
Κανονισμός Δηλώσεων Μαθημάτων 

 

A)  Για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 και εξής 

(«πρόγραμμα σπουδών 2013-2014»): 

Η δήλωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο γίνεται ως εξής:  

- Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μόνο του 

τρέχοντος εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται καθώς και μαθήματα από προηγούμενα 

εξάμηνα που τα χρωστάνε. Δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από μεγαλύτερα 

εξάμηνα – έτη από αυτό στο όποιο βρίσκονται. 

 

Αναλυτικά: 

- Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο των σπουδών τους 

(πρώτο έτος) μπορούν (καλούνται) να δηλώσουν τα τέσσερα (4) Υποχρεωτικά (Υ) 

μαθήματα, συν ένα (1) Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή (ΥΕ) μάθημα που προσφέρονται στο 

κάθε εξάμηνο (συνολικά από πέντε μαθήματα σε κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους). 

- Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Γ΄ και Δ’ εξάμηνο των σπουδών τους 

(δεύτερο έτος) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι επτά (7) μαθήματα. 

Μπορούν (καλούνται) να δηλώσουν τα τέσσερα (4) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, συν 

το ένα (1) Υποχρεωτικό κατ’ επιλογή (ΥΕ) μάθημα που προσφέρονται σε κάθε 

εξάμηνο του δευτέρου έτους, καθώς και άλλα δύο (2) επιπλέον μαθήματα, είτε από 

αυτά που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο (του δευτέρου έτους) ή σε προηγούμενο 

εξάμηνο (του πρώτου έτους) και στα οποία δεν έχουν επιτύχει. 

- Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Ε΄ και Στ’ εξάμηνο των σπουδών τους 

(τρίτο έτος) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι επτά (7) μαθήματα. Μπορούν 

(καλούνται) να δηλώσουν τα δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, συν τα τέσσερα (4) 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο του 

τρίτου έτους, καθώς και άλλο ένα (1) επιπλέον μάθημα, είτε από αυτά που 

προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο (του τρίτου έτους) ή σε προηγούμενο εξάμηνο (του 

πρώτου ή δευτέρου έτους) και στο οποίο δεν έχουν επιτύχει. 

- Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο των σπουδών τους 

(τέταρτο έτος) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι επτά (7) μαθήματα. 

Μπορούν (καλούνται) να δηλώσουν τα έξι (6) Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) 

μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο του τετάρτου έτους, καθώς και άλλο 

ένα (1) επιπλέον μάθημα, είτε από αυτά που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο (του 

τετάρτου έτους) ή σε προηγούμενο εξάμηνο (του πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου έτους) 

και στο οποίο δεν έχουν επιτύχει. 

Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη (2η) και άνω φορά δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας 

(ΠΕ) {η οποία την πρώτη (1η) φορά δηλώνεται κανονικά μέσα στο συνολικό αριθμό 

των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλωθούν, ενώ από τη δεύτερη (2η) και άνω φορά 

δηλώνεται ως επιπλέον (εξτρά) μάθημα}. Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) δηλώνεται κατ’ 

ελάχιστον για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ενώ συνεχίζει να δηλώνεται σε κάθε μετέπειτα 

εξάμηνο μέχρι να παρουσιαστεί. 



- Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει την κανονική (τετραετή) διάρκεια 

των σπουδών τους και βρίσκονται στο ένατο (9ο) εξάμηνο των σπουδών τους και 

πάνω (πέμπτο έτος και πάνω) μπορούν να δηλώσουν το ανώτερο μέχρι εννιά (9) 

μαθήματα (συνολικά εννιά μαθήματα). Μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα 

σπουδών (των κανονικών τεσσάρων (4) ετών φοίτησης) που είτε δεν τα δήλωσαν ποτέ, 

είτε τα χρωστάνε. 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε. που θα επιλέξουν να δηλώσουν τα 

διατμηματικά μαθήματα {έχουν δικαίωμα να συμπεριλάβουν στο πτυχίο τους έως 

τρία (3) συνολικά} θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στην επιλογή των 

διατμηματικών μαθημάτων, ώστε τόσο οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ), όσο και οι 

πιστωτικές μονάδες (ΠΜ - ECTS) των μαθημάτων αυτών {σε σχέση με τα 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που δεν θα δηλώσουν από το 

πρόγραμμα σπουδών του Τ.Π.Τ.Ε.}, να επαρκούν ώστε να συμπληρωθεί ο 

απαραίτητος αριθμός διδακτικών (ΔΜ) και πιστωτικών μονάδων (ΠΜ - ECTS) 

που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τ.Π.Τ.Ε., δηλαδή τουλάχιστον 132 

ΔΜ και τουλάχιστον 240  ΠΜ (ECTS). 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε. που θα επιλέξουν να δηλώσουν από 

την ειδική κατηγορία μαθημάτων που προσφέρονται από τμήματα της Σχολής των 

Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΤΕ, θα 

πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στην επιλογή των συγκεκριμένων μαθημάτων, 

ώστε τόσο οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ), όσο και οι πιστωτικές μονάδες (ΠΜ - 

ECTS) των μαθημάτων αυτών να επαρκούν ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος 

αριθμός διδακτικών (ΔΜ) και πιστωτικών μονάδων (ΠΜ - ECTS) που 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τ.Π.Τ.Ε., δηλαδή τουλάχιστον 132 ΔΜ 

και τουλάχιστον 240  ΠΜ (ECTS). 

