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1. Δομή Τμήματος 

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

ιδρύθηκε το 2000 (Π.Δ. 83/2000) και λειτούργησε ως αυτόνομο Τμήμα της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-

2013.  Με το Π.Δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/05.06.2013) συγχωνεύθηκε με το Τμήμα 

Μαθηματικών και αποτέλεσε  από τότε την Κατεύθυνση Σ.Α.Χ.Μ. του Τμήματος 

Μαθηματικών. Με το νόμο 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) το Τμήμα 

λειτουργεί, εκ νέου, ως αυτόνομο Τμήμα από την 01/09/2018.  

Στο τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

λειτουργούν δυο ερευνητικά εργαστήρια 

(http://www.actuar.aegean.gr/index.php/el/professors-researchers-el/laboratories-el) 

 Εργαστήριο Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (ΣΤΑΔ) (ΦΕΚ, Τεύχος Α, 

19.11.2002)  

 Εργαστήριο Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

(ΑΧΜΑ)(ΦΕΚ, Τεύχος Α, 19.11.2002)  

 

2. Τίτλος Σπουδών – Κατευθύνσεις 

Η ονομασία του τίτλου σπουδών που απονέμεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών  του Τμήματος είναι: Πτυχίο Στατιστικής και Αναλογιστικών – 

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Ο τίτλος σπουδών συνοδεύεται από 

Παράρτημα Διπλώματος σύμφωνα με το πρότυπο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES.  

Το ΠΠΣ του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών δεν έχει κατευθύνσεις.  Παρόλα αυτά ο φοιτητής έχει την δυνατότητα 

να εμβαθύνει ή και να διευρύνει τις βασικές γνώσεις του, επιλέγοντας κατάλληλους 

συνδυασμούς μαθημάτων από τα παρακάτω πεδία: 

 Στατιστική 

 Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 

 Αναλογιστικά Μαθηματικά 

 

 

http://www.actuar.aegean.gr/index.php/el/professors-researchers-el/laboratories-el


4 
 

3. Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών 

έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη 

διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής 

Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν 

αποκτήσει την επιστημονική κατάρτιση που θα τους επιτρέπει να κατανοούν και να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά σύνθετες μεθόδους Μαθηματικών, Θεωρίας 

Πιθανοτήτων και Στατιστικής, γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής,  σε συνδυασμό 

και παράλληλα με   έννοιες και μεθόδους άλλων επιστημών, όπως π.χ. οικονομικών, 

χρηματοοικονομικών, αναλογιστικών και βιοϊεπιστημών. Ενδεικτικά, θα μπορούν να 

εκτιμήσουν επιχειρηματικούς κινδύνους, να πάρουν αποφάσεις για την τιμολόγηση 

αγαθών και υπηρεσιών,  να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή/και 

συνταξιοδοτικά σχέδια, να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές και να εκπονήσουν 

στατιστικές μελέτες και έρευνες  σε διαφόρους κλάδους της αγοράς, των 

επιχειρήσεων, της ιατρικής, της επιδημιολογίας κ.α.. 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Το απονεμόμενο από το Τμήμα πτυχίο ανήκει στο επίπεδο (6) του Εθνικού πλαισίου 

προσόντων και του πλαισίου προσόντων του Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

 

4. Προϋποθέσεις Απονομής Τίτλου Σπουδών 

Σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του τίτλου 

σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα σπουδών και η συγκέντρωση συνολικά 

τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Φοιτητής/τρια μπορεί να καταστεί 

πτυχιούχος με τη συμπλήρωση 7 εξαμήνων φοίτησης, με απόφαση Συνέλευσης, 

εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο/η φοιτητής/τρια του Τμήματος για την απόκτηση του τίτλου 

σπουδών απαιτείται να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και περιορισμούς: 

(a) Επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 34 μαθήματα ως ακολούθως: 

(i)  στα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (εξαιρουμένων των Αγγλικών) 

(ii)  σε τουλάχιστον 9 από τα Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ, εκτός της Πρακτικής 

Άσκησης 
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(iii) σε τουλάχιστον 7 από τα μαθήματα Επιλογής ή τα Κατ’Επιλογή 

Υποχρεωτικά του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ ή τα 

προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα (μέχρι 5 προσφερόμενα) 

(iv) σε αυτά τα 34 μαθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, 

Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ. 

