίας. Εξέλιξη πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής 

θεωρίας. 

(1) Διδασκόμενα μαθήματα 80% 

(2) Γενικά προσόντα 20% 

2. Για το Τμήμα Μηχανικών 

α. · Κοινός κύκλος σπουδών 

(I) Μαθήματα ειδικεύσεως 

(α) Γενικά Μαθηματικά (με Μαθηματική ανάλυση): 

Ανώτερη Άλγεβρα (Γραμμική Άλγεβρα, θεωρία εξιςκόσεων) . Αναλυτική γεω¬ 

μετρία (τρισδιάστατος χώρος). Διαφορικός λογισμός. Ολοκληρωτικός λογι¬ 

σμός. Μιγαδική ανάλυση. Διαφορικές εξισώσεις. ΑνάλυσηΡοαιΙ θγ. Τανυστι- 

κή ανάλυση. Θεωρία μετασχηματιστών (ΙΑΡΙΑΟΕ και γενικά των μετασχημα¬ 

τισμών). 

(β) Γενική Φυσική : Μαθηματική εισαγωγή. Δυνά¬ 

μεις- ισορροπία. Κινητική. Σχετική κίνηση. Δυναμική σώματος. Έργο και 

ενέργεια. Δυναμική συστήματος σωμάτων και στερεού σώματος. Ταλαντώσεις. 

Βαρύτητα. Στατιστική μηχανική. Θερμοδυναμική. Φαινόμενα μεταφοράς. 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(γ) Σύγχρονη Φυσική * Εισαγωγή στην ειδική δεωρία 

της σχετικότητας. Κβαντική θεωρία της ακτινοβολίας. Ατομική θεωρία. 

Σωμάτια και χόματα. Β εΕΙσωση του ΗΟΗκΟΟΙΝδΕΒ. Μόρια- Στερεά. Πυρήνες. 

Στοιχειώδη σωμάτια. 

(6) Γενική χημεία : Σύγχρονη ατομική θεωρία. 

Χημικοί δεσμοί. Γενικά πεοί βιαλυμμάτων. θερμοχημεία. Ελεύθερη ενέργεια 

Κινητική των αντιδράσεων. Χημική ισορροπία. Ηλεκτρολύτες. ΟΕείδωση και 

αναγωγή, δυναμικά οΕειβοαναγωγής. Ετερογενή συστήματα. Βασικές αρχές 

ειρηνικής χημείας, ραδιοχημείας. Φωτοχημείας. Γενικά περί μετάλλων και 

κραμάτων, διαγράμματα θερμικής ανάλυσης, ίώνες ενεργείας. Ημιαγωγοί. 

ΛνάπτυΕη των κυριωτέρον ανοργάνων και οργανικών ενώσεων τεχνολογικής 

σημασίας. 

(ε) Τεχνολογία Καυσίμων- Λιπαντικών- Εκρηκτικών: 

Καύσιμα, διηαντικά. Εκρηκτικά. Πολυμερή. 

(στ) Τεχνική Μηχανική I, II · Τεχνική Μηχανική 
τ > , Γ· ίΎίΙ βιανυσματικής άλγεβρας (νόμος ΗΕΜΜΝ). Σύνθεση 

(ε) Ψυχολογία ατομικών διαφορών- Παιδαγωγική Ψυχολο¬ 

γία. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των επιστημών της 

αγωγής. Συνοπτική επισκόπιση της ψυχολογίας και των κλάδων της. Βασικές 

έννοιες της ψυχολογίας των ατομικών διαφορών. Διαφορά ως προς την νοημο¬ 

σύνη. Σημαντικές αποκλίσεις στην νοημοσύνη. Διαφορές ως προς την προσω¬ 

πικότητα. Ενδιατομικές διαφορές- ειδικές ικανότητες. Διαφορές μεταξύ 

ομάδων. Η παιδαγωγική ψυχολογία οαν αυτοτελής επιστήμη. Στοιχεία παιδα¬ 

γωγικής χαρακτηρολογίας. Στοιχεία αναπτυξιακής ψυχολογίας. Στοιχεία 

κοινωνικής ψυχολογίας. Στοιχεία ψυχολογίας της μαθήσεως. 

(στ) Αρχές πολιτικών επιστημών. Πολιτική ψυχολογία. 

Πολιτική μεθοδολογία. Πολιτική κοινώνιολογ ία. Πολιτικοί θεσμοί. Λοιποί 

κλάδοι της Πολιτικής Επιστήμης. 

(3) Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

(α) Αεροπορική Ιστορία : Η ιδέα της πτήσεως. Οι πρώ¬ 

τες πτήσεις. Χρησιμοποίηση του αεροσκάφους σαν πολεμικό μέσον. Η εξέλι¬ 

ξη της Αεροπορίας και του ρόλου της μέχρι σήμερα. 

(β) Αεράμυνα- Επίγειος άμυνα-Οπλισμός : Φορητός 

οπλισμός. Αντιαεροπορικά όπλα. Επίγειος άμυνα. Βολές, 

β. Κύκλος Σπουδών Ειδικεύσεως Μηχανικού 

(I) Μαθήματα Ειδικεύσεως 

(α) Αεροδυναμική : Βασικές έννοιες και ιδιότητες των 

ρευστών. Αεροστατική Ατμόσφαιρα. Διεθνές σύστημα Μονάδων. Κινητική του 

Αέρα. Υποηχητική Πτήση. Ασυμπίεστη Ροή χωρίς Τριβή. Ασυμπίεστη Ροή με 

Τριβή. Αεροδυναμικές δράσεις σε Στερεά. Αεροδυναμική του Αεροπλάνου. 

Πτερύγια σε μικρές υποηχητικές ταχύτητες. Απώλεια Στήριζη». Αεροδυναμική 

Ατράκτου- Ουραίου Πτερώματος- Πηδαλίων. Διηχητική και Υπερηχητική Πτήση. 

Συμπιεστή Ροή χωρίς τριβή. Συμπιεστή Ροή με τριβή. Αεροτομές Υψηλών Ταχυ¬ 

τήτων. Αεροτομές Υπερηχητικών Ταχυτήτων. Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

(β) Μηχανική Πτήσης : Τυπική ΑτμόίΛραιρα. Είδη Ταχυτή¬ 

των και σχέσεις, τους. Βασικά όργανα μέτρησης ταχύτητας, επιτάχυνσης, 

ύψους και λειτουργίας τους. Επιδόσεις, αεροπλάνου στα διάφορα είδη πτή¬ 

σεως. Ευστάθεια και έλεγχος αεροπλάνου σε διάφορες φάσεις πτήσης και τα¬ 

χύτητες. Επιδόσεις, ευστάθεια και έλεγχος ειδικών αεροσκαφών. 
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(γ) Μηχανική των Ρευστών ! Ανάλυση 'Ογκου Ελέγχου. 

Συμπιεστή Ροή*. Ροή μεταβλητής διατομής. κάθετα κύματα κρούσης. 

Κινούμενα και πλάγια κύματα χρούάης. Ροή ΡΚΑΝΌΏ,-ΜΕνΕΚ,ΡΑΝΝΟ, 

ΚΑΥΙΛΙΟΗ. Ασκήσεις στον αεροπορικό χώρο από τα ενδιαφέροντα 

τεχνικά προβλήματα. 

(6* Θεωρέα Μηχανισμών και Συστημάτων Αεροσκαφών (Α/Φ) 

και Κινητήρων ι Γενικά. Σύστημα Καυσίμου. Υδραυλικό σύστημα. 

Ηλεκτρικό σύστημα. Σύστημα Ελέγχου Πτήσης. Σύστημα αυτομάτου ελέγ¬ 

χου. Σύστημα Προσγείωσης. Σύστημα Πέδησης. Σύστημα Πυρόσβεσης. 

Σύστημα Κινδύνου-Προειδοποίησης. Σύστημα διάσωσης. Σύστημα εκκί¬ 

νησης. Σύστημα κλιματισμού. Σύστημα Τεχνικής Ατμόσφαιρας. Αποπαγω- 

τιχό και Αντιπαγωτιχό Σύστημα. Σύστημα κατά Απωλείας Στήριξης. 

Αντιολισθητικό Σύστημα. Σύστημα Αζώτου, Οξυγόνου. Σύστημα ρύθμισης 

βλήματος έλικας - στροφείου. Όργανα - Ενδείκτες. Ηλεκτρονικά 

Συστήματα. 

(ε) Προωθητιχά Συστήματα Αεροχημάτων : Ιστορική 

εξέλιξη και τύποι προωθητικών αεροχημάτων. Κριτήρια απόδοσης 

και σύγκριση. Επανάληψη φυσικών και χημικών νόμων που αφορούν 

την πρόωση. Κύκλοι λειτουργίας εμβολοφόρων κινητήριαν. Υπολογισμός 

και Σχεδίαση εξαρτημάτων τορς. Κύκλοι λειτουργίας και θερμοδυνα¬ 

μική ανάλυση κινητήρων αντίδρασης. Υπολογισμός και σχεδίαση συνθε¬ 

τικών μερών. Πυραυλικινητήρες. Υπολογισμός. Σχεδίαση. * Αλλα συστή¬ 

ματα καύσης. 

(στ) Θερμοδυναμική I και II. Θερμοδυναμική I 

Γενικά θερμοδυναμικές έννοιες. Τέλεια και ιδανικά αέρια. Μετα¬ 

βολές τελείων αερίων. Κυκλικές μεταβολές. Θερμοδυναμική II : 

Θερμοδυναμική δύο φάσεων. Πραγματικά αέρια. Θερμοδυναμικοί κύκλοι 

πραγματικών αερίων. Καύση. Μοντέλο καύσης σε αεροκινητήρα. 

Συσχέτιση Αρχών θερμοδυναμικής με τα προωθητιχά συστήματα. Εφαρμο- 

γέςαπό το α/φος. 

(Ο Μετάδοση Θερμότητας : Εισαγωγή. Μόνιμη Μονοδιάστα¬ 

τη μεταφορά θερμότητας με αγωγιμότητα. Μόνιμη Δισδιάστατη μετα¬ 

φορά με αγωγιμότητα. Μη μόνιμη μεταφορά θερμότητας με αγωγιμότητα. 

Αρχές μετάδοσης θερμότητας με μεταφορά. Μετάδοση θερμότητας με 

ακτινοβολία. Μετάδοση θερμότητας κατά τη συμπύκνωση και το βρασμό. 

Εναλλάκτες θερμότητας. Μεταφορά Μάζας. 

(η) Θεωρία Μηχανών : Θεωρία Μηχανισμών (Ανάλυση- 

Σύνθεση). Δυναμική των Μηχανών. Ωφέλιμο έργο Μηχανικής. 

(θ) Τεχνολογία Υλικών : Μεταλλουργικές Έννοιες. 

Μεταλλουργικές Εξετάσεις. Μεταλλουργική Κατεργασία. Κράματα Αλου¬ 

μινίου, Σιδήρου, Χαλύβων, Τιτανίου, Μαγνησίου, Νικελίου,Κοβαλτίου. 

Συνθετικά Υλικά (πολυμερικά). Σύνθετα υλικά. Διεθνείς Τυποποιήσεις- 

-Πίναχες. 

(ι) Αεροναυπηγική I και II : Στατική και Δυναμική 

Αντοχή Σκάφους. Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού. Αστοχία Αεροπορικού 

Υλικού. Συντήρηση Αεροσκαφών - Αεροπορικού Υλικού. Κατασκευή 

Εξαρτημάτων Αεροσκαφών. 

(ια) Αεροελαστικότητα * Ελεύθερες Καμπτικές 

Ταλαντώσεις. Ελεύθερες στρεπτικές ταλαντώσεις. Σύζευξη Ταλαντώ¬ 

σεων. Ελεύθερες Ταλαντώσεις. Απόκληση - Αντιστροφή - Πτερυγισμός. 

(ιβ) Στοιχεία Μηχανών ι Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά - 

Ιδιότητες Υλικών. Θεωρίες Αστοχίας - Δυναμική Αντοχή. Ήλοι - 

Ηλώσεις. Σφήνες. Κοχλίες. Σωλήνες - Σωληνώσεις. Αποφρακτικά 

Οργανα. Άτρακτοι - Άξονες. Έδρανα κύλισης - Ολίσθησης. 

Σύνδεσμοι. Οδοντωτοί τροχοί - Συστήματα. Ιμάντες - Τροχαλίες. 

Συρματόσχοινα - Αλώσεις. Κατασκευαστικό Σχέδιο (διδάσκεται ενδιά¬ 

μεσα των κεφαλαίων της θεωρίας). 

(ιγ) Θεωρητική Μηχανική * Κινηματική και Δυναμική 

Συστημάτων Υλικών σημ«£ων και στιρεού. Πεβίο Βαούτητος σωυάτων 

και πτπ.ροσμίν.ς βιαοτάσεις. Εχεττικίς κινήσεις. Ατσμο£ της ,£νηοης. 

Αρχή των βυνατών Ί1ρτων *ΕΕισώσεις ΙΑητππ,,. Κανονικές εΕισώοεις 

τοο Αΐκαΐΐτοη. Εφαρμογές της βεωρ. Κηχ. από αντιμετωπιΕόμενα 
προβλήματα στον Αεροπορικό Χώρο. 

(ιβ) Αντοχή υλικών I και II . Αντοχή I : Βασικές 

έννοιες, ΜεσοαΕονική και επίπεδη εντατική κατόσταση, κύκλοι ΗΟΗΚ 

αντοχή και συμπεριφορά των Υλικών .εντατική κατάσταση ατο χώρο, ’ 

παραμορφώσεις, κύκλος ΗΟΗΚ παραμορφώσεων, σχέση μεταΕύ των 

μέτρων ελαστικότητας και διάτμησης, θεωοήματα ΒΕΤΤΙ - κενών,, 

ε*ετιαι.ΙΛΝ0ΕΝαΚ88ΕΚ. Εφαρμογές σε στατικά αόριστα προβλήματα, ' 

θεωρ£ες Αντοχής, εντατική κατάσταση δοκού, καμητικές τάσεις,υπσ- 

λογισμός διατομής δοκού σε σύνβετες καταπονήσεις,εργαστηριακές 

Ασκήσεις - Πειράματα. Αντοχή II , Κάμψη δοκών. Ελαστική γραμμή 

ειδικά προβλήματα κάμψης, βυναμική Φόρτιση, στρέψη σωληνωτών 

ατράκτων με κυκλική και τυχα£α βιατομή, αναλογία μεμβράνης 

ΡΚΛΝΟΠι, ελαστοπλαστική στρέψη, εοστάβεια, λογισμός στην πλαστική 

περιοχή ^σωλήνες μεγάλου πάχους, πλάκες και ««*η„ εργαστήρια- 

κές ασκήσεις πειράματα. 

(ιβ) Μηχανουργική Τεχνολογία : Υλικά. Μηχανουργική 

Μετρολογία και έλεγχος. Συγκολλήσεις. Διαμορφώσεις, Κοπή μετάλ¬ 

λων - Εργαλειομηχανές. Χύτευση. Μη συμβατική κατεργασία. 

(ιστ) Μηχανολογικό Σχέδιο : Σπειρώματα.Κοχλίες. 

Σφήνες. Οδοντοτροχοί. Ανοχές. 

(Ιζ) Ποιοτικός Έλεγχος και Συντήρηση Αεροπορι¬ 

κού Υλικού : Γενικές Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Ε) Ο Π.Ε. σε διεθνές 

επίπεδο. Ο Π.Ε. στις δραστηριότητες της Τ.ν. της Πολεμικής Αεροπορίας. 

0 φορέας Ποιοτικού Ελέγχου στη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας. Η 

ποιοτική εξασφάλιση στις προμήθειες της Πολεμικής Αεροπορίας. Δραστη¬ 

ριότητες της Τ.ν. συναρτώμενες από το Ποιοτικό Έλεγχο. Λειτουργίες 

Τ.ν. συναρτώμενες από το Ποιοτικό Έλεγχο. Αρχές και Επίπεδα συντή¬ 

ρησης. Αντικείμενο Τ. V. Μοίρας Αεροσκαφών. Οργάνωση Μοίρας Αεροσκα¬ 

φών. Οργάνωση Μοίρας Συντηρήσεως Βάσεως. Αντικείμενο Τ.ν. της Μοίρας 

Συντηρήσεως Βάσεως. Συντήρηση Επιπέδου Εργοστασίου. Προγραμματισμένη 

Συντήρηση. Μη προγραμματισμένη συντήρηση. Αποτίμηση Εργατωρών. Προ¬ 

γραμματισμός Πτητικού Έργου και Έργου Συντήρησης. Διάφορες Ειδικές 

Εργασίες. Εκπαίδευση- Αξιολόγηση- Εξουσιοδότηση Τεχνικού Προσωπικού. 

