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Aρ. 
Άσκ.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΘ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ

2
Μέτρηση της επιτάχυνσης της 
βαρύτητας µε τη µέθοδο του 

φυσικού εκκρεµούς

AΙΘ. 01
Ισόγειο 
Κτ. Φυσ.

 ΣΟΦΙΑ ΘΥΜΗ                        
Γραφείο 120, θυρίδα α΄όροφος                             

τηλ. 210-772-2981                                           
e-mail:sthimi@central.ntua.gr

4
 Προσδιορισµός του µέτρου 
στρέψης υλικού µε τη µέθοδο 
του στροφικού εκκρεµούς

ΑΙΘ. 101
1ος όροφ
Κτ. Φυσ.

ΠΟΠΗ ΒΑΡΤΖΕΛΗ                                  
Γραφείο 209, θυρίδα β΄όροφος                 

τηλ. 210-772-3004                                                   
e-mail: popvar@central.ntua.gr

6
Προσδιορισµός του συντελεστή 
αποκατάστασης και του χρόνου 

κρούσης δύο σφαιρών

ΑΙΘ. 101
1ος όροφ
Κτ. Φυσ.

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑ                               
Γραφείο 223, θυρίδα β΄όροφος                 

τηλ. 210-772-3028                                                   
e-mail:alef@central.ntua.gr

7 Μελέτη των νόµων της κίνησης 
µε χρήση αεροτροχιάς

AΙΘ. 01
Ισόγειο 
Κτ. Φυσ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΝΗΣ             
Γραφείο 303Α, θυρίδα γ΄όροφος                  

τηλ. 210-772-3786                                          
e-mail:ytheod@mail.ntua.gr

8 Εξάρτηση της αντίστασης 
αγωγού από τη θερµοκρασία

ΑΙΘ. 101
1ος όροφ
Κτ. Φυσ.

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ                     
Γραφείο 202, θυρίδα β΄όροφος                             

τηλ. 210-772-1481                                           
e-mail: vyannop@mail.ntua.gr

10
Μελέτη της χωρητικότητας 
πυκνωτή και µέτρηση της 

διηλεκτρικής σταθεράς υλικών

ΑΙΘ. 101
1ος όροφ
Κτ. Φυσ.

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ                 
Γραφείο 103, θυρίδα α΄όροφος                             

τηλ. 210-772-2982                                           
e-mail:dimour@mail.ntua.gr

15  Παλµογράφος

AΙΘ. 01
Ισόγειο 
Κτ. Φυσ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΜΕΝΕΤZΗΣ                    
Γραφείο 203, θυρίδα β΄όροφos                 

τηλ. 210-772-3029                                          
e-mail: crisgem@central.ntua.gr

16 Ροπή αδράνειας στερεών 
σωµάτων

ΑΙΘ. 201
2ος όροφ
Κτ. Φυσ.

ΑΛΚΗΣΤΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ                    
Γραφείο 220, θυρίδα β΄όροφος  τηλ. 

210-772-3030                                                  
email:Alkisti.Dimakopoulou@cern.ch

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αν για κάποιο λόγο (εορτή, αργία, κατάληψη κλπ) δεν 
πραγµατοποιηθεί κάποια άσκηση, το  πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά στις  
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες  και ώρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αν για κάποιο λόγο (εορτή, αργία, κατάληψη κλπ) δεν 
πραγµατοποιηθεί κάποια άσκηση, το  πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά στις  
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες  και ώρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αν για κάποιο λόγο (εορτή, αργία, κατάληψη κλπ) δεν 
πραγµατοποιηθεί κάποια άσκηση, το  πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά στις  
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες  και ώρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αν για κάποιο λόγο (εορτή, αργία, κατάληψη κλπ) δεν 
πραγµατοποιηθεί κάποια άσκηση, το  πρόγραµµα συνεχίζεται κανονικά στις  
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες  και ώρες.
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