(b) Να έχει επιτύχει στα μαθήματα Αγγλικά ΙΙ και Αγγλικά ΙΙΙ (απαιτείται επιτυχία 

στο μάθημα Αγγλικά Ι ή απαλλαγή από αυτό) 

(c) Στις 240 ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου, δεν 

προσμετρώνται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά-

Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ.   

(d) Για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα της 

ανωτέρω παραγράφου (a) όπως επίσης και τα Αγγλικά ΙΙ και ΙΙΙ.  Στον 

υπολογισμό του βαθμού πτυχίου δεν προσμετρώνται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, 

Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ.    

Κάθε μάθημα λαμβάνει τόσες Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) όσες οι συνολικές 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας που του αντιστοιχούν. 

Συγκεκριμένα: 

Τα κάτωθι Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ) λαμβάνουν 5 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 

2): 

 Απειροστικός Λογισμός Ι 

 Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι 

 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 

 Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 

 Πιθανότητες Ι 

 Στατιστική Ι 

 Πιθανότητες ΙΙ 

 Στατιστική ΙΙ 

 Όλα τα υπόλοιπα Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) λαμβάνουν 3 ή 4 Δ.Μ. (συντελεστής 

βαρύτητας 1,5) 

Τα Κατά Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα (ΚΕΥ) λαμβάνουν είτε 3 Δ.Μ. είτε 4 Δ.Μ. 

(συντελεστής βαρύτητας 1,5) 

Τα Επιλογής μαθήματα (Ε) λαμβάνουν 3 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1,5) 

Η Πρακτική Άσκηση λαμβάνει 1 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1) 
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Η Πτυχιακή Εργασία λαμβάνει 6 Δ.Μ. και αντιστοιχεί σε δυο μαθήματα επιλογής  

(συντελεστής βαρύτητας 2) 

Τα Αγγλικά ΙΙ και ΙΙΙ λαμβάνουν 3 Δ.Μ. (συντελεστής βαρύτητας 1.5) 

Οι φοιτήτριες/τές που έχουν επιτύχει σε περισσότερα από τα απαιτούμενα μαθήματα 

πρέπει να ζητήσουν να μην υπολογισθούν στο βαθμό πτυχίου μερικά από αυτά, αρκεί 

τα υπόλοιπα να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. 

 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Για να καταστεί πτυχιούχος ένας/μια φοιτητής/τρια του Τμήματος, ο/η οποίος/α έχει 

εισαχθεί στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει: 

(a) Να έχει επιτύχει σε τουλάχιστον 34 μαθήματα, τα οποία πληρούν τους παρακάτω 

περιορισμούς: 

(i)  Στα μαθήματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα: Αγγλικά Ι, 

Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά ΙΙΙ, Αγγλικά-Toefl/GMAT, Μουσική Ι, Μουσική ΙΙ. 

(ii) Τα 18 από αυτά τα 34 μαθήματα είναι τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του 

παρόντος Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ΣΑΧΜ (πέραν των 

Αγγλικών), για τα οποία ισχύουν οι εξής εξαιρέσεις -αντιστοιχίες: 

 Εξαιρέσεις (δεν υποχρεούνται να επιτύχουν στα παρακάτω 

Υποχρεωτικά μαθήματα του παρόντος προγράμματος): 

o Διαφορικές Εξισώσεις 

o Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 

Οι παραπάνω εξαιρέσεις ισχύουν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-

2023 οπότε και καταργούνται. 

 Αντιστοιχίες(υποχρεούνται να επιτύχουν στα παρακάτω μαθήματα): 

o Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα Ι και Εφαρμοσμένη Γραμμική 

Άλγεβρα ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Γραμμική Άλγεβρα) 

o Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής (ή στα παλαιά μαθήματα 

Εισαγωγή στην Πληροφορική ή Πληροφορική με Εφαρμογές) 

o Πιθανότητες Ι (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων Ι) 

o Πιθανότητες ΙΙ (ή στο παλαιό μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ) 
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o Μοντέλα Παλινδρόμησης (ή στο παλαιό μάθημα Ανάλυση 

Παλινδρόμησης) 

(iii)Το πολύ 5 από αυτά τα μαθήματα μπορεί να προέρχονται από 

προσφερόμενα μαθήματα άλλων Τμημάτων. 