Ασκήσεις- Αξιολογήσεις- Τεταμένες Καταστάσεις. Εφοδιαστική Υποστήρι¬ 

ξη. Ευκολίες Συντήρησης. 

<ιη) Τεχνολογία Βλημάτων: Εισαγωγή. Διαμορφώσεις 

Βλημάτων (πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα) και μέθοδοι ελέγχου βλημάτων. 

Αεροδυναμικά χαρακτηριστικά διαφόρων τμημάτων του βλήματος (Ν05Ε- 

ευδιάμεσο τμήμα- οπίσθιο τμήμα). Επιδόσεις βλημάτων. Ελιγμοί. Στατι¬ 

κή Διαμήκης Ευστάθεια και έλεγχος. Πλευρική ευστάθεια και έλεγχος. 

Δυναμική ευστάθεια. Αεροδυναμικά φορτία. Μέθοδοι κατεύθυνσης βλημά- 

των. Προωθητικοί μηχανικοί βλημάτων (πυραυλοκινητήρες) . Πολεμικές 

κεφαλές βλημάτων. Αρχές σχεδίασης βλημάτων. 

(ιθ) Σχεδίαση και Κατασκευή Αεροσκαφών. Βασική 

Μηχανική Πτήσης- Αεροδυναμική. Στατιστική Προμελέτη- Κανονισμοί. 

Σχεδίαση πτερωμάτων- Ατράκτου- Επιφανειών Ελέγχου. Σύστημα Προσγείω¬ 

σης. Επιλογή Προωθητικού Συστήματος. Ευστάθεια- Επιδόσεις. Σχεδίαση 

και Κατασκευή Ελαφρού Αεροσκάφους. 

(κ) Ηλεκτρικές Μηχανές : Ηλεκτρομαγνητική με- 

ταρροπό ενέργειας. Μετασχηματιστές. Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος. Σύγχρο¬ 

νες Μηχανές. Ασύγχρονες Μηχανές. Στρεφόμενες μηχανές Συστημάτων 

Αυτομάτου Ελέγχου. Ανορθωτές Συγχρόνου Τεχνολογίας. Συσκευές ελέγχρυ * 

και Προστασίας Ηλεκτρικών Μηχανών. Κριτήρια Επιλογής Ηλεκτρικής Μη¬ 

χανής. Σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Υποσταθμοί Ανύψωσης 

και Υποβιβασμού της Τάσης. 

(κα) Γενική Ηλεκτροτεχνία : Θεμελιώδεις Έννοιες 

Ηλεκτρισμού. Κυκλώματα Σ.Ρ.- Συστηματικές Μέθοδοι Επίλυσης. Ηλεκτρο¬ 

στατικό Πεδίο. Μαγνητικό Πεδίο. Κυκλώματα Εναλλασσόμενου ρεύματος 

(μονοφασικά- πολυφασικά), συστηματικές μέθοδοι επίλυσης. Ηλεκτρικό 

πεδίο ροής- Ηλεκτρόλυση. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

(κβ) Τεχνική Μετρήσεων : Γενικές Αρχές και Έννοι¬ 

ες. Πρότυπα. Μηχανικοί, Ηλεκτρομηχανικοί και Ηλεκτρικοί δότες. Τηλε¬ 

μετρία. Μέτρηση μήκους- μήχυνση τάσεων. Μέτρηση δύναμης και ροπής. 

Μέτρηση πίεσης και ροής. Μέτρηση θερμοκρασίας. Μέτρηση Ταλαντώσεων- 

Σεισμογράφοι. Πιεζοηλεκτρικά Όργανα. 

(κγ) Αρχές Ηλεκτρονικής : Χαρακτηριστικές διόδων, 

ημιαγωγών και τρανζίστορ. Επισκόπηση λοιπών ημιαγωγών στοιχείων. 

Ενίσχυση και ενισχυτές. Απόκριση στο πεδίο συχνότητας και χρόνου. 

Ανάδραση. Ταλαντωτές, Γεννήτριες Κυματομορψών. Ενισχυτές. Τροφοδοτικά 

Συστήματα. Ψηφιακά Κυκλώματα. Συνδυαστικά και Ακολουθιαχά Συστήματα. 

Τυπωμένα Κυκλώματα. Ολοκληρωμένα Κυκλώματα. Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

(κδ) Βλητική : Εισαγωγή. Εσωτερική Βλητική Πυρο¬ 

βόλων. Εεχβτερική Βλητική Πυραύλων. Εξωτερική Βλητική Όπλων Ελεύθερης 

Πτώσης. Εξωτερική Βλητική Πυραύλων. Θεωρία και Τεχνική Σκόπευσης. 

(κε) Εισαγωγή στη Διαστημική : Φυσική του Δια¬ 

στήματος. Διαστημικοί- Διηπειρωτικοί πύραυλοι. Τεχνητοί Δορυφόροι. 

Πτήση προς τη Σελήνη. Διαπλανητικές Πτήσεις. Επανείσοδος- Σφάλματα. 

Εργαστηριακή Άσκηση (Επίσκεψη στο Πλανητάριο). 

(κστ) Μηχανικές Ταλαντώσεις: Εισαγωγή- Βασικές 

Εννοιες. Ελεύθερες Ταλαντώσεις- Ταλαντώσεις με απόσβεση. Εξαναγκα¬ 

σμένες Ταλαντώσεις- Μη Γραμμικές Ταλαντώσεις. Ασκήσεις. 

(κζ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Διαφορικές Εξισώ¬ 

σεις II (Εφαρμογές). Γραμμικές Εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντε¬ 

λεστές. Αριθμητική Ανάλυση. Θεωρία Πεδίων. Εξισώσεις Κυμάτων. Αναλυ¬ 

τική Δυναμική. Ζχετικιστιχή Μηχανική. 

(κη) Επιχειρησιακή Έρευνα : Εισαγωγή στην Επι¬ 

χειρησιακή Έρευνα. Γραμμικός Προγραμματισμός. Προβλήματα ροής και 

Διαβϊρόμων. Θεωρία Παιγνίων. Δικτυωτή Ανάλυση. Δυναμικός Προγραμματισμός. 

Πρόβλεψη και Έλεγχος Αποθεμάτων. Θεωρία Γραμμών Αναμονής. 
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(κθ) Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκαφών(ΑνίΟΝΙΟδ): 

Όργανα- Στοιχεία Αεροναυτιλίας. Ηλεκτρονικά Βοηθήματα εύρεσης θέσεως 

(Ραβισ-πυξίδα, ΤΑΟΑΝ- ΙΛΡΑΝ κ.λ.π.). Ηλεκτρονικά βοηθήματα- Προσγείω¬ 

σης- Απογείωσης. Αδρανειακά Συστήματα- Αυτόματος Πιλότος. Σκοπευτι¬ 

κά- Υπολογιστές. 

(λ) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου : Γενική Εισαγωγή. 

Ανάλογα Συστήματα. Κλειστά ΣΑΕ. Λειτουργικά Διαγράμματα- Γενικευμέ- 

νος τύπος ΜΑ505. Χρονική Απόκριση ΣΑΕ. Γενικά περί ευστάθειας ΣΑΕ. 

Μόνιμα σφάλματα. Γεωμετρικός τύπος των ριζών και αντιστάθμευοη ΣΑΕ. 

Ανασκόπηση του Μετασχηματιστού 2. Πρότυπα εισόδου- εξόδου και χώρου 

κατάστασης. Χρονική διακριτοποίηση συστημάτων. Αλγόριθμοι Ψηφιακού 

Ελέγχου (ΡΙΟ, ελέγχου ιδιοτιμών, μηδενικών, βέλτιστου ελέγχου). 

Αλγόριθμοι στοχαστικού ψηφιακού ελέγχου (ελάχιστης διακύμανσης, προ¬ 

σαρμοστικού ψηφιακού ελέγχου, ελάχιστης διακύμανσης, προσαρμοστικού, 

αυτοσυντονιζόμενου).Ψηφιακός έλεγχος με υπολογιστές και μικροϋπολο¬ 

γιστές. Επιλογή της περιόδου δειγματοληψίας, του μήκους λέξης του υ~ 

πολογιστού και των μετατροπέων Α/0 και Ω/Α. Υλοποίηση αλγορίθμων 

ελέγχου σε γλώσσα ΑδδΕΙΦϊ,Υ και ανώτερες γλώσσες. Εφαρμογές. 

(λα) Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος παραγω¬ 

γής : Κάθετη και οριζόντια οργάνωση παραγωγής. Νομικά και οικονομικά 

στοιχεία επιχειρήσεων. Σχεδιααμός εργοστασίου (Θέση, μέγεθος, διάτα¬ 

ξη χώρων και μέσων. Κτίρια και βοηθητικές εγκαταστάσεις). 

Συνθήκες εργασίας. Οργάνωση και προγραμματισμός εργασίας. Οργάνωση 

συντελεστών παραγωγής. Διάρθρωση και αλληλοεξάρτηση υπηρεσιών. Δια¬ 

δικασία ελέγχου παραγωγής. Έλεγχος αποτελεσμάτων. Οργάνωση ανάπτυ¬ 

ξης και έρευνας. 

(2) Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαιδεύσεως 

(α) Στρατιωτική Ιστορία : Αρχές Πολέμου. Κοινωνικές 

και οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικές συγκρούσεις των νεω- 

τέρων χρόνων (Γεγονότα, κριτική, συνθήκες). 

(β) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό δόγμα: 

Καθορισμός και ανάπτυξη της Εληνικής Αμυντικής Πολιτικής. Στρατηγι¬ 

κή. Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί εξοπλισμοί. Κατηγορίες 

δογμάτων. Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορι¬ 

κού δόγματος. Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριας δύναμης. 

(γ) Ψυχολογία- Ηγεσία : Βασικές γνώσεις της Ηγετικής 

Τέχνης, περιγραφή του ηγετικού "πρότυπου της Πολεμικής Αεροπορίας" 

βασικοί κανόνες της Συμβουλευτικής στην ομάδα και τις ανθρώπινες σχέ¬ 

σεις και βασικές κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(δ) Διοίκηση- Επιτελικά Καθήκοντα : Τό Διοικητικό 

Φαινόμενο. Δομή και λειτουργία της Διοικήσεως. Η Δημόσια Διοίκηση. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας στα πλαίσια της Διοικήσεως. Κρατική εξουσία. 

Διοίκηση στις ένοπλες Δυνάμεις. Αρχές οργανώσεως. Μορφές οργανώσεως. 

Ευθύνες Διοικήσεως. Οργάνωση και λειτουργία επιτελείου. Καθήκοντα 

και γνωρίσματα επιτελούς. 

γ. Κύκλος Σπουδών Ειδικεύσεως Ηλεκτρονικού (Τ-Η) 

(I) Μαθήματα Ειδικεύσεως 

(α) Ανάλυση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων: Ηλεκτρομα¬ 

γ νητικά πεδία, κυκλώματα και κυκλωματικά πρότυπα,Κατηγορίες και είδη 

των κυκλωμάτικών στοιχείων. Σήματα, γραφήματα και Νόμοι του ΚΙΚΟΗΗΟΡΡ. 

Απλά κυκλώματα αντιστατών. Ανάλυση κυκλωμάτων αντιστατών με πίνακες. 

Θεωρήματα των κυκλωμάτων. Ανάλυση κυκλωμάτων με μη- γραμμικούς αντιστά¬ 

τες. Λοιπά κυκλώματα ομοειδών στοιχείων. Ανάλυση απλών πρωτοτάξιων 

κυκλωμάτων. Απόκριση δευτεροτάξιων κυκλωμάτων Η Ο I* .Κατάστρωση 

διαφορικών εξισώσεων οποιουδήποτε κυκλώματος. Ανάλυση με τη μέθοδο 

των μεταβλητών κατάστασης. Ανάλυση στη μόνιμη ημιτονική κατάσταση. 

Μετασχηματισμός του ΙΑΡΙΑΟΕ. Συναρτήσεις κυκλώματος. Απόκριση συχνό¬ 

τητας. Παράμετροι δίθυρων κυκλωμάτων. 

(β) Θεωρία Ηλεκτρονικών Στοιχείων: Στοιχειώδης 

Φυσική ημιαγωγών. Χαρακτηριστικές διόδου ημιαγωγού. Χαρακτηριστικές 

τρανζίστορ ενώσεως. Χαρακττ*>ιστικές τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου. 

Αναλογικά κυκλώματα διόδων ημιαγωγού. Η τεχνολογία των ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων. Ειδικά ημιαγωγό στοιχεία. 

(γ) Αναλογική Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία: Πόλωση 

θερμική σταθεροποίηση των τρανζίστορ. Ενισχυτές τρανζίστορ χαμηλών 

συχνοτήτων. Απόκριση συχνότητας ενισχυτών ευρείας ζώνης. Ενισχυτές 

ανόόρασης, Ημιτουικοί ταλαντωτές. Τελεστικοί ενισχυτές. Γραμμικά συ¬ 

στήματα τελεστικών ενισχυτών- Ενεργά φίλτρα. Μη- γραμμικά συστήματα 

τελεστικών ενισχυτών. Ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα ισχύος. 

(β) Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία: Ψηψια- 

κά κυκλώματα με ολοκλήρωση μικρής κλίμακας. Συνδυαστικά συστήματα 

μεσαίας κλίμακας. Λκολουθιακά συστήματα μειχιίας κλίμακας. Συστήματα 

ολοκλήρωσης μεγάλης κλίμακας. 

(ε) Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων: Παθητικά 

στοιχεία κυκλώματος. Εξαρτήματα διακοπής και σύνθεσης. Διάκριτα ηλεκτρο¬ 

νικά στοιχεία, ολοκληρωμένα κυκλώματα και συστήματα. Ηλεκτρο-οπτικά 

στοιχεία. Διαγωγοί (ΤΕΑΝ8000ΣΚ8) .Μικρούλικά συναρμολόγησης. 

(στ) ΟπτίΜοηλεκτρονικά Συστήματα: Μελέτη των 

οπτικών ινών. Πηγές σύγχρονου Φωτός και διαμορφωτές. Φωτοανιχνευτές 

και επαναλήπτες. Σχεδίαση οπτικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Εφαρμο¬ 

γές. 

(Ο Υπολογισμός και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλω¬ 

μάτων. Βασικοί κανόνες υπολογισμού και κατασκευής. Η τεχνική της κατασ¬ 

κευής των τυπωμένων κυκλωμάτων. Λοιπά θέματα ηλεκτρονικής κατασκευής. 

Εξοικείωση με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

Υπολογισμός, εργαστηριακή κατασκευή και έλεγχος αντιπροσωπευτικών κυ¬ 

κλωμάτων, από εκείνα που έχουν μελετηθεί στα μαθήματα "ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΗ¬ 

ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- και "ΨΗΦΙΑΚΗ. ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" . 

(η) Θεωρία Σημάτων: Απλά σήματα. Σειρές και μετα¬ 

σχηματισμοί ΡΟϋΚΙΕΚ. Θεωρία δειγματοληψίας. Ο μετασχηματισμός -Ζ. Ο 

διάκριτος μετασχηματισμός ΡΟϋΚΙΕΚ. Δίπλωση. Θεωρία συσχέτισης. Ψηφιακά 

φίλτρα. Αλγόριθμοι του γρήγορου μετασχηματισμού ΕΟΟΚΙΕΚ, Στοχαστικά 

σήματα. Συσχέτιση και φάσματα ισχύος. Θεωρία αρίστων γραμμικών συστη¬ 

μάτων. 

(θ) Θεωρία Διαμόρφωσης, Θορύβου και Πληροφοριών: 

Διαμόρφωση πλάτους. Διαμόρφωση γωνίας. Διαμόρφωση παλμών. Θόρυβος. 

Επίδραση του θορύβου στις μεθόδους διαμόρφωσης. Θεωρία πληροφοριών. 

Κώδικες. 

(ι) Συστήματα Τηλεπικοινωνιών: Ενσύρματα τηλεφω¬ 

νικά συστήματα. Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες. Ζεύξεις οπτικής επαφής 

(μικρής χωρητικότητας, ευρείας ζώνης, μικροκυματικές). Σταθμοί ανα¬ 

μετάδοσης- Διαφορική λήψη(συχνότητας, χώρου, πόλωσης).Ζεύξεις πέρα 

από τον ορίζοντα (με παθητικό ανακλαστήρα, με τροποσκέδαση, δορυφορι¬ 

κές) . Τηλεπικοινωνιακά συστήματα μεταγωγής διαύλων. Αλληλεπίδραση 

ήλεκτρομαγνητικών συστημάτων. 