 

 

B) Για τους εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών από 2000 – 2001 έως και 2012-

2013 («πρόγραμμα σπουδών 2000 - 2012 »): 

 

Οι εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και πίσω στα οκτώ (8) εξάμηνα 

(Α, Β, Γ, Δ, Ε, Στ. Ζ. Η) της κανονικής τετραετούς διάρκειας των σπουδών τους, 

μπορούν να δηλώνουν το ανώτερο μέχρι και επτά (7) μαθήματα ανεξαρτήτου 

κατηγορίας. Ανεξάρτητα δηλαδή από το πόσα από αυτά είναι Υποχρεωτικά (Υ) και 

πόσα από αυτά είναι Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ).  

Εξαίρεση αποτελεί η δεύτερη (2η) και άνω φορά δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας 

(ΠΕ) {η οποία την πρώτη (1η) φορά δηλώνεται κανονικά μέσα στο συνολικό αριθμό 

των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλωθούν, ενώ από τη δεύτερη (2η) και άνω φορά 



δηλώνεται ως επιπλέον (εξτρά) μάθημα}. Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) δηλώνεται κατ’ 

ελάχιστον για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ενώ συνεχίζει να δηλώνεται σε κάθε μετέπειτα 

εξάμηνο μέχρι να παρουσιαστεί. 

 

Οι εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και πίσω που έχουν ολοκληρώσει 

την κανονική (τετραετή) διάρκεια των σπουδών τους και βρίσκονται στο ένατο (9ο) 

εξάμηνο των σπουδών τους και πάνω (πέμπτο έτος και πάνω) μπορούν να δηλώσουν 

το ανώτερο μέχρι εννιά (9) μαθήματα (συνολικά εννιά μαθήματα). Ενώ με την 

Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) ισχύει το ίδιο ακριβώς, όπως και στην προηγούμενη 

περίπτωση. 

Οι τέσσερις (άτυπες) κατευθύνσεις καταργούνται για όλους τους 

φοιτητές/φοιτήτριες (εισαχθέντες) των ακαδημαϊκών ετών από το 2000-2001 έως 

και το 2012-2013 και όλα τα μαθήματα κατατάσσονται σε ένα βασικό κορμό 

μαθημάτων χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την επιλογή τους από τους/τις  

φοιτητές/φοιτήτριες. 

 

Ο μόνος περιορισμός που υφίσταται είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να μην έχει ήδη 

περάσει το(τα) μάθημα(-τα) που θα επιλέξει για να δηλώσει από το ακαδημαϊκό 

έτος 2014-2015. Το αν ένα μάθημα είναι ίδιο (ή αντιστοιχισμένο) με κάποιο ήδη 

περασμένο μάθημα ή όχι, φαίνεται από τον (ίδιο) κωδικό του ή από τον (ίδιο ή 

παρόμοιο) τίτλο του. Στις περισσότερες (όχι όμως σε όλες) των περιπτώσεων 

πάντως, που θα επιλέξει ένας/μία φοιτητής/φοιτήτρια εκ παραδρομής να δηλώσει 

ένα μάθημα που ήδη το έχει περάσει, το πληροφοριακό σύστημα «φοιτητολόγιο» 

θα τον αποτρέψει και θα τον ειδοποιήσει με σχετικό μήνυμα.  

 

Επίσης, δεν απαιτείται πλέον η υποχρεωτική επιτυχία σε δύο (2) μαθήματα ξένης 

γλώσσας, αυτό σημαίνει ότι το μάθημα της ξένης γλώσσας ανήκει πλέον στα 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα και η δήλωση του είναι προαιρετική. 

 

Οι εισακτέοι του ΤΠΤΕ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και πίσω, που θα 

επιλέξουν να δηλώσουν τα διατμηματικά μαθήματα {έχουν δικαίωμα να 

συμπεριλάβουν στο πτυχίο τους έως τρία (3) συνολικά} θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεχτικοί στην επιλογή των διατμηματικών μαθημάτων, ώστε τόσο οι 

διδακτικές μονάδες (ΔΜ), όσο και οι πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) των μαθημάτων 

αυτών {σε σχέση με τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή (ΥΕ) μαθήματα που δεν θα 

δηλώσουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Π.Τ.Ε.}, να επαρκούν ώστε να 

συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός διδακτικών (ΔΜ) και πιστωτικών μονάδων 

(ΠΜ) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τ.Π.Τ.Ε.,  δηλαδή 

τουλάχιστον 148 ΔΜ και τουλάχιστον 240  ΠΜ (ECTS). 

 

Οι εισακτέοι του ΤΠΤΕ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και πίσω που θα 

επιλέξουν να δηλώσουν από την ειδική κατηγορία μαθημάτων που προσφέρονται 

από τμήματα της Σχολής των Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσονται στο 

πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΤΕ, θα πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί στην 

επιλογή των συγκεκριμένων μαθημάτων, ώστε τόσο οι διδακτικές μονάδες (ΔΜ), 

όσο και οι πιστωτικές μονάδες (ΠΜ - ECTS) των μαθημάτων αυτών να επαρκούν 

ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός διδακτικών (ΔΜ) και πιστωτικών 

μονάδων (ΠΜ - ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του Τ.Π.Τ.Ε., 

δηλαδή τουλάχιστον 148 ΔΜ και τουλάχιστον 240  ΠΜ (ECTS). 



 

 