(iv) Τα μαθήματα αυτά συμπληρώνουν τουλάχιστον 240 ECTS. 

(b) Να έχει επιτύχει στα μαθήματα των Αγγλικών (Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) ή να έχει 

απαλλαγεί από αυτά. 

(c) Ειδικά για τους/τις φοιτητές /τριες που έχουν παρουσιάσει πτυχιακή εργασία έως 

την 11 Οκτωβρίου 2019 (δηλαδή στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου 

Σεπτεμβρίου 2019), η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα επιλογής και 

λαμβάνει 15 ECTS. 

(d) Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα του νέου προγράμματος σπουδών. 

 

5. Διαδικασία Εισαγωγής  

1 

Με πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις 

Α) 90% 

Β) 10% 

Γ) Εσπερινά 

Δ) Μουσουλμανική Μειονότητα  

2 Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού-Ειδική Κατηγορία 

3 

 

Αλλοδαποί – Αλλογενείς – Ειδική Κατηγορία (άνευ εξετάσεων) 

Α) Εντός Ε.Ε. 

Β) Εκτός Ε.Ε. 

4 

Υπότροφοι – Ειδική Κατηγορία (άνευ εξετάσεων) 

Α) Αλλοδαποί 

Β) Ομογενείς 
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5 Εισαγωγή πασχόντων σε ποσοστό 5% – Ειδική Κατηγορία (άνευ εξετάσεων) 

6 Αθλητές – Ειδική Κατηγορία  

7 

Με κατατακτήριες εξετάσεις από:  

Α) Πανεπιστήμια  

Β) ΤΕΙ 

Γ) Ανώτερες Σχολές Διετούς Φοίτησης  

Δ) Ανώτερες Σχολές Υπερ-διετούς  Φοίτησης 

8 

Μετεγγραφές από αντίστοιχα Τμήματα ΑΕΙ εσωτερικού 

Α) Κοινωνικοί Λόγοι 

Β) Οικονομικοί Λόγοι 

Γ) Λόγοι Υγείας 

 

6. Ακαδημαϊκό Έτος / Εξάμηνα Σπουδών 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 

Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.  

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα σπουδών: το χειμερινό και το 

εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται με 

απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.  

Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις,  προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός 

εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και εγκρίνεται 

με απόφαση του Πρύτανη/της Πρυτάνισσας.  

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες 

διδασκαλίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα 

θεωρείται, μετά από απόφαση Συνέλευσης, ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. 

Τυχόν δε εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι άκυρη και ο βαθμός δεν 

υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. 
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7. Πρώτη Εγγραφή 

Η φοίτηση στο Τμήμα αρχίζει με την πρώτη εγγραφή του φοιτητή / της φοιτήτριας. Η 

εγγραφή των  φοιτητών και φοιτητριών που εισάγονται,  πραγματοποιείται στην αρχή 

του χειμερινού εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και αφορούν όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

Η εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες 

(μετεγγραφές, κατατάξεις κ.α.) πραγματοποιούνται κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, 

με την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία προβλέπονται από αντίστοιχες 

διατάξεις και σε προθεσμίες που ανακοινώνονται εγκαίρως. 

 

8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Φοιτητών/τριών 

Η ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα, 

αναστέλλεται προσωρινά,  κατά την περίοδο διακοπής φοίτησης  και διακόπτεται 

οριστικά με τη λήψη του πτυχίου ή με τη διαγραφή του/της.  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θεωρούνται ενήλικες ως προς τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους.  

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει δικαίωμα στις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του 

πτυχίου, προσαυξημένο κατά δύο (2) χρόνια, δηλαδή για έξι (6) χρόνια. 