(ια) Συστήματα Επικοινωνίας Υπολογιστών: Σύγχρονη 

καί ασύγχρονη επικοινωνία. Έννοια του πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Κα¬ 

τηγορίες δικτύων υπολογιστών. Δίκτυα μεταγωγής και δρομολόγησης και 

τοπικά δίκτυα υπολογιστών. Διεθνή πρότυπα (ΟΟΙΤΤ και ΙΕΒΕ) και 

παραδείγματα τέτοιων δικτύων που λειτουργούν στην πράξη. Μέσα επικοι¬ 

νωνίας .(τηλεφωνικές γραμμές, Μ00ΒΜ8, σύνδεσμοι οπτικών ινών). Ασφάλεια 

και αξιοπιστία πληοοφοριών σε δίκτυα υπολογιστών. 

(ιβ) Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Ηλε¬ 

κτρονικών Υπολογιστών: Κύρια τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επικοι¬ 

νωνία και έλεγχος περιφερειακών μονάδων. Στοιχεία αρχιτεκτονικής ηλεκ¬ 

τρονικών υπολογιστών. Σειριακές και παράλληλες μηχανές. Κατανεμημένη 

επεξεργασία : έννοια αφιερωμένων Βϋ58Ε8 και 00ΝΤΚ0ΙΧΒΚ8. Δομή του 

λογισμικού (80ΕΤΜΑΚΕ).Επίπεδα προτεραιοτήτων, Επιβλέποντα προγράμμα¬ 

τα, ρουτίνες ελέγχου περιφερειακών, προγράμματα επικοινωνίας, μεταφρα¬ 

στές, προγράμματα γραφικών παραστάσεων, προγράμματα βάσεως δεδομένων, 

προγράμματα ανίχνευσης και εντοπισμού σφαλμάτων. Προγράμματα ηλεκτρο¬ 

νικών υπολογιστών από τη σκοπιά του χρήστη. Διαδικασία μετάφρασης και 

εκτέλεσης προγραμμάτων. 

(ιγ) Προγράμματα και Γλώσσες Προγραμματισμού Η&κ- 

τρονικών Υπολογιστών: Παράσταση και αποθήκευση δεδομένων. Μεταβλητές- 

τύποι μεταβλητών. Σχέσεις και πράξεις μεταξύ μεταβλητών. Είσοδος δε¬ 

δομένων- έξοδος αποτελεσμάτων. Εντολές ελέγχου. Υποπρογράμματα- συναρ¬ 

τήσεις. Διαγράμματα ροής. 

(ιδ) Μικροεπεξεργαστές: Βασικές αρχές ψηφιακών κυ¬ 

κλωμάτων (πύλες, καταχωρητές, ολισθητές). Τα γενικά τμήματα ενός ηλε¬ 

κτρονικού υπολογιστή. Κεντρική Μονάδα, μνήμες, διασυνδέσεις εισόδου- 

εξόδου. Κύρια τμήματα τη& κεντρικής μονάδας. Αριθμητική και λογική 

μονάδα. Μονάδα χρονισμού και ελέγχου.. καταχωρητής εντολών. Απαριθμη- 

τής προγράμματος. 8ΤΑ0Κ- ΡΟΙΝΤΕΚ. Καταχωρητής γενικής χρήσεως. Εσωτε¬ 

ρική αρχιτεκτονική της κεντρικής μονάδας. Εκτέλεση εντολών- Κύκλοι 

μηχανής. Μνήμες (ΚΑΜ, ΚΟΜ και σύνδεσή τους με την κεντρική μονάδα). 

Είδη διασυνδέσεων εισόδου- εξόδου. Παράλληλη- Σειριακή- Διασυνδέσεις 

με διακοπή. Προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής. 

(ιε) Προσομοίωση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: 

Εισαγωγικό παράδειγμα ενός προγράμματος προσομοίωσης. Βασικές τεχνι¬ 

κές ανάλυσης. Τεχνικές προγραμματισμού προτύπων προσομοίωσης. Ειδικές 

γλώσσες προγραμματισμού για προσομοιώσεις. Τεχνικές προτυποποίησης 

των εισόδων σε ένα σύστημα. Διαδικασίες ελέγχου εγκυρότητας του 

προτύπου και επαλήθευσης του προγράμματος. Αξιολόγηση της μεθόδου της 

προσσμο ίωσης. 

(ιστ) Γραμμές Μεταφοράς: Γραμμές χωρίς απώλειες. 

Γραμμές χωρίς απώλειες σε βραχυκύκλωση και ανοιχτοκύκλωση. Λόγος 

στασίμων κυμάτων και συντελεστής ανάκλασης. Γραμμές με απώλειες. 

Υπέρταση στις γραμμές μεταφοράς. , 

(ιζ) Κεραίες: Ταξινόμηση συστημάτων κεραιών. Θεωρία 

και παράμετροι ακτινοβολίας συστημάτων. Κεραίες χαμηλών συχνοτήτων. 

Στοίχειοκεραίες. Η κεραία σαν στοιχείο κυκλώματος. Κεραίες μικροκυμά¬ 

των. Κεραίες ευρείας ζώνης. Η κεραία στην εκπομπή και στη λήψη. Διάδο¬ 

ση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Μετρήσεις κεραιών. 
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(ΐη) θεωρία Μικροκυμάτων: Κυματοδηγοί. Οι χυματο- 

δηγοί σαν γραμμές μεταφοράς. Κοιλότητες. Παθητικά μικροκυματικά στοι¬ 

χεία. Περιοδικές διατάξεις και φίλτρα. Μικροκυματικές λυχνίες. Ημιαγω- 

γά μικροκυματικά στοιχεία. Μεθοδολογία μετρήσεων στις μικροκυματικές 

συχνότητες. 

(ΐθ) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.): Εισαγωγή 

στη μεθοδολογία των ΣΑΕ. Γεωμετρικός τόπος των ριζών και αντιστάθμιση 

ΣΑΕ. Απόκριση και αντιστάθμιση ΣΑΕ στο πεδίο της συχνότητας. Στοιχεία 

μη- γραμμικών ΣΑΕ. Οργανολογία ΣΑΕ. Ψηφιακά ΣΑΕ. ΣΑΕ στο χώρο κατάστα¬ 

σης. Βέλτιστος έλεγχος με Συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Εκτίμηση του 

διανύσματος κατάστασης. Στοχαστικός και προσαρμοστικός έλεγχος. Εφαρμο¬ 

γές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου σε ηλεκτρομηχαν ικά συστήματα συνεχούς 

και ευαλλασσομένου. Εφαρμογές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου σε υδραυλι¬ 

κά και πνευματικά συστήματα. Εφαρμογές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου 

σε αεροσκάφη, βλήματα και πυραύλους. 

(κ) Συστήματα ΡΑΝΤΑΡ: Εισαγωγή στο Ραντάρ. Πρό¬ 

βλεψη απόστασης, αποκάλυψη και αυτόματη αποκάλυψη. Σχεδίαση κυματομορ- 

Φής εκπομπής. Ακρίβεια μετρήσεων Ραντάρ ερεύνης. Δέκτες, πομποί, και 

ενδείκτες Ραντάρ. Ειδικά μικροκυματικά στοιχεία του Ραντάρ. Μ Τ I 

και Α Μ Τ I. Ραντάρ τριών διαστάσεων. Είδη Ραντάρ7 Μηχανισμός ΟΙιϋΤΤΕΚ. 

Αναλογική και ψηφιακή συμπίεση παλμού. Ραντάρ ημιαγωγών και ΙΑ5ΕΚ. 

Δευτερεύον Ραντάρ. ΚΑΟΟΜΕ5. Ποιοτικός έλεγχος και απόδοση Ραντάρ σε 

παρεμβολές. Προσομοιωτές Ραντάρ. 

(κα) Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές Εφαρμογές: Ηλεκτρο¬ 

νικός Πόλεμος, παράσιτα, παρεμβολές, ΕΟΜ, Ε<ΧΚ, προσομοίωση αΑΜΜΙΝΟ. 

Ταξινόμηση των συστημάτων ραδιοναυτιλίας. Συστήματα ΟΡ. Ραδιοσυστήμα- 

τα μέτρησης αποστάσεων. ΚΛΟΙΟ ΚΑΝΟΕ και ΟΜΙ ΚΑΝ (ΙΕ. Υπερβολικά 

συστήματα. Ραδιοσυστήματα μέτρησης ύψους. Τεχνολογία ςλέγχου της εναέ¬ 

ριας κυκλοφορίας. Ραδιοσυστήματα προσέγγισης/ προσγείωσης/κίνησης. 

Αδρανειακά συστήματα ναυτιλίας. Ναυτιλιακά δορυφορικά συστήματα. Ολο¬ 

κληρωμένο σύστημα ναυτιλίας αεροσκάφους. Έλεγχος ραδιοβοηθημάτων εν 

πτήσει. Ραντάρ ελέγχου πυρός. Ηλεκτρονική κατεύθυνση όπλων. Ηλεκτρο¬ 

νικά οπλικά συστήματα αεροσκαφών Πολεμικής Αεροπορίας. Λοιπές εφαρμο¬ 

γές ενδιαφέροντος Πολεμικής Αεροπορίας. 

(κβ) . Αρχές Συντήρησης και Ποιοτικού Ελέγχου: 

Γενικές αρχές ποιοτικού ελέγχου. Ο ποιοτικός έλεγχος σε διεθνές επίπε¬ 

δο και στην Πολεμική Αεροπορία. Αλληλοεξάρτηση τεχνικής υποστήριξης 

και ποιοτικού ελέγχου. Γενικές αρχές και επίπεδα συντήρησης και δια¬ 

θεσιμότητας του τεχνολογικού υλικού. Αξιοπιστία και αντικατάσταση 

αεροπορικού υλικού και μέσων. Προγραμματισμός πτητικού έργου και έργου 

συντήρησης. Εκπαίδευση- Αξιολόγηση- Εξουσιοδότηση τεχνικού προσωπικού. 

Εφοδιαστική υποστήριξη και ευκολίες συντήρησης. 

(κγ) Ηλεκτρομαγνητ ικά Πεδία: Εξισώσεις του *ΑΧΗΕΙ,Ι,. 

Γενικοί νόμοι του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Ηλεκτροστρατικά πεδία. 

Πεδία ροής στατικών ρευμάτων. Μαγνητοστατικά πεδία. Χρονικώς μεταβαλ¬ 

λόμενα πεδία και εφαρμογές των εξισώσεων του ΜΑΧΗΕΜ.. Συμπεριφορά 

Φορτισμένων <χ*ιατ ιδίων μέσα σε ηλεκτρομαγνητ ικά πεδία. 

(κδ) Ενεργειακή Ηλεκτρική Τεχνολογία: Εσωτερικές 

και εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ειδικές εγκαταστάσεις θερμα¬ 

ντικών συσκευών, κινήσεως, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και ασθενών ρευμά¬ 

των. Γειώσεις και μέτρα προστασίας προσωπικού και εγκαταστάσεων. Αρχές 

ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας. Μετασχηματιστές. Ηλεκτρικές 

μηχανές συνεχούς ρεύματος. Σύγχρονες και ασύγχρονες ηλεκτρικές μηχα¬ 

νές. Ειδικοί κινητήρες αυτομάτου ελέγχου. Η τεχνική των μετρήσεων υψη¬ 

λών τάσεων. Ηλεκτρική διάσπαση μέσα σε μονωτικά υλικά. Μηχανισμός 

ηλεκτροπληξίας στον άνθρωπο. Κίνδυνοι και προστασία εγκαταστάσεων από 

υψηλές τάσεις. Περιγραφή και αρχές λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στοιχεία ηλεκτρικής οικονομίας. Ισοδύναμα κυκλώματα γραμμών 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνιμη κατάσταση λειτουρ¬ 

γίας, μεταβατική ευστάθεια και προστασία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. 

(κε) Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών: Κρυσταλλι¬ 

κή κατάσταση. Ταξινόμηση ηλεκτροτεχνικών υλικών. Στοιχεία φυσικής 

ημιαγωγών. Τεχνολογία διηλεκτρικών υλικών. Τεχνολογία μαγνητικών υλι¬ 

κών. Υπεραγωγιμότητα. Κράματα. 

♦ (κστ> Εφηρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές εξισώσεις 

II (Εφαρμογές). Γραμμικές Εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντελεστάς. 

Αριθμητική ανάλυση. Θεωρία πεδίων, εξισώσεις κυμάτων, αναλυτική Δυνα¬ 

μική. Σχετικιστική Μηχανική. 

(κζ) Επιχειρησιακή Έρευνα : Εισαγωγή στην Επι¬ 

χειρησιακή Έρευνα. Γραμμικός Προγραμματισμός. Προβλήματα ροής και 

διαδρομών. Θεωρία παιγνίων. Δικτυωτή ανάλυση. Δυναμικός προγραμματισμός. 

Πρόβλεψη και έλεγχος αποθεμάτων. Θεωρία γραμμών αναμονής. 

(κη> Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος παραγω¬ 

γής: Κάθετη και οριζόντια οργάνωση παραγωγής. Νομικά και οικονομικά 

στοιχεία επιχειρήσεων. Σχεδιασμός εργοστασίου (Θέση, μέγεθος, διάταξη 

χώρων και μέαον). Κτίρια και βοηθητικές εγκαταστάσεις). Συνθήκες εργα¬ 

σίας. Οργάνωση και προγραμματισμός εργασίας. Οργάνωση συντελεστών πα¬ 

ραγωγής. Διάρθρωση και αλληλοεξάρτηση υπηρεσιών. Διαδικασία ελέγχου 

παραγωγής. Έλεγχος αποτελεσμάτων. Οργάνωση ανάπτυξης και έρευνας. 

(2) Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαιδεύσεως 

(α) Στρατιωτική Ιστ,ορία:Αρχές πολέμου. Κοινω¬ 

νικές και οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικέ*- συγκρούσεις 

των νεωτέρων χρόνων (Γεγονότα, κριτική, συνθήκες). 

(β) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό δόγμα: 

Καθορισμός και ανάπτυξη της. Ελληνικής Αμυντικής Πολιτικής. Στρατηγι-' 

κή. Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί εξοπλισμοί. Κατηγορίες 

δογμάτων. Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορικού 

δόγματος. Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριας δύναμης. 

(γ) ΨυχολογΙα-Ηγεσία: Βασικές γνώσεις της Ηγε¬ 

τικής τέχνης, περιγραφή του ηγετικού "πρότυπου της Π.Α." βασικοί 

κανόνες της Συμβουλευτικής στην ομάδα και τις ανθρώπινες σχέσεις και 

βασικές κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(δ) Διοίκηση- Επιτελικά καθήκοντα: Το Διοικητι¬ 

κό φαινόμενο. Δομή και λειτουργία της Δίοικήσεως. Η Δημόσια Διοίκηση. 

0 ανθρώπινος παράγοντας στα πλαίσια της Δίοικήσεως. κρατική εξουσία. 

Διοίκηση στις ένοπλες Δυνάμεις. Αρχές οργανώσεως. Μορφές οργανώσεως. 

Ευθύνες Δίοικήσεως. Οργάνωση και λειτουργία επιτελείου. Καθήκοντα 

και γνωρίσματα επιτελούς, 

δ. Κύκλος σπουδών ειδικ,εύσεως ΣΑΕ. 

(I) Μαθήματα Ειδικεύσεως 

(α) Αντοχή υλικών I και II. Αντοχή υλικών I: 

Βασικές Έννοιες. Μονοαξονική και επίπεδη εντατική κατάσταση. Κύκλος 

Μ3ΗΗ. Αντοχή και Συμπεριφορά των Υλικών. Εντατική Κατάσταση στο χώρο. 

Παραμορφώσεις. Κύκλος Μ3ΗΚ παραμορφώσεων. Σχέση μεταξύ των μέτρων 

ελαστικότητας και διάτμησης. Θεωρήματα ΒΕΤΤΙ-ΜΑΧΗΕΙΛ, ΟΑδΤΙΟ ΕΙΑΝΟ- 

ΕΝΟ Ε35ΕΚ. Εφαρμογές σε στατικά αόριστα προβλήματα. Θεωρίες αντο¬ 

χής. Εντατική κατάστασηιδοκού, Καμπτικές τάσεις. Υπολογισμός διατο- 

μής δοκού σε σύνθετες καταπονήσεις. Εργαστηριακές Ασκήσεις- Πειράματα. 

