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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Καηάηαμε Πηπρηνύρσλ Α.Ε.Ι.-Σ.Ε.Ι. ζηε .Η.Μ.Μ.Τ. 

ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ν. 3404, ΦΔΚ 260/17-10-05, θαη ΤΑ Φ2/ 

121871/Β3, ΦΔΚ 1517/3-11-05 θαη ΤΑ Φ1/192329/B3, ΦΔΚ 3185/16-12-2013), ε. Γ.. 

ηεο ρνιήο Ζ.Μ.Μ.Τ. ζηε ζπλεδξίαζή ηεο 24/04/2018 απνθάζηζε ηα παξαθάησ: 

 

Σξόπνο θαηάηαμεο 

Ζ θαηάηαμε πηπρηνύρσλ Α.Δ.Η.-Σ.Δ.Η. ζηε ρνιή Ζ.Μ.Μ.Τ. γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2018-

2019 ζα γίλεη κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο ζα δηεμαρζνύλ θαηά ην δηάζηεκα 

από 1 έσο 20 Δεθεκβξίνπ 2018, ζύκθσλα κε πξόγξακκα πνπ ζα αλαθνηλσζεί. Ζ 

επηακειήο επηηξνπή θαηαηάμεσλ απνηειείηαη από ηα θάησζη κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο: 

 

1. Νεθηάξηνο Κνδύξεο, Καζεγεηήο, Κνζκήηνξαο .Ζ.Μ.Μ.Τ. 

2. Ηάθσβνο Βεληέξεο, Καζεγεηήο 

3. Παλαγηώηεο Φξάγθνο, Καζεγεηήο 

4. Θενδώξα Βαξβαξίγνπ, Καζεγήηξηα 

5. Κσλζηαληίλνο Παπανδπζζεύο, Καζεγεηήο 

6. Γεώξγηνο ηάκνπ, Αλ. Καζεγεηήο 

7. Παπαζπύξνπ Νηθόιανο, Αλ. Καζεγεηήο 

 

Πνζνζηό Καηάηαμεο 

ύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (αξ. 1,2,3 ηεο Τ.Α. Φ1/192329/Β3, ΦΔΚ 3185/16-

12-2013), ην πνζνζηό ησλ θαηαηαζζόκελσλ ζηε .Ζ.Μ.Μ.Τ. είλαη 12% επί ηνπ αξηζκνύ 

ησλ εηζαθηέσλ. 

 

Τπνςήθηνη θαη αηηήζεηο 

Οη αηηήζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά (αξ. 3, παξ. 2 ηεο ΤΑ Φ2/121871/Β3) πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε 

Γξακκαηεία ηεο .Ζ.Μ.Μ.Τ. θαηά ην δηάζηεκα από 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2018.  

Γηθαηνύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε όινη νη πηπρηνύρνη Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ή ηζόηηκσλ πξνο 

απηά ζρνιώλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
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Καηεγνξίεο θαηαηαζζόκελσλ 

Σν εμάκελν θαηάηαμεο ησλ επηηπρόλησλ ησλ εμεηάζεσλ ζηε .Ζ.Μ.Μ.Τ. θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηελ ρνιή ή ην Σκήκα πξνέιεπζεο ησλ επηηπρόλησλ σο εμήο: 

 

Ι. Απόθνηηνη Α.Ε.Ι. 

α. ην 5ν εμάκελν θαηαηάζζνληαη: 

α1. Γηπισκαηνύρνη Πνιηηηθνί Μεραληθνί, Υεκηθνί Μεραληθνί, Μεραληθνί 

Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγνί, Αγξνλόκνη θαη Σνπνγξάθνη Μεραληθνί, Μεραλν-

ιόγνη Μεραληθνί θαη Ναππεγνί Μεραλνιόγνη Μεραληθνί ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ησλ 

Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, Πηπρηνύρνη ηεο ρνιήο 

Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Δ.Μ.Π. 

α2. Απόθνηηνη ησλ ρνιώλ Ηθάξσλ (Σκήκα Μεραληθώλ), Ναπηηθώλ Γνθίκσλ 

(Σκήκα Μεραληθώλ) θαη ΣΖΑΓ (ρνιήο Σειεπηθνηλσληώλ – Ζιεθηξνληθώλ 

Γηαβηβάζεσλ). 

β. ην 3ν εμάκελν θαηαηάζζνληαη: 

β1. Γηπισκαηνύρνη Αξρηηέθηνλεο Μεραληθνί ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ησλ Πνιπηερληθώλ 

ρνιώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

β2. Πηπρηνύρνη ησλ Σκεκάησλ Μαζεκαηηθώλ θαη Σκεκάησλ ηαηηζηηθήο 

Παλεπηζηεκίσλ. 

β3. Πηπρηνύρνη ηνπ Φπζηθνύ θαη Υεκηθνύ Σκήκαηνο ησλ Φπζηθνκαζεκαηηθώλ 

ρνιώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, Σκεκάησλ Δπηζηήκεο Τιηθώλ θαη Μεραληθώλ 

Δπηζηήκεο Τιηθώλ. 