 

9. Ακαδημαϊκή (φοιτητική) ταυτότητα 

Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της 

ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου 

Παιδείας, http://academicid.gov.gr  

 

10. Διακοπή φοίτησης (αναστολή σπουδών) 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να διακόψουν-με έγγραφη αίτησή τους 

και μετά από απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος-τη φοίτησή τους για όσα 

εξάμηνα κρίνουν απαραίτητο (όχι όμως περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό 

εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό 

πρόγραμμα σπουδών). Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο τυχόν 

διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους 

υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 

http://academicid.gov.gr/


10 
 

 

11. Εγγραφή σε εξάμηνο / Δήλωση μαθημάτων 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε χρονική 

περίοδο που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις 

εγγραφής στα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν και στα οποία θα 

εξεταστούν.  

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω, 

1. Στα δυο πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής να μπορεί να εγγραφεί μόνο στα μαθήματα 

του εξαμήνου του.  

2. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των 

οποίων τα ECTS δεν υπερβαίνουν τα 42 ανά εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένων 

των Αγγλικών. 

3. Στο πέμπτο και έκτο εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των 

οποίων τα ECTS δεν υπερβαίνουν τα 48 ανά εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένων 

των Αγγλικών. 

4. Στο έβδομο και όγδοο εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των 

οποίων τα ECTS δεν υπερβαίνουν τα 56 ανά εξάμηνο , μη συμπεριλαμβανομένων 

της Πρακτικής άσκησης και των Αγγλικών. 

5. Μετά το 4ο έτος ο φοιτητής, μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα των οποίων τα 

ECTS δεν υπερβαίνουν 64 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, μη συμπεριλαμβανομένων 

των Αγγλικών. 

6. Στις δηλώσεις μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο θα πρέπει να προηγούνται τα 

υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων στα οποία ο φοιτητής δεν έχει 

εξετασθεί επιτυχώς. 

 

Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+, δεν μπορούν, κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου μετακίνησής τους, να δηλώσουν και μαθήματα του 

Προγράμματος Σπουδών τους, πέραν αυτών που θα αντιστοιχηθούν με τα μαθήματα 

τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό (σύμφωνα με τη «Συμφωνία 

Μάθησης» που θα έχουν υπογράψει). 

Οι δηλώσεις μαθημάτων των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών υποβάλλονται μετά 

την εγγραφή τους στο Τμήμα και, σε κάθε περίπτωση, εντός των προθεσμιών, όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

Δεν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις φοιτητής/τρια σε μάθημα για το οποίο 

δεν έχει υποβάλει δήλωση εγγραφής, στις αντίστοιχες περιόδους εγγραφής/ δήλωσης 

μαθημάτων.  

Η Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων δίνει στο φοιτητή & τη φοιτήτρια το δικαίωμα: 
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 Παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων και  εργαστηρίων 

 Παραλαβής των σημειώσεων και συγγραμμάτων για τα μαθήματα αυτά 

 Συμμετοχής στις εξετάσεις της 1ης και 2ης εξεταστικής περιόδου για τα 

εξαμηνιαία μαθήματα που επέλεξε  

Εκπρόθεσμη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή, παρά 

μόνο για ειδικούς λόγους και εφόσον υποβληθεί στη Συνέλευση σχετική αίτηση και 

εγκριθεί από αυτήν.  

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο 

ελάχιστο αριθμό εξαμήνων, η εκ νέου δήλωση μαθημάτων τα οποία είχαν ήδη 

δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα   αποτελεί προϋπόθεση για την εξέτασή τους στα 

μαθήματα αυτά. 

Αρμόδιος/α για την πληροφόρηση πάνω σε θέματα δήλωσης μαθημάτων είναι η 

Ακαδημαϊκή Γραμματεία του Τμήματος και ο/η Σύμβουλος Σπουδών του φοιτητή & 

της φοιτήτριας, όπως ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 Οι φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης,  με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες 

αντιμετωπίζονται ανάλογα με την περίπτωση. Αν είναι αναγκαίο η εξέταση του/της 

φοιτητή/τριας μπορεί να γίνει προφορικά, με εργασία ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

επιλέξει ο διδάσκων του κάθε μαθήματος και ανάλογα με το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει ο/η φοιτητής/τρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις ιδιαίτερη σημασία έχει ο 

ρόλος του/της Σύμβουλου Καθηγητή ο/η οποίος/α καλείται να συμβουλέψει 

κατάλληλα τον/την φοιτητή/τρια κατά την διάρκεια των σπουδών του/της.  