Αντοχή υλικών II: Κάμψη δοκών, ελαστική γραμμή, ειδικά προβλήματα 

(καμπύλοι φορείς, καμπύλοι φορείς με μεγάλη καμπυλότητα, δοκοί σε 

ελαστικό υπέδαφος, υπολογισμός στην ελαστοπλαστική περιοχή). Δυναμική 

Φόρτιση, στρέψη, στρέψη σωληνωτών ατράκτων με κυκλική και ταχεία δια- 

τομή. Αναλογία μεμβράνης ΡΚΑΝΟΊΧ. Ελαστοπλαστική στρέψη. Ευστάθεια. 

Λυγισμός στη πλαστική περιοχή. Σωλήνες μεγάλου πάχους. Πλάκες και κελό- 

Φη. Εργαστηριακές ασκήσεις- Πειράματα. 

(β) Οπλισμένο και Προεντεταμένο Σκυρόδεμα: Εισαγωγή, 

Ιστορικό, Γενικές αρχές. Τεχνολογία του Σκυροδέματος. Θεωρία του 

Υπολογισμού. Στοιχεία των Κατασκευών. Προεντεταμένο Σκυρόδεμα. Ειδικές 

κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα στα Αεροδρόμια (Καταφύγια αεροσκα¬ 

φών, υπόγεια χτίρια επιχειρήσεων κ.λ.π.) Φροντιστηριακές ασκήσεις. 

(γ) Αντισεισμικές Κατασκευές: Η δράση του σεισμού 

στις κατασκευές. Αντισεισμικός Στατικός Υπολογισμός. Οι βάσεις του 

αντισεισμικού υπολογισμού. Συνοπτική περιγραφή της Ελληνικής μεθόδου- 

συμπεράσματα. Συνοπτική περιγραφή του δυναμικού αντισεισμικού Κανο¬ 

νισμού. Στατική με χρήση πινάκων για επίλυση με δυναμικό Αντισεισμικό. 

(δ) Στατική: Γενικές Αρχές και Έννοιες: Ισοστατικοί 

φορείς. Ελαστική γραμμή. Ενεργειακές προτάσεις. Υπεραστικοί φορείς. 

Μέθοδος διαδοχικών προσεγγίσεων. Επιφανειακοί φορείς. Στατική και 

Δυναμική Ανάλυση Σεισμών. Μέθοδοι επίλυσης φορέων με τη χρήση Η.Υ. 

(ε) Ορυκτολογία-Πετρογραφία^Γεωλογία: Πλανήτης ΓΗ, 

Ορυκτολογία- Πετρολογία. Γεωμορφολογία. Τεκτονική Γεωλογία. Τεχνική 

και Οικονομική Γεωλογία. Ασκήσεις. 

(στ) Υδραυλική-Υδρολογία- Λιμενικά Έργα: Θεωρητική 

Υδραυλική. Γενικά για Ύδρευση. Γενικά Υδραυλικά ',Εργα. Εγγειοβελτι¬ 

κά έργα. Αποστραγγίσεις. Αντλίες, Αποχετεύσεις. Γενικά για υδροδυνα-. 

μικές εγκαταστάσεις. Υδρολογία. Κατηγορίες εξωτερικών λιμενικών έργων. 

Μέθοδοι υπολογι<χιού διατομών λιμενικών έργων, κρηπίδες. Φροντιστηρια¬ 

κές- Εργαστηριακές Ασκήσεις. 

(Ο Γεωδαισία- Τοπογραφία: Εισαγωγή στη Γεωδαισία. 

Οριζόντιες αποτυπώσεις. Κατακόρυφες αποτυπώσεις. Ταχυμετρία. Φωτοτυ¬ 

πογραφία. Χαράξεις. Ασκήσεις Υπαίθρου. 

, Αομήσιίκχ Υλικά: Ει<κχγωγή στην Τεχνολογία των δο¬ 

μικών. Συγκολλητικές ύλες. Αδρανείς ύλες. Σκυροδέματα. Λίθοι, μέταλλα. 

Υαλος, Εύλα, Χρώματα. Πλαστικά. Αλουμίνιο. Άσφαλτος. Τεχνολογία 

σύγχρονων υλικών. Τεχνικές προβιαγραφές. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

Εφαρμογή σύγχρονων υλικώνστις Αεροπορικές εγκαταστάσεις = α) Αποκα- 

ταοτάβεις ρηγματώσεων αοταλτίνων μεοών των Διαβράμων- Αεπτοτάπητες. 

Β) Αποκατάσταση ρηγματώσεων ίαπέβων από σκυράβεμα-πλήρωση αρμών γ) 

Μονώσεις- Στεγανοποιήσεις οροφών με σύγχρονα υλικά, β) Αποκατάσταση 

Φβορων Δ/π κάτωΒεν του συρματοσχοίνου ανασχετήρων- Υλικά. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

(θ) Οικοδομική: Γενικά, για την οικοδομική τεχνολογία 

και των μεθόδων κατασκευής. Γενικές και ειδικές εκσκαφές. Γενικά στις 

θεμελιώσεις οικοδομών. Περί ψέροντος οργανισμού κτιρίων. Ηυλότυποι. 

Τοιχοποιία. Ηύλινες κατασκευές. Πατώματα- Δάπεδα. Επικαλύψεις τοίχων. 

Στέγες, κουφώματα, κλίμακες. Μεταλλικές εργασίες. Ανελκυστήρας, διάδρο¬ 

μοι, κυλιόμενες σκάλες. Κατασκευές θερμάνσεως χώρων. Μονώσεις, στεγα- 

νώσεις, υδρορροές. Εσωτερικές εγκαταστάσεις κτιρίων. Κανονισμοί. Φρο¬ 

ντιστηριακές- Εργαστηριακές ασκήσεις. 

( λ) Δομικές μηχανές- Οργάνωση εργοταξίου: Γενικά για 

δομικές μηχανές. Συμβολή των δομικών μηχανών στα έργα. Επιλογή, κατηγο¬ 

ρίες, τυποποίηση. Χρήση το.υς, Συντήρησή τους, Κόστος τους. Τεχνικά 

χαρακτηριστικά δομικών μηχανών. Διεργασίες- Δυνατότητες δομικών μηχα¬ 

νών. Τύποι. Οργάνωση ΕργοταΕίου. 

(ία) Αρχιτεκτονική και Εφηρμοσμένη Κτιριολογ ία: Εισα¬ 

γωγή στην Αρχιτεκτονική και Κτιριολογία. Μεθοδολογία απεικόνισης κτι¬ 

ρίων. Προσανατολισμός Κτιρίων. Αρχιτεκτονική τοπίου. Βασικές διαφορές 

στη σχεδίαση και κατασκευή. Ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις Πολεμικής 

Αεροπορίας. Αρχιτεκτονική σύνθεση. Ανάλυση και σύνθεση στοιχείων 

Αεροδρομίου. Απεικόνιση δικτύων κτιρίων. Απεικόνιση περιβάλλοντος 

χώρου. Γενικό σχέδιο ανάπτυΕης αεροδρομίου και αερολιμένα. .Τειχοποίηση 

Αρχιτεκτονικής Μελέτης. Γενική διάταξη εγκαταστάσεων Αεροδρομίων. 

Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(ιμ) Κυκλοφοριακή Τεχνική- Οδοποιία: 'Ερευνα και μελέ¬ 

τη της χαρακτηριστικής κυκλοφορίας. Ρύθμιση- Κανονισμοί και λειτουργία 

της κυκλοφορίας. Σχεδιασμός και προγραμματισμός της κυκλοφορίας. Μελέτη 

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού ως προς την κυκλοφορία. 

Οργάνωση μελετών και έλεγχος κυκλοφορίας. Εισαγωγή στην οδοποιία, κατά- 

τα£η οδών, τριβές σχημάτων. Χαράξεις οδών. Οδοστρώματα και τύποι οδών. 

Μέθοδοι υπολογισμού οδοστρωμάτων. Μέθοδοι ελέγχου αντοχής και ποιοτικός 

έλεγχος οδοστρωμάτων. Συντήρηση και ανανέωση οδοστρωμάτων. Χωματουργικά 

και συναφή τεχνικά έργα. Αντοχή έδάφους- βελτιώσεις εδάφους. 

(ιγ) Προγραμματισμός- Σχεδίαση- Μελέτη και κατασκευή 

Αεροδρομίων: Γενικότητες, Κριτήρια επιλογής. Διεθνείς Κανονισμοί. Κατη¬ 

γορίες Αεροδρομίων, κυκλοφοριακός φόρτος. Στοιχεία εκμετάλλευσης, τοπο¬ 

θέτηση Αεροδρομίων. Διάταξη διαδρόμων, ζώνη αερ/νος, ζώνες προστασίας 

κτιρίων. Αναγκαίες επιφάνειες, τεχνικές απαιτήσεις διαδρόμων. Κυκλοφο¬ 

ρία- Κίνηση Αεροσκαφών στο έδαφος, χώροι στάθμευσης και συντήρησης 

αεροσκαφών, ανεφοδιασμός σε καύσιμα. Γενική διάταξη. Κτίρια υποδοχής, 

υπηρεσιών , συντήρησης, συνεργείων, εργαστηρίων, υποστέγων. Ελικοδρόμια. 

Φωτισμός, σήμανση αεροδρομίων. Δίκτυα ευκολιών. Δεξαμενές καυσίμων, 

αποθήκες πυρομαχικών, λοιπές συνθήκες. Ανασχετήρες. 

και ανέγερσης. Παραγωγή και μεταφορά στοιχείων. Στάδια κατασκευής 

και ανέγερσης. Ανέγερση πολυόροφων κτιρίων προκατασκευής. Μελέτη 

προκατασκευής κτιρίων. Εφαρμογές- ασκήσεις. 

<κβ) Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία Εισα¬ 

γωγή. Μετασχηματισμός Προβολών. Πολύεδρα και επιφάνειες. Αναπτύγματα 

και τομές. Προβολικότητα. Σκιαγραφία. Ασκήσεις. 

(κγ) Τεχνικό Σχέδιο: Αρχιτεκτονικό σχέδιο. 'Οψεις 

οικοδομής. Στατικό σχέδιο. Σχεδιάσεις Τεχνικών Έργων. Τοπογραφικό 

σχέδιο. Φροντιστηριακές, εφαρμογές. Ασκήσεις- Θέματα. 

(κθ) Ειδικές Μηχανολογικές- Ηλεκτρικές Εγκατα¬ 

στάσεις: Διάφοροι μηχανισμοί (Βαρούλκα, κοχλίες κ.λ.π.) Γερανοί, Γερα¬ 

νογέφυρες. Μηχανισμοί θυρών υποστέγων και καταφυγίων. Ανασχετήρες. 

Συγκροτήματα βιολογικού καθαρισμού. Εγκαταστάσεις- μηχανήματα εξοπλι¬ 

σμού συνεργείων. Ηλεκτρικά δίκτυα, υποσταθμοί και εγκαταστάσεις. 

(κ$) Θέρμανση- Ψήξη- Κλιματισμός: Συστήματα 

κεντρικής θέρμανσης. Υπολογισμός απωλειών. Μέθοδοι υπολογισμού κε¬ 

ντρικής θέρμανσης. Συστήματα ψύξης. Υπολογισμός Ψύξης. Υλικά και 

τρόπος κατασκευής εγκαταστάσεως Ψύξης. Συστήματα κλιματισμού.“Θεωρία 

υπολογισμού στοιχείων κλιματισμού. Μέθοδοι υπολογισμού κλιματιστι¬ 

κών εγκαταστάσεων και τρόπος κατασκευής τους. Σύγκριση διαφόρων 

τρόπων θέρμανσης. Ασκήσεις. 

(κστ) Γενική Ηλεκτροτεχνία: Κυκλώματα συνεχούς 

ρεύματος. Ηλεκτρικό πεδίο ροής. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Ηλεκτρόλυση. 

Στοιχεία ηλεκτρονικής. Μαγνητικό πεδίο. Κυκλώματα εναλλασσομένου 

ρεύματος. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

(κξ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διάφορες Εξισώσεις 

II(Εφαρμογές). Γραμμικές εξισώσεις διαφορών με σταθερούς συντελεστές. 

Θεωρία πεδίων. Εξισώσεις κυμάτων. Ανάλυση δυναμική. 

(κη) Επιχειρησιακή Έρευνα Εισαγωγή στην Επιχει¬ 

ρησιακή Έρευνα. Γραμμικός προγραμματισμός. Προβλήματα ροής και δια¬ 

δρόμων. Θεωρία παιγνίων. Δικχυωτή ανάλυση. Δυναμικός προγραμματισμός. 

Πρόβλεψη και έλεγχος αποθεμάτων. Θεωρία γραμμών- αναμονής. 

(κθ) Προγραμματισμός, οργάνωση και έλεγχος παραγω¬ 

γής: Κάθετη και οριζόντια οργάνωση παραγωγής. Νομικά και οικονομικά 

στοιχεία επιχειρήσεων. Σχεδιασμός εργοστασίου (Θέση, μέγεθος, διάταξη 

χώρων και μέσων. Κτίρια και Βοηθητικές εγκαταστάσεις!. Συνθήκες εργασίας 

Οργάνωση και προγραμματισμός εργασίας. Οργάνωση συντελεστών παραγωγής. 

Διάρθρωση και αλληλοεξάρτηση υπηρεσιών. Διαδικασία ελέγχου παραγωγής. 

Έλεγχος αποτελεσμάτων. Οργάνωση ανάπτυξης και έρευνας. 

(16) Διάδρομοι- Δάπεδα: Εξέλιξη αεροσκαφών και 

οδοστρωμάτων. Εύκαμπτα οδοστρώματα. Άκαμπτα οδοστρώματα. Επιστρώσεις 

οδοστρωμάτων. Συντήρηση- Καθαρισμός χρησιμοποιθυμένων οδοστρωμάτων. 

(ιε) Εκρηκτικά- Εξόρυξη Πετροχιάτων: Εισαγωγικές 

έννοιες. Εκρηκτικές ύλες. Μέσα έναυσης και πυροδότησης. Εργαλεία και 

όργανα χρήσης εκρηκτικών υλών. Όρυξη διατρημάτων. Εξοπλισμός εκσκα¬ 

φής- φόρτωσης- αποκομιδής. Τεχνική της εξόρυξης. 

(ιστ) Προγραμματισμός και Έλεγχος Έργων.Ειοαγωγή. 

Εκτίμηση έργων και λήψη αποφάσεων. Χρονικός ποογραμματισμός κατασκευων- 

δικτυωτή ανάλυση. Προγράμματα έργων. Νομοθεσία έργων, τρόποι και διαδι¬ 

κασίες εκτέλεσης των έργων. Απόδοση και έλεγχος έργων. Αρχές και μέθο¬ 

δοι συντήρησης των έργων. Ποιοτικός έλεγχος των έργων. Εργαστηριακές 

ασκήσεις. 

(ιζ) Αρχές Συντήρησης- Ποιοτικός Έλεγχος: Κατάρτι¬ 

ση προγραμμάτων. Οργάνωση υπηρεσιών προγραμματισμού, εκτέλεσης και 

ελέγχου έργων Πολεμικής Αεροπορίας. Σύνταξη προγραμμάτων έργων. Ανάλυση 

τυπικών εγκαταστάσεων. Εκτέλεση και -έλεγχος έργων. Νόμοι και διατάγματα. 

Φορείς και τρόποι εκτελέσεως. Αρμοδιότητες- Ευθύνες. Προδιαγραφές εκτε- 

λέσεως έργων. Επιθεώρηση έργων. Χρονικός προγραμματισμός κατασκευών. 

(ιη) Γεωφυσική: Γενική και τεχνική Σεισμολογία. 

Φυσική του εσωτερικού της Γής. Μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης. 

(ιθ) Εδαφομηχανική- Βραχομηχανική- Θεμελιώσεις: 

Βασικές αρχές εδαφομηχανικής. Έλεγχος της αντοχής του εδάφους.Ανάλυ¬ 

ση της μηχανικής των εδαφών. Προβλήματα θραύσης του εδάφους. Βραχομη¬ 

χαν ική. Θεμελιώσεις γενικά. Έλεγχος* της αντοχής του εδάφους από ΙΝ 

8ΙΧΤ δοκιμές. Υπολογισμός καθιζήσεως των κατασκευών. Ωθήσεις γενικά 

και τοίχοι αντιστήριξης. Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Ειδική τεχνική 

εξασφάλισης των θεμελιώσεων. Επιχώματα. Σήραγγες και υπόγειος χώρος 

αποθηκών- δεξαμενών.Εξόρρυξη πετρωμάτων, εκρηκτικά, κανονισμός.Ασκήσεις. 