β4. Πηπρηνύρνη Σκεκάησλ Πιεξνθνξηθήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

β5. Πηπρηνύρνη ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηεο Γεσπνληθήο θαη 

Γαζνινγηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ησλ 

Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Γεσινγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζώο θαη 

απόθνηηνη ησλ ηξαηησηηθώλ ρνιώλ Δπειπίδσλ, Ηθάξσλ (πιελ Μεραληθώλ) 

θαη Ναπηηθώλ Γνθίκσλ (Μαρίκσλ). 

γ. ην 1ν εμάκελν θαηαηάζζνληαη νη απόθνηηνη ρνιώλ θαη Σκεκάησλ πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (α) ή (β). 

 

 ΙΙ. Απόθνηηνη Σ.Ε.Ι. 

δ. ην 3ν εμάκελν θαηαηάζζνληαη νη απόθνηηνη ησλ Σκεκάησλ ρνιώλ 

Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ ησλ Σ.Δ.Η. (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα Σκήκαηα: 

Ζιεθηξνινγίαο, Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο, Ναππεγηθήο, 

Πιεξνθνξηθήο, Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ, Απηνκαηηζκνύ, 

Σερλνινγίαο Ηαηξηθώλ Οξγάλσλ) ή άιισλ Σκεκάησλ ηζόηηκσλ πξνο απηά. 

ε. ην 1ν εμάκελν θαηαηάζζνληαη νη απόθνηηνη ησλ ινηπώλ Σκεκάησλ (πιελ 

Σκεκάησλ ρνιώλ Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ) ησλ Σ.Δ.Η. ή άιισλ ρνιώλ 

ηζόηηκσλ πξνο απηά. 
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ε ό,ηη αθνξά ζηελ ηζνηηκία ηίηισλ πξνο ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ ησλ Σ.Δ.Η. νη 

ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ Σνκέα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Γε ζα γίλεη θαηάηαμε θαηόρσλ πηπρίσλ αλώηεξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ 

Τπνπξγείσλ θαζώο θαη θαηόρσλ ηίηισλ ηζόηηκσλ πξνο απηνύο (αξ. 1, παξ. 5 ηεο ΤΑ 

Φ2/121871/Β3), θαζώο δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζρνιέο πνπ λα είλαη αληίζηνηρεο ή ζπλαθείο 

κε ηε .Ζ.Μ.Μ.Τ. 

 

Εμεηαδόκελα καζήκαηα 

Όινη νη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνύλ ζηα παξαθάησ ηξία καζήκαηα.  Γηα θάζε κάζεκα, 

αθνινπζεί ε εμεηαζηέα ύιε θαη ηα αληίζηνηρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Καηαηάμεσλ.  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη ε επαλεμέηαζε ή 

αλαζεώξεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ ησλ ππνςεθίσλ (αξ. 2, παξ. 5, εδ. η ηεο ΤΑ 

Φ2/121871/Β3). 

1. Αλάιπζε Γξακκηθώλ Κπθισκάησλ 

Δηζαγσγή ζηα ζήκαηα θαη ζπζηήκαηα. Θεκειηώδεηο αξρέο ειεθηξηθώλ θπθισ-

κάησλ (ειεθηξηθό ξεύκα, ηάζε, λόκνη Kirchhoff, ζηνηρεία ηνπνινγίαο θιπ.). 

Αλάιπζε ζηνηρείσλ δηθηύνπ (σκηθόο αληηζηάηεο, ππθλσηήο, πελίν, πεγέο ξεύκαηνο 

θαη ηάζεο). Βαζηθέο αξρέο αλάιπζεο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ. Απιά ζεσξήκαηα 

ειεθηξηθώλ δηθηύσλ. ύλζεζε ζηνηρείσλ θπθισκάησλ ελ ζεηξά θαη ελ παξαιιήισ, 

ζεώξεκα Kennely. Θεσξήκαηα Thevenin θαη Norton. Μεηαζρεκαηηζκόο πεγώλ. 

πκκεηξηθά δίθηπα. ηνηρεηώδε κεηαβαηηθά θαηλόκελα. Γίθηπα ζηελ εκηηνλνεηδή 

κόληκε θαηάζηαζε (ρξήζε κηγαδηθώλ phasors ζηελ αλάιπζε θπθισκάησλ, 

εμηζώζεηο δηθηύνπ ζηελ ΖΜΚ). ύλζεηε αληίζηαζε. Ηζρύο ζηελ ΖΜΚ. Θεσξήκαηα 

ειεθηξηθώλ δηθηύσλ. Σξηθαζηθά δίθηπα (θαζηθά κεγέζε θαη κεγέζε γξακκήο. Γεληθή 

κέζνδνο αλάιπζεο ηξηθαζηθώλ θπθισκάησλ. Ηζρύο ζηα ηξηθαζηθά δίθηπα. 

Μέηξεζε ηζρύνο ζηα ηξηθαζηθά δίθηπα). 