 

12. Δομή Προγράμματος Σπουδών 

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ), κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και επιλογής (Ε). Τα πλήρη στοιχεία των μαθημάτων 

καταχωρούνται στα σχετικά περιγράμματα (σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ), τα 

οποία και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.   

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει μαθήματα / εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες.  

Τα μαθήματα κατανέμονται σε εξάμηνα, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα / εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες. 

Η πλήρης υιοθέτηση του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών είναι σκόπιμη και 

ενδεδειγμένη. Όμως, το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν δεσμεύει τους 

φοιτητές/τριες ως προς τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο και, 

κατά συνέπεια, κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να καταρτίσει κατά την κρίση του το 
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ατομικό του/της πρόγραμμα μαθημάτων, με τους περιορισμούς που απορρέουν από 

την κείμενη νομοθεσία, ή από τον παρόντα Κανονισμό ή από συναφείς αποφάσεις της 

Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Τα πλήρη στοιχεία για τη δομή και το περιεχόμενο του Ενδεικτικού Προγράμματος 

Σπουδών περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Επιπλέον, οι φοιτήτριες/ές μπορούν να επιλέξουν προσφερόμενα μαθήματα άλλων 

Τμημάτων όπως αυτά εξειδικεύονται στον εκάστοτε οδηγό σπουδών. Σημειώνεται ότι 

το πολύ πέντε από αυτά τα μαθήματα προσμετρώνται στις προϋποθέσεις απόκτησης 

και στο βαθμό πτυχίου. 

 

13. Διδακτικά Συγγράμματα 

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών σε κάθε εξάμηνο, παρέχονται στους φοιτητές και 

τις φοιτήτριες δωρεάν διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα τα οποία έχουν 

δηλώσει. Η ηλεκτρονική δήλωση /επιλογή συγγράμματος/μάτων ανά μάθημα 

υποβάλλεται από τους/τις φοιτητές/ριες, σε συγκεκριμένη προθεσμία που 

ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Τμήματος, στην διεύθυνση www.eudoxus.gr. 

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής από την Υπηρεσία Κεντρικού Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου, δεν είναι δυνατή η προμήθεια 

συγγραμμάτων. 

 

14. Διεξαγωγή μαθημάτων 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

διεξάγεται σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την 

κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων στις ημέρες της εβδομάδας, 

τους/τις Διδάσκοντες/ουσες, τις αίθουσες διδασκαλίας και ανακοινώνεται εγκαίρως 

από τη Γραμματεία.  

Η κατάρτιση του Ωρολογίου προγράμματος γίνεται υπό την εποπτεία της Επιτροπής 

Σπουδών και σε συνεννόηση με τους/τις εκπροσώπους των φοιτητριών/φοιτητών.  

Ενδεχόμενη αναπλήρωση μαθήματος γίνεται έπειτα από έγκαιρη επίσημη 

ανακοίνωση της ακαδημαϊκής  γραμματείας μετά από συνεννόηση με τη/τον 

διδάσκουσα/διδάσκοντα για την ακριβή ώρα, μέρα και άιθουσα.  

Σημειώνεται ότι στο εγκριθέν κατ’ έτος Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο από τη Σύγκλητο,  

πλην των λοιπών,  εγκρίνεται  και περίοδος Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και 

Εξετάσεων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου. Η συνολική διάρκεια της κάθε 
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περιόδου είναι τέσσερις εβδομάδες. Η πρώτη εξ αυτών των τεσσάρων εβδομάδων 

είναι κενή και το Τμήμα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει είτε για αναπληρώσεις 

μαθημάτων είτε για εξετάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του.  