(κ) Μεταλλικές Κατασκευές: Γενικές έννοιες. Τρόποι 

και μέσα συνδέσεων. Υπολογισμός και μόρφωση Φορέων. Στοιχεία και υπολο¬ 

γισμός των κατασκευών. Εφαρμογές των μεταλλικών κατασκευών στα οικοδο¬ 

μικά έργα. Σιδηρές μρταλλικές στέγες. Ειδικές κατασκευές. 

(κα) ,Προκατασκευαστική Τεχνική: Εισαγωγή στις 

μεθόδους και συστήματα. Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα προκατασκευής. 

Μηχανήματα και μέσα προκατασκευής. Οργάνωση εργοταξίου παραγωγής 

(2) Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

(α) Στρατιωτική Ιστορία: Αρχές Πολέμου. Κοινω¬ 

νικές και οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικές συγκρούσεις των 

νεωτέρων χρόνων (Γεγονότα, κριτική, συνθήκες). 

(β) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό Δόγμα: 

Καθορισμός και ανάπτυξή της Ελληνικής Αμυντικής Πολιτικής. Στρατηγική. 

Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί εξοπλισμοί. Κατηγορίες δογμάτων. 

Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορικού δόγματος. 

Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριας δύναμης. 

(γ) Ψυχολογία-Ηγεσία: Βασικές γνώσεις της Ηγετι¬ 

κής τέχνης, περιγραφή του ηγετικού "προτύπου της Πολεμικής Αεροπορίας" 

βασικοί κανόνες της Συμβουλευτικής στην ομάδα και στις ανθρώπινες σχέ¬ 

σεις και βασικές κατευθύνσεις γιά την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(6) Διοίκηση- Επιτελικά καθήκοντα: Το Διοικητι¬ 

κό φαινόμενο. Δομή και λειτουργία της Διοικήσεως. Η Δημόσια Διοίκηση. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας στα πλαίσια της Διοικήσεως. Κρατική εξουσία. 

Διοίκηση στις ένοπλες Δυνάμεις. Αρχές οργάνωσεως. Μορφές οργανώσεως. 

Ευθύνες Διοικήσεως. ’Οργάνωση και λειτουργία επιτελείου. Καθήκοντα και 

γνωρίσματα επιτελούς. 

ε. Στο ανωτέρω πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας 4 ετών περι¬ 

λαμβάνονται εκτός του αριθμού των 3212 ωρών και 

(1) Διαλέξεις επί των συγχρόνων προβλημάτων χωρίς 

βαθμολογία διάρκειας 50 ωρών. 

(2) Στρατιωτικές ασκήσεις χωρίς βαθμολογία διάρκειας 

80 ωρών. 

(3) Εκμάθηση ξένων γλωσσών με βαθμολογία διάρκειας 

250 ωρών. 

• (4) Εκμάθηση ξενόγλωσσης τεχνικής ορολογίας με βαθμο¬ 

λογία διάρκειάς 4ο ωρών. 

(5) Εκπαιδευτικά ταξίδια χωρίς βαθμολογία 

(6) Φυσική αγωγή με βαθμολογία διάρκειας 400 ωρών 

καί 

(7) Διπλωματική εργασία με βαθμολογία και συντελεστή 6. 



1350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ) 

στ. Ο συντελεστής γενικών προσόντων καθορίζεται κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε τελικά να επηρεάζεται η αξιολόγηση του Ικάρου με την εξής 

αναλοχ ία: 

(Ι| Διδασκόμενα μαθήματα 80% 

(2) Γενικά προσόντα 20% 

* 

2. Οι συντελεστές βαθμολογίας των μαθημάτων ορίζονται με βάση 

τον κατωτέρω πίνακα ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας για κάθε Ακαδημαϊ¬ 

κό χρόνο : 

'Ορες ετήσιας διδασκαλίας 

-ι. 

1-50 51-100 101-150 150 και άνω 

"Συντελεστής] 1 1 ! 2 3 4 

ΑΡΘΡΟ 2 

Οι παράγραφοι τ,2,9,5 και 8 του άρθρου 10 του ΒΔ 67Ι/Τ969 (ΦΕΧ. 

209/69Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 825/77 (·ΒΧ 267Α' ως εξής : 

I. Για το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας 

α. Μαθήματα Ειδικεύσεως 

(1) Γενικά Μαθηματικά: Αναλυτική Γεωμετρία (Τρισδιά¬ 

στατος χώρος).Διανυσματική ανάλυση. Διαφορική Γεωμετρία. Διαφορικός 

λογισμός. Ολοκλτρωτικός λογισμός. Μιγαδική ανάλυση. Διαφορικές εξισώ¬ 

σεις. Ανάλυση ΡΟΟΚΙΕΚ. Θεωρία μετασχηματιστών ΙΑΡΙΛΟΕ.Αριθμητική ανά¬ 

λυση. 

(2) Γενική Φυσική: Μαθηματική εισαγωγή. Κινηματική 

και δυναμική του σωματίου. ’Εργο και ενέργεια. Κινηματική και δυναμική 

του στερεού σώματος. Ισορροπία των στερεών αομάτων. Στατική και δυναμική 

των ρευστών. Ταλαντώσεις. Κύματα. Θερμότητα και νόμος της θερμοδυναμικής. 

Κινητική θεωρία των αερίων. Εργαστηριακές ασκήσεις. Ηλεκτροστατική. 

Ηλεκτρισμός. Δυνάμεις σε κινούμενα φορτία. Ηλεκτρομαγνητισμός. Η 

ύλη μέσα σε μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Κυματική φύση 

του φωτός. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(3) Χημεία: Εισαγωγή στη Χημεία.:Ειδικά κεφάλαια 

ανόργανης και Οργανικής Χημείας. Τεχνολογία καυσίμων, λιπαντικών, 

εκρηκτικών και πολυμερών. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(4) Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική: Εισαγωγή στην ει¬ 

δική θεωρία της σχετικότητας. Κβαντική θεωρία της ακτινοβολίας. 

Ατομική θεωρία. Σωμάτια και κύματα. Η εξίσωση δΟΗΚΟϋΙΝΟΕΚ. Μόρια- 

στερεά. Πυρήνες. Στοιχειώδη σωμάτια. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(5) Διαστημική: Δομή σύμπαντος. Ηλιακό σύστημα, 

πλανήτες. Στοιχεία ουρανίου μηχανικής. Ανατομία του πυραύλου. Θεωρία 

πυραυλοκινητήρα. Αεροδυναμική- μηχανική πτήσης του πυραύλου. Ευστάθεια, 

έλεγχος, επιδόσεις. Φορτία πυραύλου. Δομή και υλικά πυραύλου. Τεχνι¬ 

κός δορυφόρος- τροχιές. Προβλήματα επανεισόδου. 

(6) Επιχειρησιακή Έρευνα: Εισαγωγή στην Επιχειρη¬ 

σιακή Έρευνα. Γραμμικός προγραμματισμός και συναφή προβλήματα. Θεωρία 

παιγνίων. Δικτυωτή ανάλυση. Δυναμικός προγραμματισμός. Προβλήματα ροής. 

Πρόβλεψη και έλεγχος αποθεμάτων. Θεωρία γραμμών αναμονής. 

(7) Γενική Ηλεκτροτεχνία: Βασικές έννοιες. Απλά 

κυκλώματα αντιστατών. Νόμοι, θεωρήματα και μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμά¬ 

των. Το πεδίο ροής ρεύματος σε αγωγούς. Μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνη- 

τική επαγωγή. Ηλεκτροστρατικό πεδίο-πυκνωτές-διηλεκτρικά.Μεταβατική 

απόκριση απλών κυκλωμάτων. Ημιτονική ανάλυση κυκλωμάτων. Απόκριση 

συχνότητας- Συντονισμός. Μαγνητικό υλικά και κυκλώματα- μετασχηματιστές. 

Αρχές ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενεργείας. Ηλεκτρικές μηχανές συνε¬ 

χούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Εισαγω¬ 

γή στα συστήματα αυτόματου ελέγχου. 

(8) Αρχές Ηλεκτρονικών Συστημάτων: Κυκλώματα συνε¬ 

χούς και εναλλασσομένου ρεύματος, μεταβατική απόκριση, σήματα. Τεχνο¬ 

λογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ψηφιακού 

και αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος. Ημιαγωγοί, δίοδοι, τρανζίστορς. 

Πόλωση. Το τρανζίστορ σαν διακόπτης και σαν γραμμικός ενισχυτής. Οπτοη¬ 

λεκτρονικό στοιχείο. Τυπωμένα κυκλώματα. Ολοκληρωμένα κυκλώματα και 

συστήματα. Αρχές Ψηφιακών συστημάτων. Συνδυαστικά και αχολουθιακά ψη¬ 

φιακά κυκλώματα. Αρχές ενισχυτών, αρνητική ανάδραση, ακουστικοί και 

οπτικοί ενισχυτές. Τελεστικοί ενισχυτές. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυ¬ 

τών σε γραμμικά και σε μη γραμμικά αναλογικά συστήματα. Μετατροπείς 

Α/Ώ και 0/Α. Ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα ισχύος. 

(9) Αρχές Τηλεπικοινωνιών* Αντιπροσωπευτικά παράδει¬ 

γμα τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Ζώνες συχνοτήτων. Ραδιοκύματα. Δια¬ 

μόρφωση- πομπός. Φώραση-δέκτης. Μέθοδοι διαμόρφωσης αμ,ΡΜ,ΡΛΜ,Ρώμ, 

ΡΡΜ, Π)Μ, ΤΌΜ. Θόρυβος. Στοιχεία θεωρίας πληροφοριών. Αρχές Ψηφια¬ 

κών τηλεπικοινωνίών. Κώδικες. 

(10) Συστήματα Τηλεπικοινωνιών: Ενσύρματα τηλεπικοι¬ 

νωνιακά συστήματα. Ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Συστήματα 

μεταγωγής διαύλου. Ζεύξεις οπτικής έποψής. Σταθμοί αναμετάδοσης- 

Ζεύξεις πέρα από τον ορίζοντα. Αλληλεπίδραση ηλ$κτρομαγνητικών συστη¬ 

μάτων, 

(11) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογι¬ 

στών: Εισαγωγή. Η παράσταση των πληροφοριών.στον ηλεκτρονικό Υπολο¬ 

γιστή. Αλγόριθμοι και διαγράμματα ροής. Γλώσσες προγραμματισμού. Η 

γλώσσα ΡΟΚΤΚΛΝ IV. Αριθμητικές εντολές και εντολές ελέγχου. Εντολές 

εισόδου- εξόδου. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις. Δομή του προγράμματος. 

Αριθμητικοί αλγόριθμοι- Σφάλματα. Γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας 

ΕόΒΤΗΑΝ IV. Μη αριθμητικό αλγόριθμοι, αρχεία και δομή δεδομένων. Η 

αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών" υπολογιστών. Γλώσσες μηχανής και 

λειτουργικά συστήματα. 

(12) Προγράμματα και Γλώσσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 

Προγραμματισμός σε γλώσσα ΒΑ5Ι0. Δομή του λογισμικού (80ΨΤΜΑΒΕ) .Επί¬ 

πεδα προτεραιοτήτων. Ειδικά προγράμματα λογισμικού. Επιβλέποντα προ¬ 

γράμματα. Ρουτίνες ελέγχου περιφερειακών. Προγράμματα επικοινωνίας. 

Μεταφραστές. Προγράμματα γραφικών παραστάσεων. Προγράμματα βάσεως δε¬ 

δομένων. Προγράμματα ανίχνευσης και εντοπισμού σφαλμάτων. Διαδικασία 

μετάφρασης και εκτέλεσης προγραμμάτων. 

(13) Μικροεπεξεργαστές: Βασικές αρχές Ψηφιακών κυκλω¬ 

μάτων. Τα βασικά τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα τμήματα της 

κεντρικής μονάδας Η/Υ, η οργάνωση και οι βασικές λειτουργίες τους. Η 

εσωτερική αρχιτεκτονική της κεντρικής μονάδας. Εκτέλεση εντολών, κύκλοι 

μηχανής. Μνήμες και η σύνδεσή τους με την κεντρική μονάδα. Τα είδη 

διασύνδεσης εισόδου- εξόδου και οι λειτουργίες τους. Οι τρόποι μεταβί¬ 

βασης δεδομένων. Προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής. Εφαρμογές μικροε- 

πεξεργαστών στη ραδιοναυτιλία και στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. 

(14) Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Αριθμητική 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κώδικες. Άλγεβρα του ΒΟΟΙΛ και λογική 

σχεδίαση. Δομή και οργάνωση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.Ακολουθιακά 

κυκλώματα. Μετρητές και καταχωρητές. Χρονισμός και έλεγχος του Η/Υ. 

Η μνήμη. Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. Περιφερειακές μονάδες. Τερμα¬ 

τικές διατάξεις. Δίκτυα επικοινωνίας υπολογιστών. Μικροϋπολογιστές 

και μικροεπεξεργαστές. Τρόποι εκμετάλλευσης συστημάτων Η/Υ. 

(15) Γραμμάς Μεταφοράς- Μικροκύματα- Χεραίες- 

Διάδοση: Ταξινόμηση γραμμών μεταφοράς. Συμπεριφορά των γραμμών 

μεταφοράς χωρίς απώλειες. Λυχνίες μικροκυμάτων. Ημιαγωγό μικροκυ- 

ματικά στοιχεία. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Παθητικά μιχροχυματικά 

στοιχεία και εξαρτήματα. Γραμμικές κεραίες. Στοίχειοκεραίες. Επι¬ 

φανειακές και μικροκυματικές κεραίες. Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων. 

(16) Συστήματα Ραντάρ: Αρχή λειτουργίας. Εξίσωση 

του Ραντάρ. Πομπός. Δέκτης. Κεραίες των Ραντάρ. Ειδικά κυκλώματα 

Ραντάρ. Είδη Ραντάρ. Διάδοση των κυμάτων Ραντάρ. Παράσιτα. Παρεμβο¬ 

λές. Ποιοτικός έλεγχος και απόδοση Ραντάρ. 

(17) .Στατιστική- Λογισμός Πιθανοτήτων: Περιγραφι¬ 

κή στατιστική. Πιθανοθεωρία. Δειγματοληψία. Επαγωγική στατιστική, 

(18) Βλητική: Δυνάμεις που ενεργούν σ'ένα βλήμα. 

Γεωμετρικά στοιχεία περιστρεψομένων βλημάτων. Τροχιά βλήματος στο 

κένό. Τροχιά βλήματος εντός πραγματικής ατμόσφαιρας. Αποκλίσεις 

στοιχείων βολής. Βλητική- ρίψεως από αέρος. Βλητική χατευθυνομένων 

βλημάτων. Πυραυλοκινητήρες. Συστήματα σκοπεύσεως. Συστήματα αψέσεως- 

ψορ^ίς. Εσωτερική βολή. 

(19) Ηλεκτρονικός πόλεμος: Εισαγωγή* Είδη παρεμβο¬ 

λής, αποτελέσματα. Μελέτη παρεμβολών (ενεργός, 0ΗΑΡ7) .Τεχνικές μειώ- 

σεως των παρεμβολών.Ε0Μ δυνατότητες των Ραντάρ. Προσομοίωση ^ΛΜΜIΝ^. 

(20) Ραδιοναυτιλιαχά βοηθήματα: Συστήματα ΠΡ. 

Υπερβολικά συστήματα (IX)ΚΑΝ, ΟΜΕΟλ κ.λ.π.). Συστήματα μέτρησης απο- 

στάσεως (ουλί., 5ΙΝ<ΧΕ ΡλΤΗ). Συστήματα προσέγγισης- προσγείωσης- κί¬ 

νησης στην επιφάνεια. Αόρανειακά συστήματα ναυτιλίας. 

(21) Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Αεράμυνας. Συστήματα 

αεράμυνας -ΝλΟύΕ, ΗΑΟΟΕ και ΝΑΕ0Ι5. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές συστη¬ 

μάτων. Ελεγχός περιφερειακών συγκροτημάτων. Έλεγχος αηεικονίσεως. 