Αληίζηνηρα κέιε ηεο επηηξνπήο: Η. Βεληέξεο, Π. Φξάγθνο 

2. Λνγηθή ρεδίαζε Ψεθηαθώλ πζηεκάησλ 

Άιγεβξα Boole, ινγηθέο πύιεο. Απινπνίεζε ινγηθώλ ζπλαξηήζεσλ. πλδπαζηηθή 

ινγηθή (ρεδηαζκόο, αλάιπζε, αζξνηζηέο, αθαηξέηεο, κεηαηξνπέο θσδίθσλ, 

ζπγθξηηέο, απνθσδηθνπνηεηέο, πνιππιέθηεο, ROM, PLAS θιπ.). ύγρξνλα 

αθνινπζηαθά θπθιώκαηα (flip flops, αλάιπζε αθνινπζηαθώλ θπθισκάησλ, 

ζρεδηαζκόο αθνινπζηαθώλ θπθισκάησλ κε ξνιόη). Καηαρσξεηέο, κεηξεηέο θαη 

κνλάδεο κλήκεο. Μεραλέο αιγνξηζκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Αζύγρξνλα αθνινπζηαθά 

θπθιώκαηα. 

Αληίζηνηρα κέιε ηεο επηηξνπήο: Θ. Βαξβαξίγνπ, Κ. Παπανδπζζεύο 
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3. Πξνγξακκαηηζηηθέο Σερληθέο (επηθαηξνπνηεκέλε ύιε) 

Σν κάζεκα ζέηεη δύν γεληθνύο ζηόρνπο νη νπνίνη ζπλδπάδνληαη ζε έλα εληαίν ηειηθό 

απνηέιεζκα. Σν έλα κέξνο αθνξά ηελ εηζαγσγή ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή 

πξνγξακκαηηζκό κε ρξήζε ηεο γιώζζαο C++ θαη πεξηιακβάλεη: Αξρέο ηνπ 

αληηθεηκελνζηξεθνύο πξνγξακκαηηζκνύ (αθεξεκέλνη ηύπνη δεδνκέλσλ, γελίθεπζε, 

εμεηδίθεπζε, ηνπηθόηεηα, απόθξπςε πιεξνθνξίαο, ελζπιάθσζε) ηε Γιώζζα C++ 

σο επέθηαζε ηεο γιώζζαο C πνπ δηδάζθεηαη ζην 1
ν
 εμάκελν (θιάζεηο θαη 

αληηθείκελα, πξνζπέιαζε θαη ηξνπνπνίεζε πεδίσλ αληηθεηκέλσλ, θαηαζθεπαζηέο 

θαη θαηαζηξνθείο, θιεξνλνκηθόηεηα, θαλόλεο πξνζπέιαζεο, πξνζηαηεπόκελα 

κέιε, θίιηεο ζπλαξηήζεηο, πνιπκνξθηζκόο, εηθνληθέο κέζνδνη, ππεξθόξησζε 

ηειεζηώλ, ππεξθόξησζε ζπλαξηήζεσλ θαη κεζόδσλ), πξαθηηθή αλάιπζε θαη 

ππνινγηζκό ρξόλσλ εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ. Σν δεύηεξν κέξνο αθνξά ηε 

κειέηε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δνκώλ δεδνκέλσλ κε πινπνίεζε ζε C++ ζύκθσλα κε 

ην κνληέιν ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνύο πξνγξακκαηηζκνύ θαη πεξηιακβάλεη: 

πλδεδεκέλεο ιίζηεο (δηπιά ζπλδεδεκέλεο ιίζηεο, θπθιηθέο ιίζηεο, ηαμηλνκεκέλεο 

ιίζηεο), Γέλδξα (δηάζρηζε δπαδηθώλ δέλδξσλ, θαηά βάζνο – θαηά πιάηνο 

πξνζπέιαζε, δπαδηθά δέλδξα αλαδήηεζεο, δέλδξα AVL), σξνύο (πιήξε δπαδηθά 

δέλδξα, δπαδηθνί ζσξνί), Γέλδξα αλαδήηεζεο m-νδεύζεσλ (αλαδήηεζε ζηνηρείσλ, 

πνιππινθόηεηα αλαδήηεζεο), Β-δέλδξα, Καηαθεξκαηηζκό (κέζνδνη θαη 

ζπλαξηήζεηο θαηαθεξκαηηζκνύ, πίλαθεο θαηαθεξκαηηζκνύ, πινπνίεζε, αλάιπζε 

πνιππινθόηεηαο).  

Αληίζηνηρα κέιε ηεο επηηξνπήο: Ν. Παπαζπύξνπ, Γ. ηάκνπ 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα απεπζύλνληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηεο .Ζ.Μ.Μ.Τ. πνπ βξίζθεηαη ζην Νέν Κη. Ζιεθηξνιόγσλ ηεο 

Πνιπηερλεηνύπνιεο Εσγξάθνπ, Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή από 11:00 έσο 13:00, 

ηει. 210-7723995 θαη 210-7723996, fax: 210-7723991. 

 

 

                    Αζήλα, 03/05/2018 

 

                  ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 


