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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 Όλα τα μαθήματα (Υποχρεωτικά και Επιλογής) των προγενέστερων προγραμμάτων 
σπουδών, θα διατηρήσουν τις ιδιότητές τους (διδακτικές μονάδες, - πρόγραμμα 
σπουδών 2001-2010, ECTS – πρόγραμμα σπουδών 2011-2016, εξάμηνα, τύπο 
μαθήματος – Υποχρεωτικό, Επιλογής). 

 Οι φοιτητές προγενέστερων προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι οφείλουν 
Υποχρεωτικά μαθήματα που καταργούνται, με την εφαρμογή του νέου 
προγράμματος σπουδών, θα τα εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους, με τις 
ιδιότητες του προγράμματος σπουδών που εισήχθησαν. 

 ΟΙ φοιτητές που οφείλουν Υποχρεωτικά μαθήματα προγενέστερων προγραμμάτων 
σπουδών που έχουν αντιστοιχιστεί με Υποχρεωτικά μαθήματα ή μαθήματα Επιλογής 
του νέου προγράμματος σπουδών, θα τα εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους 
που θα προσφέρονται, κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, και θα τα χρεώνονται ως 
Υποχρεωτικά στα εξάμηνα που ανήκαν στο πρόγραμμα σπουδών τους. 

 Τα νέα μαθήματα Επιλογής που θα προσφερθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 
και εντεύθεν, θα λάβουν τις ιδιότητες ανά πρόγραμμα σπουδών [π.χ. διδακτικές 
μονάδες =ώρες διδασκαλίας (για μητρώα Σ01-Σ10), ECTS (για μητρώα Σ11-Σ16)]. 

 Για διευκόλυνση των φοιτητών με έτος εισαγωγής 2011-12 μέχρι και 2016-17, λόγω 
της εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών, θα παρέχεται η δυνατότητα, τα 
μαθήματα επιλογής να χρεώνονται όχι αποκλειστικά στο εξάμηνο που 
προσφέρονται, αλλά σε οποιοδήποτε εξάμηνο επιθυμούν με δήλωσή τους, 
προκειμένου να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό επιλογών ανά εξάμηνο. 

 Κάθε φοιτητής δύναται να επιλέξει τα μαθήματα επιλογής από το εξάμηνο φοίτησής 
του ή και από προγενέστερα εξάμηνα. 

 Για την ομαλή μετάβαση από τα Παλαιά Προγράμματα Σπουδών (2001 – 10, 2011 – 
16) στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2017) και προς διευκόλυνση των φοιτητών, 
αίρεται ο περιορισμός των επιστημονικών πεδίων στα μαθήματα επιλογής (2 ΣΤΑ, 2 
ΜΑΘ, 2 ΟΙΚ, 2 ΑΝΑ, 1 ΑΣΦ, 1 ΔΗΜ), για όσους ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 

 Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2000-01, θα 
πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία για τις ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με 
την αντιστοίχιση και εξέταση των οφειλόμενών μαθημάτων τους. 

 Όσα από τα υποχρεωτικά μαθήματα, των φοιτητών που εισήχθησαν στο Τμήμα έως 
και το ακαδημαϊκό έτος 2000-01, δεν αντιστοιχίζονται με μαθήματα (υποχρεωτικά / 
επιλογής) του Νέου Προγράμματος Σπουδών (2017) θα εξετάζονται και δεν θα 
διδάσκονται, μόνο κατόπιν έγκαιρης έντυπης δήλωσης στη γραμματεία, κατά την 
έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους (1-30/9). 

 