Σύστημα απειχσνίσεως. Περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επι¬ 

χειρησιακά προγράμματα. Προγράμματα υποστήριξης. Διαγνωστικά προγράμ¬ 

ματα. Προγράμματα προσσμοιώσεος. Σύστημα ΝΙΚΗ. Συγκροτήματα περιοχής 

ελέγχου. Δευτερεύοντα συγκροτήματα. Περιοχή εκτόξευσης. Σύστημα ΒΕΛΟΣ. 
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(22) Αεροδυναμική: Βασικές έννοιες και ιδιότητες 

των ρευστών. Αεροστατική- ατμόσφαιρα. Διεθνές σύστημα μονάδων. 

Ταχύτητα του αέρα. Γραμμές ροής. Οριακές συνθήκες. Υποηχητική πτήση. 

(23) Αεροναυτιλία: Χάρτες και όργανα. Σχεδίαση 

αεροναυτιλίας. Κανονισμοί εναερίου κυκλοφορίας. 

(24) Θεωρία και εφαρμογές κατεύθυνσης και Ελέγχου 

με Ραντάρ ΜΑΝθΑΙ/-ΜλϋθΕ.Γενικά περί Ραντάρ, εύδείκτες ΙΪΤ/5ΙΡ. Οργά¬ 

νωση ΣΑΕ και αιθουσών επιχειρήσεων. Επιτήρηση. Διευκρίνηση. Παρεμβο¬ 

λές. Προσομοίωση.· Γενικά περί ελέγχου αεροσκαφών. Γενικά περί αναχαι¬ 

τίσεων. Συγκροτήματα αυτομάτων συστημάτων. Ενεργός παρακολούθηση 

ιχνών. Αυτόματη παρακολούθηση ιχνών. Μηχανική παρακολούθηση ιχνών- 

Δημιουργία περιοχών. Παθητική παρακολούθηση ιχνών. Διαβίβαση ιχνών 

και καταχώρηση στοιχείων ΙΡΓ/5ΙΡ.Διαδικασίες ελέγχου όπλων. Διαδικα¬ 

σίες αναχαίτισης. Διαδικασίες εμπλοκής βλημάτων. Έλεγχος αεροσκαφών. 

Εφαρμογές. 

(25) Θεωρία και Εφαρμογές Κατευθυνομένων Βλημάτων : 

Γενικά περί κατευθυνομένων βλημάτων. Συστήματα Κ/Β ενόπλων δυνάμεων. 

Κύρια συγκροτήματα συστήματος "ΝΙΚΗ". Επιχειρησιακή λειτουργία συστή¬ 

ματος "ΝΙΚΗ". Πρακτική εκπαίδευση. 

β. Μαθήματα Κοινωνικά 

(1) Αογοτεχνία-Θιλοσοφία: Μελέτη του Ελληνικού πνευ¬ 

ματικού βίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σκιαγραφία της Ευρωπαϊ¬ 

κής λογοτεχνίας. Αεροπορική Λογοτεχνία. 

(2) Κοινώνιολογία: Γενικά κοινωνιολογικά προβλήματα. 

Κοινωνιολογικά συστήματα. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της νεοελληνι¬ 

κής κοινωνίας. Ειδικά κοινωνιολογικά θέματα. 

(3) Αρχές Πολιτικών Επιστημών: Πολιτική ψυχολογία. 

Πολιτική μεθοδολογία. Πολιτική κοινώνιολογία. Πολιτικοί θεσμοί. Λοι¬ 

ποί κλάδοι της πολιτικής επιστήμης. 

(4) Στοιχεία Δικαίου: Βασικές αρχές δικαίου. Στοι¬ 

χεία αστικού, συνταγματικού. Διοικητικού, Δημόσιου, διεθνούς και Στρα¬ 

τιωτικού ποινικού δικαίου. 

(5) Αρχές Οικονομικής: Εισαγωγή στην Οικονομική Επι¬ 

στήμη. Βασικές οικονομικές έννοιες. Γενικοί παράγοντες- συντελεστές 

οικονομικής θεωρίας. Εξέλιξη πολιτικής οικονομίας και οικονομικής 

θεωρίας. 

(6) Ψυχολογία ατομικών διαφορών- Παιδαγωγική ψυχολογία: 

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο των επιστημών της αγωγής. 

Συνοπτική επισκόπηση της ψυχολογίας και των κλάδων της. Βασικές έννοιες 

της ψυχολογίας των ατομικών διαφορών. Διαφορές ως προς την νοημοσύνη. 

Σημαντικές αποκλίσεις στην νοημοσύνη. Διαφορές ως προς την προ<χ>πικό- 

τητα. Ενδιατομικές διαφορές- ειδικές ικανότητες. Διαφορές μεταξύ ουάδων 

Στοιχεία παιδαγωγικής χαρακτηρολογίας, αναπτυξιακής ψυχολογίας, κοινω¬ 

νικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της μαθήσεως. 

γ. Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

(1) Ψυχολογία- Ηγεσία: Βασικές γνώσεις της Ηγετικής 

τέχνης. Περιγραφή του ηγετικού προτύπου της Πολεμικής Αεροπορίας. Βα¬ 

σικοί κανόνες της συμβουλευτικής στην ομάδα και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Βασικές κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(2) Στρατιωτική Ιστορία : Αρχές Πολέμου. Κοινωνικές και 

οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικές συγκρούσεις των νεωτέρων 

χρόνων (Στρατηγική- σχολίαση). 

(3) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό Δόγμα: Καθο¬ 

ρισμός και ανάπτυξη της Ελληνικής αμυντικής πολιτικής. Στρατηγική. 

Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί, εξοπλισμοί. Κατηγορίες δογμά¬ 

των. Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορικού 

δόγματος. Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριας δύναμης. 

(4) Αεροπορική Ιστορία: Η ιδέα της πτήσεως. Οι πρώτες 

πτήσεις. Χρησιμοποίηση του αεροσκάφους σαν πολεμικό μέσο. Η εξέλιξη 

της αεροπορίας και του ρόλου της. μέχρι σήμερα. 

($) Επιχειρήσεις Αεράμυνας: Γενικά περί αεράμυνας. 

Μέσα, λειτουργία και σχεδίαση αεράμυνας. Τακτικός έλεγχος αποστολών 

αεράμυνας. Αεροπορικές δυνάμεις θεάτρου επιχειρήσεων. Γενικά περί 

παθητικής άμυνας. 

(6) Αεράμυνα-Επίγειος Άμυνα- Οπλισμός. Φορητός οπλι¬ 

σμός. Αντιαεροπορικά όπλα. Επίγειος άμυνα. Παθητική άμυνα. Βολές. 

(7) Διοίκηση- Επιτελικά καθήκοντα:Το Διοικητικό φαινό¬ 

μενο. Δομή και λειτουργία της Διοικήσεως. Η Δημόσια Διοίκηση. 0 

ανθρώπινος παράγοντας στά πλαίσια της Διοικήσεως. Κρατική εξουσία. 

Διοίκηση στις ένοπλες Δυνάμεις. Αρχές οργανώσεως. Μορφές οργανώσεως. 

Ευθύνες Διοικήσεως. Οργάνωση και λειτουργία επιτελείου. Καθήκοντα 

*αι γνωρίσματα επιτελούς. 
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6. Στο ανωτέρω πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας 4 ετών 

πεοιλαμβάνονται εκτός του αριθμού των 2.970 ωρών και 

(I) Διαλέξεις επί των συγχρόνων πρρβλημάτων χωρίς 

βαθμολογία. διάρκειας 50 ωρών. 

80 ωρών. 

(2) Στρατιωτικές'ασκήσεις χωρίς βαθμολογία διάρκειας 

500 ωρών. 

(3) Εκμάθηση ξένων γλωσσών με βαθμολογία διάρκειας 

(4) Εκπαιδευτικά ταξίδια χωρίς βαθμολογία 

καί 

(5) Φυσική αγωγή με βαθμολογία διάρκειας 400 ωρών 

»6) Διπλωματική εργασία με Βαθμολογία και συντελεστή 6 

2. Για το Τμήμα Μετεωοολόγων 

α. Μαθήματα Ειδικεύοεως 

(1) Γενικά Μαθηματικά: Αναλυτική Γεωμετρία. (Τρισ¬ 

διάστατος χώρος). Διανυουατική ανάλυση. Διαφορική Γεωμετρία. Διαφορι¬ 

κός λογισμός. Ολοκληρωτικός λογισμός» Μιγαδική ανάλυση. Διαφορικές 

εξισώσεις. Ανάλυση ΡΟυκίΕΚ. Θεωρία ’^τασχηματιστών ΙΑΡΙΑΟΒ.Αριθμητι¬ 

κή ανάλυση. 

(2) Γενική Φυσική: Μαθηματική εισαγωγή. Κινηματική 

και δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέργεια. Κινηματική και δυναμικ 

του στερεού σώματος. Ισορροπία των στερεών σωμάτων. Στατική και δυνα¬ 

μική των ρευστών. Ταλαντώσεις. Κύματα Θερμότητα καί νόμος της θερμο¬ 

δυναμικής. Κινητική θεωρία των αερίων. Εργαστηριακές ασκήσεις. Ηλεκτρο¬ 

στατική. Ηλεκτρισμός. Δυνάμεις σε κινούμενα φορτία. Ηλεκτρομαγνητισμός. 

Η ύλη μέσα οε.μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτραμαγνητική θεωρία. Κυματική φύση 

του φωτός. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(3) Χημεία: {Εισαγωγή στη Χημεία· Ειδικ» κεφάλαια ανόρ¬ 

γανης και οργανικής Χημείας. Τεχνολογία καυσίμων, λιπαντικών, εκρηκτι¬ 

κών και πολυμερών. Εργαστηριακές ασκήσεις, 

(4' Αεροδυναμική: Βασικές έννοιες και ιδιότητες των 

ρευστών. Αεροστατική- Ατμό<χραιρα. Διεθνές σύστημα μονάδων. Ταχύτητα 

του αέρα. Γραμμές ροής. Οριακές συνθήκες. Υποηχητική πτήση. 

(5) Αεροναυτιλία: Χάρτες και όργανα. Σχεδίαση αερο¬ 

ναυτιλίας. Κανονισμοί εναερίου κυκλοφορίας. 

(6) Στατιστική- Λογισμός Πιθανοτήτων: Περιγραφική 

στατιστική. Πιθανοθεωρία. Δειγματοληψία, Επαγωγική στατιστική. Πολλα¬ 

πλή παλινδρόμηση και μη γραμμική συσχέτιση. Ανάλυση διακυμάνσεως. 

Ποιοτικός έλεγχος. 

(7) Φυσική Μετεωρολογία: Ακτινοβολία. Μετεωρολογική 

οπτική. Φυσική νεφών. Ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός. Στοιχεία φυσικής ανώ¬ 

τερης ατμόσφαιρας. Φυσική ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Διάχυση. 

Ρύπανση. 

(8) Συνοπτική Μετεωρολογία: Συνοπτικά δεδομένα. Ισο- 

βαρικά συστήματα. Αέριες μάζες. Μέτωπα. Μεγάλης κλίμακας συνοπτικά 

καιρικά συστήματα. Ανάλυση- πρόγνωση καιρού. Πρόγνωση μετεωρολογικών 

παραμέτρων. Τροπική μετεωρολογία. 

(9) Αεροναυτική Μετεωρολογία: Στοιχεία γενικής μετεω¬ 

ρολογία. Επίδραση μετεωρολογικών παραμέτρων στην αεροναυτιλία. Παρατη¬ 

ρήσεις- πρόγνωση καιρού. Αεροναυτικές διεθνείς εκδόσεις. Μετεωρολογική 

υποστήριξη διεθνούς και εθνικής αεροναυτιλίας. 

(10) Γεωργική Μετεωρολογία: Εισαγωγή. Βασικές γνώσεις 

βιολογικών επιστημών. Αγρομετεωρολογικά στοιχεία. Μιχρομετεωρολογία, 

μικροκλιματολογ ία, τοποχλιματολογ ία. Εδαφόκλιμα. Βιολογικές μετρήσεις 

(φαινολογία). Καιρός, κλίμα και γεωργία. Λγροχλιματικές ταξινομήσεις. 

Παγετός και προστασία. Ανεμοψράκτες και προστατευτικές ζώνες. Αγρομε- 

τεωρολογικές πληροφορίες- προγνώσεις. Τεχνητά κλίματα. 

(11) Οκεανογραφία- Ναυτική Μετεωρολογία: Στοιχεία 

ωκεανογραφίας και ναυτικής μετεωρολογίας. 

(12) Ραδιομετεωρολογία: Στοιχεία διαδόσεως. Εφαρμοσμέ¬ 

νη Ραδιομετεωρολογία. 

(13) Δυναμική Μετεωρολογία: Εξισώσεις κινήσεως- Βασικές 

εξισώσεις. Επιφάνειες ασυνέχειας και μεταβολές πιέσεως. Κύματα στην 

ατμόσφαιρα. Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα. Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαι¬ 

ρας. Ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Αριθμητική πρόγνωση καιρού. 

(14) Πρακτική Μετεωρολογία: Συμβατικές μέθοδοι μετρή- 

σεως, μετεωρολογικών παραμέτρων. Εκτέλεση παρατηρήσεων επίφανείας. 

Παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Διαβίβαση μετεωρολογικών παραμέ¬ 

τρων. 

(15) Υόρομετεωρολογ ία: Εισαγωγή. Υετός. Εξάτμιση και 

εξατμοδιαπνοή. Διείσδυση. Επιφανειακή απορροή. Ισοζύγιο νερού. Υδρομε- 

τρία. Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στην υδρολογία. Ανάλυση μετεωρολογι¬ 

κών στοιχείων για σχεδίαση. Ανάλυση υδρολογιχών στοιχείων για σχεδίαση. 

Μετεωρολογική πλευρά διαχείρισης του νερού. 
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(16) Κλιματολογία* Γενική κλιματολογία. Φυσική, 

συνοπτική και δυναμική κλιματολογία. Κλιματολογία ανώτερης ατμόσφαι¬ 

ρας. Ταξινομήσεις κλιμάτων-τύποι κλιμάτων. Περιφερειακή κλιματολογία. 

Μικροκλιματολσγία. Εφαρμοσμένη κλιματολογία. Μεταβληκότητα του κλίμα¬ 

τος. Μέθοδοι κλιματικής ανάλυσης. Ατμοσφαιρικό1 περιβάλλον και ανθρωπο- 

γενείς κλιματικές διαφοροποιήσεις. Στοιχεία αστρονομίας. 

(17) Θερμοδυναμική: Θερμότητα. Θερμοδυναμική. Θερμο¬ 

δυναμική μεγέθη της ατμόσφαιρας. Θερμοδυναμικές μεταβολές και διαγράμ¬ 

ματα. Θερμοδυναμικοί χάρτες και εφαρμογή στην πρόγνωση του καιρού. 

Στατική της ατμόσφαιρας. Θερμοδυναμική των νεφών. 

(18) “Πρακτικές Εφαρμογές Μετεωρολογίας: Σύνταξη και 

ανάλυση χαρτών επίφανείας και ανωτέρας ατμόσφαιρας. Χάρτες τροποπαύ- 

σεως και μεγίστων ανέμων. Κατασκευή χάρτου ΤΗΙ0ΚΝΕ83 και στροβιλισμοί 

500 ΜΒΣ. Προγνωστικοί χάρτες επίφανείας και 500 ΜΒΕ. Υπολογισμός απο- 

κλίσεως. Ανάλυση θερμοδυναμικών διαγραμμάτων. Συστήματα καιρού Ελλάδας 

Προγνώσεις. Μέθοδοι επαληθεύσεως προγνώσεων. Καιρός τροπικών πλατών. 

Μετεωρολογικοί δορυφόροι- ερμηνεία φωτογραφιών-Ραντάρ 

ίϊ9) Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική: Εισαγωγή στην Ει¬ 

δική θεωρία της σχετικότητας. Κβαντική Θεωρία της ακτινοβολίας. Ατομι¬ 

κή θεωρία. Σωμάτια και κύματα. Η εξίσωση ΒΟΗΒΟΟΙΝΟΕΒ. Μόρια-στερεά. 

Πυρήνες. Στοιχειώδη σωμάτια. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(20) Θεωρητική Μηχανική: Στοιχεία γενικής αναλύσεως 

τα νυστών. Στοιχεία κινηματικής των συνεχών μέσων. Εξισώσεις της δυνα¬ 

μικής και της θερμοδυναμικής των συνεχών συστημάτων. 

(21) Αρχές Ηλεκτρονικών συστημάτων: Κυκλώματα συνε¬ 

χούς και εναλλασσσμένου ρεύματος. Μεταβατικά φαινόμενα- σήματα. Τεχνο¬ 

λογία ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα Ψηφια¬ 

κού και αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος. Ημιαγωγοί, δίοδοι, τρανζί- 

στορς, πόλωση. Το τρανζίστορ σαν διακόπτης και σαν γραμμικός ενισχυτής. 

Οπτοηλεκτρονικά στοιχεία. Τυπωμένα κυκλώματα. Ολοκληρωμένα κυκλώματα 

και συστήματα. Αρχές Ψηφιακών συστημάτων. Συνδιαστικά ψηφιακά κυκλώματα. 

Ακολουθιαχά ψηφιακά κυκλώματα. Αρχές ενισχυτών. Τελεστικοί ενισχυτές. 

Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών σε γραμμικά και μη γραμμικά αναλογικά 

συστήματα. Μετατροπείς Α/ϋ και Ό/Α. Ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος. 

(22) Αρχές Τηλεπικοινωνιών: Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Ζώνες συχνοτήτων. Ραδιοκύματα. Διαμόρφωση- 

πομπός. Φώραση- δέκτης. Γραμμές μεταφοράς. Ενσύρματα τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα.Μικροκυματικά στοιχεία κενού και ημιαγωγών. Παθητικά μικρο- 

χυματιχά στοιχεία. Κεραίες. Διάδοση Η/Μ κυμάτων. Ζεύξεις οπτικής εοαφής 

Ζεύξεις πέραν από τον ορίζοντα. Αλληλεπίδραση Η/Μ συστημάτων. Τα χυ- 

ριώτερα τηλεπικοινωνιακά* συστήματα. Αρχές Ραντάρ. Είδη Ραντάρ. 

(23) Επιχειρησιακή Έρευνα: Εισαγωγή στην επιχειρη¬ 

σιακή έρευνα. Γραμμικός προγραμματισμός και συναφή προβλήματα. Θεωρία 

παιγνίων. Διχτυωτή ανάλυση. Δυναμικός προγραμματισμός. Προβλήματα ροής. 

Πρόβλεψη και έλεγχος αποθεμάτων. Θεωρία γραμμών αναμονής. 

(24) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Γενικά για τους Η/Υ 

και τη χρήση τους. Περιφερειακές.διατάξεις, δυνατότητες και αξιοποίη¬ 

σή τους. Διακίνηση πληροφοριών. Κώδικες. Βασικές έννοιες προγραμματι¬ 

σμού. Γλώσσες προγραμματισμού. Αλγόριθμοι. Προγράμματα και υποπρογράμ¬ 

ματα. Διαγράμματα ροής. Επίλυση προβλημάτων με διαγράμματα ροής. Γλώσ¬ 

σα προγραμματισμού ΒΑ8ίο.Εφαρμογές σε γλώσσα ΒΑ5Ι0. Γλώσσα προγραμμα¬ 

τισμού Ε0ΚΤΒΑΝ. Στοιχεία της γλώσσας ΓΟΚΤΗΑΝ και διαφορές ως πρός 

την ΒΑ8Ι0.Εντολή, ειδικές εντολές στη γλώσσα ΕΟΚΤΚλΝ και τρόπος 

χρήσης τους. Δομή προγράμματος ΡΟΗΤΚΑΝ με ένα ή περισσότερα υποπρο¬ 

γράμματα. Άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Εφαρμογές. 

β. Κοινωνικά Παθήματα 

(1) Λογοτεχνία- Φιλοσοφία: Μελέτη του Ελληνικού πνευ¬ 

ματικού βίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σκιαγραφία της Ευρωπαϊ¬ 

κής λογοτεχνίας. Αεροπορική λογοτεχνία. 

(2) Κοινώνιολογία: Γενικά κοινωνιολογικά προβλήματα. 

Κοινωνιολογικά συστήματα. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της νεοελληνικής 

κοινωνίας. Ειδικά κοινωνιολογικά θέματα. 

(3) Αρχές Πολιτικών Επιστημών: Πολιτική ψυχολογία. 

Πολιτική μεθοδολογία. Πολιτική κοινώνιολογία. Πολιτικοί θεσμοί. Λοιποί 

κλάδοι της πολιτικής επιστήμης. 

(4) Στοιχεία Δικαίου: Βασικές αρχές δικαίου. Στοιχεία 

αστικού, συνταγματικού. Διοικητικού, Δημόσιου διεθνούς και Στρατιωτι¬ 

κού ποινικού δικαίου. 

(5) Αρχές Οικονομικής: Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστή¬ 

μη. Βασικές οικονομικές έννοιες. Γενικοί παράγοντες- συντελεστές οικο¬ 

νομικής θεωρίας. Εξέλιξη πολιτικής οικονομίας και οικονομικής θεωρίας. 

(6) . Ψυχολογία ατομικών διαφορών- Παιδαγωγική ψυχο¬ 

λογία: Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στον χώρο των επιστημών της 

αγωγής. Συνοπτική επισχόπιοη της ψυχολογίας και των κλάδων της. Βασι¬ 

κές έννοιες της ψυχολογίας των ατομικών διαφορών. Διαφορές ως πρός την 

νοημοσύνη. Σημαντικές αποκλίσεις στην νοημοσύνη. Διαφορές ως προς την 

προσωπικότητα. Ενδιατομικές διαφορές- ειδικές ικανότητες. Διαφορές με¬ 

ταξύ ομάδων. Στοιχεία παιδαγωγικής χαρακτηρολογίας, αναπτυξιακής 

ψυχολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της μαθήσεως. 

-Υ. Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης. 

(1) Ψυχολογία- Ηγεσία: Βασικές γνώσεις της Ηγετικής 

τέχνης. Περιγραφή του ηγετικού προτύπου της Πολεμικής Αεροπορίας. Βασι¬ 

κοί κανόνες της συμβουλευτικής στην ομάδα και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Βασικές κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(2) Στρατιωτική Ιστορία: Αρχές πολέμου. Κοινωνικές 

και οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικέςσυγκρούσεις των υεωτέρων 

χρόνων (Στρατηγική- σχολίάση). 

(3) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό Δόγμα: Κα¬ 

θορισμός και ανάπτυξη της Ελληνικής αμυντικής πολιτικής. Στρατηγική. 

Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί εξοπλισμοί. Κατηγορίες δογμάτων. 

Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορικού δόγματος. 

Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριας δύναμης. 

(4) Αεροπορική Ιστορία: Η ιδέα της πτήσεως. Οι πρώ¬ 

τες πτήσεις. Χρησιμοποίηση του αεροσκάφους.σαν πολεμικό μέσο. Η εξέλιξη 

της αεροπορίας και του ρόλου της μέχρι σήμερα. 

(5) Αερβμυ&λ- Επίγειος Άμυνα- Οπλισμός: Φορητός 

οπλισμός. Αντιαεροπορικά όπλα. Επίγειος άμυνα. Παθητική άμυνα. Βολές. 

, (6) Διοίκηση- Επιτελικά καθήκοντα: Το Διοικητικό 

Φαινόμενο. Δομή και λειτουργία της Δίοικήσεως. Η Δημόσια Διοίκηση. 0 

ανθρώπινός παράγοντας στά πλαίσια της Δίοικήσεως. Κρατική εξουσία. 

Διοίκηση στις ένοπλες δυνάμεις. Αρχές οργανώσεως. Μορφές οργανώσεως. 

Ευθύνες Δίοικήσεως. Οργάνωση και λειτουργία επιτελείου. Καθήκοντα και 

γνωρίσματα επιτελούς. 

6. Στο ανωτέρω πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας 4 ετών 

περιλαμβάνονται εκτός του αριθμού των 3.070 ωρών και 

(I) Διαλέξεις επί των συγχρόνων προβλημάτων χωρίς 

βαθμολογία, διάρκειας 50 ωρών. 

(2) Στρατιωτικές ασκήσεις χωρίς βαθμολογία διάρκειας 

80 ωρών. 

(3) Εκμάθηση ξένων γλωόσών με βαθμολογία διάρκειας 

500 ωρών. 

(4) Εκπαιδευτικά ταξίδια χωρίς βαθμολογία. 

<5) φυσική αγωγή με βαθμολογία διάρκειας 400 ωρών και 

(6) Διπλωματική εργασία με βαθμολογία και συντελεστή ■ 

3. Για το Τμήμα Διοικητικών 

α. Μαθήματα Ειδιχεύοεως 

(1) Γενικά Μαθηματικά: Αναλυτική Γεωμετρία. (Τρισδιά¬ 

στατος χώρος). Διαφορική Γεωμετρία. Διαφορικός λογισμός. Ολοκληρωτικός 

λογισμός. 

(2) Γενική Φυσική: Μαθηματική Εισαγωγή. Κινηματική 

και δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέργεια. Κινηματική και δυναμική 

του στερεού (τάματος. Ισορροπία των στερεών σωμάτων. Στατική και δυναμι¬ 

κή των ρευστών. Ταλαντώσεις. Κύματα. Θερμότητα καί νόμος της Θερμοδυνα¬ 

μικής. Κινητική θεωρία των αερίων. Εργαστηριακές ασκήσεις. Ηλεκτροστα¬ 

τική. Ηλεκτρισμός. Δυνάμεις σε κινούμενα φορτία. Ηλεκτρομαγνητισμός. 

Η ύλη μέ(χι σε μαγνητιχό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Κυματική φύση 

του φωτός. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(3) Χημεία: Εισαγωγή στη Χημεία. Ειδικά κεφάλαια ανόρ¬ 

γανης και οργανικής χημείας. Τεχνολογία καυσίμων, λιπαντιχών, εκρηκτι¬ 

κών και πολυμερών. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(4) Αεροδυναμική: Βασικές έννοιες και ιδιότητες των 

ρευστών. Αεροστατική- Ατμόσφαιρα. Διεθνές σύστημα μονάδων. Ταχύτητα τοι 

αέρα. Γραμμές ροής. Οριακές συνθήκες Υποηχητική πτήση. 

(5) Αεροναυτιλία; Χάρτες και όργανα. Σχεδίαση αεροναυ¬ 

τιλίας. Κανονισμοί εναερίου κυκλοφορίας. 

(6) Στατιστική- Λογισμός Πιθανοτήτων: Περιγραφική 

στατιστική. Πιθανοθεωρία. Δειγματοληψία. Επαγωγική στατιστική. 

(7) Διοικητικό Δίκαιο: Εισαγωγή. Νομικό καθεστώς της 

Δημοσίας Δίοικήσεως. Η διοικητική πράξη. Οργάνωση της Δημόσιας Δίοική- 

οεως. Διοικητική σύμβαση. Αστική ευθύνη του κράτους. Διοικητική δίκαιο- 

ούνη. Προσωπικό της Δημόσιας Δίοικήσεως. 
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(8) Ποινϊκό Δίκαιο- Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο; 

Εισαγωγή. Το ποίνικβ σύστημα. Γενικά για το έγκλημα. Ειδικό μέρος 

του ποινικού δικαίου. Ποινική δικονομία. Ειδικού περιεχομένου νόμοι. 

Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο. Στρατιωτική ποινική δικονομία. 

(9) Στρατιωτική Νομοθεσία; Νομοθεσία που αφορά τις 

στρατολογικές υποχρεώσεις, το στρατιωτικό προσωπικό, το πολιτικό προσω¬ 

πικό και διάφορα θέματα ενδιαφέροντος Πολεμικής Αεροπορίας. 

(10) Εργατικό Δίκαιο: Ατομικό ακι συλλογικό εργατικό 

δίκαιο. Γενικά για επαγγελματικές οργανώσεις, διαιτησία, κοινωνικές 

ασφαλίσεις και συλλογική σύμβαση εργασίας. 

(11) Συνταγματικό Δίκαιο: Συνταγματική Ιστορία της Ελλά¬ 

δας. Πολίτευμα της Ελλάδας. Κράτος και όργανα αυτού. Λειτουργίες του 

κράτους. Θεμελιώδεις ελευθερίες. 

(12) Αστικό Δίκαιο: Γενικές αρχές. Εμπράγματο δίκαιο. 

Οικογενειακό δίκαιο. Κληρονομικό δίκαιο. Πολιτική δικονομία. 

(13) Εγκληματολογία- Σωφρονιστική: Αίτια των εγκλημάτων. 

Η δογματική σωφρονιστική. Η εγκληματολογική παιδαγωγική. Σωφρονιστική 

πολιτική. 

(14) Διεθνές ΔίΜαιο: Διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου. 

Το κράτος σε σχέση (ιε το έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα. Δίκαιο του 

πολέμου. Οργάνωση της διεθνούς κοινότητας. Θέση και δραστηριότητες 

του κράτους στά πλαίσια της 6-ιεθνούς κοινότητας. 

(15) Στρατιωτικοί κανονισμοί: Εσωτερικοί κανονισμοί της 

Πολεμικής Αεροπορίας σχετικοί με τα καθήκοντα του Αξιωματικού Διοικητι¬ 

κού. 

(16) Αποστολή- Λειτουργία Υπηρεσιών Προσωπικού: Οι υπη¬ 

ρεσίες προσωπικού ΓΕΕΘΑ και Πολεμικής Αεροπορίαέ. 

(17) Διοικητική Επιστήμη: Το διοικητικό φαινόμενο. Δομή 

και λειτουργία του διοικητικού φαινομένου. Το διοικητικό φαινόμενο και 

οι ένοπλες δυνάμεις. 

(18) Πρακτικές Εφαρμογές: Εφαρμογές στη Στρατιωτική Νομο¬ 

θεσία, Στρατιωτικούς Κανονισμούς, Αποστολή- Λειτουργία υπηρεσιών προσω¬ 

πικού και στις διαταγές και καθήκοντα τσυ Αξιωματικού Διοικητικού. 

(19) προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Αρι¬ 

θμητικά συστήματα- κώδικες. Περιγραφή του Ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Οργάνωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών. Προγραμματισμός του 

ηλεκτρονικού- υπολογιστή.Ανάλυση συστημάτων. Λογικό διάγραμμα. Γλώσσες 

προγραμματισμού. Σύγχρονες εξελίξεις- προοπτικές. 0 ηλεκτρονικός υπο¬ 

λογιστής στις ένοπλες δυνάμεις. 

(20) Πολιτική Οικονομία: Σχηματισμός τιμής στην αγορά. 

Παραγωγή και κόστος. Μορφές οργάνωσης των αγορών αγαθών. Σχηματισμός 

τιμής των παραγωγικών συντελεστών- Διανομή εισοδήματος. Μακροοικονομικά 

μεγέθη. Χρήμα. Πληθωρισμός. Οικονομική ηολιτική. 

(21) Δημόσια ςικονομιχή: Στόχοι της Οικονομικής δρά¬ 

σης του δημοσίου. Μέσα της οικονομικής δράσης του δημοσίου. Δημόσιος 

προύπολογισμός. 

ομάδων. 

(22) Ψυχολογία: Ψυχολογία του ατόμου. Ψυχολογία των 

(23) κοινωνιολογία: Γενική κοινωνιολογία. Κοινωνική 

μορφολογία και φυσιολογία. Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας. Ειδικά κοι¬ 

νωνιολογικά θέματα. 

(24) Πολιτική επιστήμη: Πολιτική Ψυχολογία. Πολιτική 

Μεθοδολογία. Πολιτική Κοινωνιολογία. Πολιτικοί θεσμοί. Λοιποί κλάδοι 

τηρ Πολιτικής Επιστήμης. 

(25) αημυσιες σχέσεις : Η κοινή γνώμη. Άσκηση δημο¬ 

σίων σχέσεων. Τα μέρα μαξικής επικοινωνίας. Σύγχρονες εξελίξεις. 

β. Μαθήματα Κοινωνικά 

Λογοτεχνία- Φιλοσοφία: Μελέτη του Ελληνικού πνευματικού 

βίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σκιαγραφία της Ευρωπαϊκής λογο¬ 

τεχνίας. Αεροπορική λογοτεχνία. 

γ. Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 

(I) Ψυχολογία- Ηγεσία: Βασικές γνώσεις της Ηγετικής 

τέχνης. Περιγραφή του ηγετικού προτύπου της Πολεμικής Αεροπορίας. Βασι 

κοί κανόνες της συμβουλευτικής στην ομάδα και στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Βασικές κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(2) Στρατιωτική Ιστορία: Αρχές Πολέμου. Κοινωνικές 

και οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικές συγκρούσεις των νεωτέ 

Οων χρόνων (Στρατηγική- σχόλια). 

(3) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό Δόγμα: 

Καθορισμός και ανάπτυξη της Ελληνικής αμυντικής πολιτικής. Στρατηγική. 

Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί εξοπλισμοί. Κατηγορίες δογμάτων. 

Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορικού δόγματος. 

Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριας δύναμης. 

(4) Αεροπορική Ιστορία: Η ιδέα της πτήσεως. Οι πρώτες 

πτήσεις. Χρησιμοποίηση του αεροσκάφους σαν πολεμικό μέσο. Η εξέλιξη 

της αεροπορίας και του ρόλου της μέχρι σήμερα. 

(5) Αεράμυνα- Επίγειος Άμυνα- Οπλισμό*», Φορητός 

οπλισμός. Αντιαεροπορικά όπλα. Επίγειος άμυνα. Παθητική άμυνα. Βολές. 

( 

δ. Στο ανωτέρω πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας 4 ετών περι¬ 

λαμβάνονται εκτός του αριθμού των 3.020 ωρών και 

(1) Διαλέξεις επί των συγχρόνων προβλημάτων χωρίς 

βαθμολογία, διάρκειας 50 ωρών 

(2) Στρατιωτικές ασκήσεις χωρίς βαθμολογία διάρκειας 

60 ωρών 

(3) Εκμάθηση ξένων γλωσσών με Βαθμολογία διάρκειας 

500 ωρών 

(4) Εκπαιδευτικά ταξίδια χωρίς βαθμολογία 

(5) Φυσική αγωγή με βαθμολογία διάρκειας 400 ωρών 

και 

(6) Διπλωματική εργασία με βαθμολογία και συντελεστή 6 

5. Για το Τμήμα Εφοδιαστών : 

α. Μαθήματα Ειδικεύσεως 

(1) Γενικά Μαθηματικά: Αναλυτική Γεωμετρία (Τρισδιάστα¬ 

τος χώρος). Διαφορική Γεωμετρία. Διαφορικός λογισμός. Ολοκληρωτικός λο¬ 

γισμός. 

(2) Γενική Φυσική: Μαθηματική εισαγωγή. Κινηματική και 

δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέργεια. Κινηματική και δυναμική του 

στερεού σώματος. Ισορροπίας των στερεών σωμάτων. Στατική και δυναμική των 

ρευστών. Ταλαντώσεις. Κύματα. Θερμότητα καί νόμος της θερμοδυναμικής. 

Κινητική θεωρία ιων αέριων, εργαστηριακές ασκήσεις, ηλεκτροστατική. 

Ηλεκτρισμός. Δυνάμεις σε κινούμενα φορτία. Ηλεκτρομαγνητισμός. Η ύλη 

μέσι σε μαγνητικό πεδίο. Ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Κυματική φύση του 

Φωτός. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(3) Χημεία: Εισαγωγή στη Χημεία. Ειδικά κεφάλαια 

ανόργανης και οργανικής Χημείας. Τεχνολογία καυσίμων, λιπαντικών, 

εκρηκτικών και πολυμερών. Εργαστηριακές ασκήσεις. 

(4) Αεροδυναμική: Βασικές έννοιες και ιδιότητες 

των ρευστών. Αεροστατική- Ατμόσφαιρα. Διεθνές σύστημα μονάδων. Ταχύ¬ 

τητα του αέρα. Γραμμές ροής. Οριακές συνθήκες. Υποηχητική πτήση. 

(5) Αεροναυτιλία: Χάρτες και όργανα. Σχεδίαση αεροναυ¬ 

τιλίας. Κανονισμοί εναερίου κυκλοφορίας. 

^ (6) Στατιστική- Λογισμός Πιθανοτήτων: Περιγραφική 

στατιστική. Πιθανοθεωρία. Δειγματοληψία. Επαγωγική στατιστική. Αριθμη¬ 

τικά δεδομένα. Παράμετροι. Έλεγχος υποθέσεων. Στατιστικός έλεγχος 

ποιότητας προϊόντων. 

(7) Λογιστική: Έννοια. Λογαριασμοί. Λογιστικά βιβλία. 

Λογιστικό σχέδιο. Ισολογισμός. Προβλέψεις. Ημερολόγιο. Έλεγχος υπο¬ 

λοίπων. 

(8) Οικονομικά Μαθηματικά : Έννοια. Τόκος· Εξωτερικό 

συνάλλαγμα. Καταθέσεις. Ράντες. Δάνεια. Ασφαλιστικά μαθηματικά.. Λογι¬ 

σμός πιθανοτήτων. Ροπές. Ασφαλίσεις. 

(9) Οικονομική ανάλυση : Προγραμματισμός. Μεθοδολογικά 

προβλήματα. Εισαγωγή στην μαθηματική οικονομική ανάλυση. Γραμμική οικο¬ 

νομική ανάλυση. 

(ΙΟ) Πολιτική οικονομία: Οικονομική επιστήμη. Οικονο¬ 

μικό σύστημα. Στόχοι. Παραγωγικές δυνατότητες κοινωνίας. Εξειδίκευση 

παραγωγικών λειτουργιών. Ανταλλαγές. Χαρακτηριστικά. Λειτουργία σύγχρο¬ 

νου οικονομικού συστήματος αγοράς. 

(11) Ιδιωτική Οικονομία : Εισαγωγή. Λειτουργία επιχει¬ 

ρήσεων. Παραγωγή. Οικονομικός προγραμματισμός. Κοινωνική ευπμερία. 

Εισροές. Εκροές. Περιφερειακή ανάλυση. 

(12) Μικροοικονομική- Μακροοικονομική Θεωρία: Ζήτηση- 

Προσφορά- Τιμές- Συντελεστές Παραγωγής: Μακροοικονομική δραστηριότητα. 

Ζήτηση- προσφορά- Εισόδημα- Απασχόληση. Πληθωρισμός. Οικονομική μεγέ¬ 

θυνση και Οικονομική πολιτική. 
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(13) θεωρία Διεθνούς Εμπορίου: Συνάλλαγμα. Ισοζύγιο 

πληρωμών. Διεθνής· διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών. Συμβάσεις. Συμφωνίες. 

Επενδύσεις. Έρευνα διεθνούς αγοράς. 

(,14) Εμπορικό Δίκαιο: Γενικά. Πηγές. Εμπορικές πράξεις. 

Εμπορικές επιχειρήσεις. Επιμελητήρια. Χρηματιστήρια. Αξιόγραφα. Συναλ¬ 

λαγματικές. Πτώχευση. Πλοία. 

(15) Λημόσια Οικονομία: Έννοια. Μηχανισμός τιμών. 

Οικονομική ανάπτυξη. Δημόριες δαπάνες. Φόροι. Δημόσιος δανεισμός. Επι¬ 

χειρηματική δράση του δημοσίου. Εισοδηματικό κύκλωμα. 

(16) Λογιστική Διαδικασία Εφοδιασμού: Διοίκηση υλικού. 

Προβλέψεις. Δοσοληψίες. Χειρογραφίκό- Μηχανογραφικό σύστημα. Έλεγχος 

υλικού. Διαφορές υλικού. Τροφοδοσία. Κωδικοποίηση υλικού. Διαίρεση 

υλικού. Καύσιμα. Πυρομαχικά. Ανεφοδιασμός σε πόλεμο. 

(17) Προμήθειες- Πιστώσεις : Δαπάνες. Σταθερές χορη¬ 

γίες. Στρατιωτικά έργα. Προμήθεια ειδών Ενόπλων Δυνάμεων. 

(18) Χειρισμός Ειδικών Υλικών: Υλικά δημοσίων έργων. 

Κατασκευή- μετασκευή υλικών. Αναλώσιμα υλικά. Αεροπορικές εκδόσεις. 

Παραλαβή και αποστολή υλικών. Καταλογισμοί. Υλικό εξοπλισμού. Επισκευά- 

σιμο και άχρηστο υλικό. Ιματισμός. Καύσιμα. Πυρομαχικά. Υλικά ΥΕΦΕ. 

Εφοδιαστικό και επισκευαστικό πρόγραμμα. Ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών. 

Προμήθειες μέσω ΕΜ5. Μεταφορές. 

(19) Πρακτικές Εφαρμογές: Εφαρμογές σε Μοίρα Εφοδια¬ 

σμού. Επισκέψεις σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και Πολεμικές 

Βιομηχανίες. 

(2ο) Δημόσιο Λογιστικό- Λογιστικό ΕΔ: Οικονομικές 

Υπηρεσίες. Προϋπολογισμός. Δημόσια κτήματα. Μεταλλεία. Λογιστικό Ενό¬ 

πλων Δυνάμεων. 

(21) Επιχειρησιακή Έρευνα: Γραμμικός προγραμματι¬ 

σμός και σύναψή προβλήματα. Θεωρία παιγνίων. Δικτυωτή ανάλυση. Δυναμικός 

προγραμματισμός. Προβλήματα ροής. Πρόβλεψη και έλεγχος αποθεμάτων. Θεω¬ 

ρία γραμμών αναμονής. 

(22) Προγραμματισμός Ηλεντρονιχών Υπολογιστών: Γενικά 

Περιγραφή Ηλεκτρονικού ΥΛολσγιστή. Ανάλυση συστημάτων. Φάσεις. Λογικό 

διάγραμμα. Γλώσσα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μηχανογραφικό εφοδιαστικό 

σύστημα. 

(23) Αστικό Δίκαιοι Γενικές αρχές. Ενοχικό δίκαιο. 

Εμπράγματο δίκαιο. Οικογενειακό δίκαιο. Κληρονομικό δίκαιο . 

(24) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Έννοια. Πηγές. Κυρίαρ¬ 

χες και ανεξάρτητες πολιτείες. Διεθνείς οργανισμοί. Πολιτειακά 

όργανα διεθνών σχέσεων. Διεθνείς συνθήκες. Διεθνής ευθύνη κρατών. 

(25) Τεχνολογία Υλικού: Οπλικά συστήματα και κύρια 

μέσα σε χρήση στη Πολεμική Αεροπορία. Ονοματολογία. Περιγραφή. Ανα¬ 

γνώριση, 

(26) Συνταγματικό Δίκαιο: Οργάνωση και λειτουργία 

τού Κράτους. Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα. 

(27) Διοικητικό Δίκαιο: Διοίκηση του Κράτους. Διοικη¬ 

τικά όργανα. Δημόσιοι Υπάλληλοι. Διοικητικός Έλεγχος. Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Ελεγκτικό Συνέδριο. 

β. Μαθήματα Κοινωνικά 

(1) Λογοτεχνία- Φιλοσοφία: Μελέτη του Ελληνικού πνευμα¬ 

τικού βίου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σκιαγραφία της Ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας. Αεροπορική λογοτεχνία. 

(2) Κοινώνιολογ(α: Γενικά κοινωνιολογικά προβλήματα, 

Κοινωνιολογικά συστήματα. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη της νεοελληνικής 

κοινωνίας. Ειδικά κοινωνιολογικά θέματα. 

(3) Αρχές Πολιτικών Επιστημών: Πολιτική ψυχολογία. 

Πολιτική μεθοδολογία. Πολιτική κοινώνιολογία. Πολιτικοί θεσμοί. Λοιποί 

κλάδοι της πολιτικής επιστήμης. 

(4) Ψυχολογία ατομικών διαφορών- Παιδαγωγική ψυχολογία: 

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας στο χώρο των επιστημών της αγωγής. 

Συνοπτική επισκόπηση της ψυχολογίας και των κλάδων της. Βασικές έννοιες 

της ψυχολογίας των ατομικών διαφορών. Διαφορές ως προς την νοημοσύνη. 

Σημαντικές αποκλίσεις στην νοημοσύνη. Διαφορές ως προς την προσωπικό¬ 

τητα. Ενδιατομικές διαφορές- ειδικές ικανότητες. Διαφορές μεταξύ ομάδων. 

Στοιχεία παιδαγωγικής χαρακτηρολύγίας, αναπτυξιακής Ψυχολογίας, κοινω¬ 

νικής ψυχολογίας και ψυχολογίάς της μαθήσεως. 

γ. Μαθήματα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης : 

(I) Ψυχολογία- Ηγεσία: Βασικές γνώσεις της Ηγετικής 

τέχνης. Περιγραφή του "ηγετικού προτύπου* τής Πολεμικής Αεροπορίας. 

Βασικοί κανόνες της συμβουλευτικής στην ομάδα και τις ανθρώπινες σχέ¬ 

σεις, . Βασικές κατευθύνσεις για την αξιολόγηση των υφισταμένων. 

(2) Στρατιωτική Ιστορία: Αρχές πολέμου. Κοινωνικές και 

οικονομικές πλευρές του πολέμου. Πολεμικές συγκρούσεις των νεωτέρων χρό¬ 

νων (Στρατηγική- σχολίαση). 

(3) Πολιτική Εθνικής Άμυνας- Αεροπορικό Δόγμα: 

Καθορισμός και ανάπτυξη της Ελληνικής αμυντικής πολιτικής. Στρατηγική. 

Διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Αμυντικοί εξοπλισμοί. Κατηγορίες δογμά¬ 

των. Θεμελιωτές αεροπορικού πολέμου. Ιστορική εξέλιξη αεροπορικού 

δόγματος. Αποστολή ενόπλων δυνάμεων. Αποστολή εναέριας δύναμης. 

(4) Αεροπορική Ιστορία: Η ιδέα της πτήσεως. Οι πρώτες 

πτήσεις. Χρησιμοποίηση του αεροσκάφους σαν πολεμικό μέσο. Η εξέλιξη 

της αεροπορίας και του ρόλου της μέχρι σήμερα. 

(5) Αεράμυνα-Επίγειος Άμυνα-Οπλ ι σμός: φορητός οπλισμός 

Αντιαεροπορικά όπλα. Επίγειος άμυνα. Παθητική άμυνα. Βολές. 

(6) Διοίκηση- Επιτελικά καθήκοντα:Το Διοικητικό φαινό¬ 

μενο. Δομή και λειτουργία της Διοικήσεως. Η Δημόσια Διοίκηση. Ο ανθρώ¬ 

πινος παράγοντας στα πλαίσια της Διοικήσεως. Κρατική εξουσία. Διοίκηση 

στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αρχές οργανώσεως. Μορφές οργανώσεως. Ευθύνες 

Διοικήσεως. Οργάνωση και λειτουργία επιτελείου. Καθήκοντα και γνωρίσμα¬ 

τα επιτελούς. 

δ. Στο ανωτέρω πρόγραμμα μαθημάτων διάρκειας 4 ετών περι¬ 

λαμβάνονται εκτός του αριθμού των 3.020 ωρών και 

(1) Διαλέξεις επί των συγχρόνων προβλημάτων χωρίς 

βαθμολογία, διάρκειας 50 ωρών 

(2) Στρατιωτικές ασκήσεις χωρίς βαθμολογία διάρκειας 

80 ωρών 

(3) Εκμάθηση ξένων γλωσσών με βαθμολογία διάρκειας 

500 ωρών 

(4) Εκπαιδευτικά ταξίδια χωρίς βαθμολογία 

(5) Φυσική αγωγή με βαθμολογία διάρκειας 400 ωρών και 

(6) Διπλωματική εργασία με βαθμολογία και συντελεστή 6 

8. ο συντελεστής Γενικών προσόντων καθορίζεται κατά τέτοιο τρό¬ 

πο ώστε τελικά να επηρεάζεται η αξιολόγηση των Ικάρων με την εξής 

αναλογ ία : 

α. Διδασκόμενα μαθήματα 80% 

β- Γενικά Προσόντα 20% 

Οι συντελεστές Βαθμολογίας Των μαθημάτων ορίζονται με Βάση τον 

κατωτέρω πίνακα ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας γιά χάθε Ακαδημαϊκό 

χρόνο. 

Ώρες Ετήσιας Διδασκαλίας 

1-50 51-ίοο ΙΟΙ-150 150 και άνω 

Συντελεστής I 2 3 4 

ΑΡΘΡΟ 3 

I. Το διάταγμα.αυτό ισχύει από γο Ακαδημαϊκό έτος Ι9Β4-Ι985. 

Στον Υπουργό Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο¬ 

σίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. 

Αδήν», 17 Αογοόττου 1984 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΒΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟ* ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΙ ΕΘΝΙΚΗ! ΑΝΥΝΑΖ 

ΑΝΤΟΝΙΟΖ δροζογίαννηζ 

ΑΠΟ το Ί η ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