Προκειμένου ένα μη υποχρεωτικό μάθημα να διδαχθεί κανονικά ο ελάχιστος αριθμός 

φοιτητών/τριών που έχει δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα ορίζεται να είναι δέκα 

(10). Αν ένα μάθημα δηλωθεί από λιγότερους/ες φοιτητές/τριες δίνεται η δυνατότητα 

στον/στη  Διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος  να εκφράσει την άποψή του στη 

Συνέλευση περί της σκοπιμότητας διεξαγωγής του συγκεκριμένου μαθήματος υπό τις 

δεδομένες περιστάσεις και η Συνέλευση τελικώς θα αποφασίσει.  

Στο πλαίσιο αυτό, αν ένα μη υποχρεωτικό μάθημα δεν διδάσκεται τελικά λόγω 

μικρού αριθμού φοιτητών που το επέλεξαν, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν νέα 

δήλωση εγγραφής σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης 

προθεσμίας. 

Με απόφαση του/της διδάσκοντα/ουσας είναι δυνατό να καθοριστεί ως υποχρεωτική 

η συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε ορισμένες ειδικές μορφές εκπαιδευτικού έργου, 

όπως εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και άλλα. Ο τρόπος ελέγχου της συμμετοχής 

των φοιτητών/τριών στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και ο καθορισμός τυχόν ορίου 

απουσιών, καθορίζονται με ευθύνη του διδάσκοντα/ουσας. 

Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα ή 

σε περιπτώσεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος, έπειτα από εισήγηση 

του/της διδάσκοντα/ουσας και απόφαση της Συνέλευσης, το μάθημα μπορεί να 

διεξαχθεί σε επιμέρους τμήματα φοιτητών/τριών. 

 

15.  Πτυχιακή Εργασία 

Οι φοιτήτριες/τές έχουν το δικαίωμα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, από το 4ο 

έτος των σπουδών τους και μετά, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του τμήματος ή 

άλλων τμημάτων.  Είναι ισοδύναμη με δυο (2) μαθήματα επιλογής (Ε) και της 

αντιστοιχούν 12 ECTS.  Προσμετράται στις ECTS που απαιτούνται για το πτυχίο και 

στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.  Δηλώνεται ως μάθημα κατά τη διάρκεια 

δήλωσης μαθημάτων (χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου), διαφορετικά δεν είναι δυνατή 

η εκπόνησή της. Μπορεί να δηλωθεί μόνο εάν ο φοιτητής έχει επιτύχει στα  14 

υποχρεωτικά μαθήματα των 2 πρώτων ετών και σε 2 από τα 4 υποχρεωτικά 

μαθήματα του τρίτου έτους.   Μετά τη δήλωσή της, υποβάλλεται σχετική αίτηση στη 

γραμματεία του Τμήματος. Η επιλογή θέματος γίνεται σε συνεννόηση με τον/την 

διδάσκοντα/σκουσα. Η αίτηση εξετάζεται από τη Συνέλευση του τμήματος, η οποία 

ορίζει και την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να 

παρουσιάσουν την πτυχιακή εργασία που ανέλαβαν πριν την πάροδο τουλάχιστον 2 

μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τους. Η 
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παρουσίαση της πτυχιακής μπορεί να γίνει μέσα σε χρονικό περιθώριο ενός 

ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τη Συνέλευση 

του Τμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα 

διδάσκοντα και της τριμελούς επιτροπής στη Συνέλευση, το χρονικό περιθώριο για 

την παρουσίαση μπορεί να επεκταθεί το πολύ σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Οι 

φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τελική εργασία τουλάχιστον μια 

εβδομάδα πριν από την εξέταση της. Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, θεσπίζονται εξεταστικές περίοδοι πτυχιακών εργασιών οι οποίες ξεκινούν 

15 ημέρες πριν από κάθε εξεταστική και τελειώνουν 15 ημέρες μετά. 

 

16. Εξετάσεις 

Ο/η υπεύθυνος/η του μαθήματος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον προσδιορισμό 

του τρόπου ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και της 

τελικής βαθμολογίας. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας 

(αριθμός εξετάσεων, συχνότητα, τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγηση των 

επιδόσεων των φοιτητών και φοιτητριών) προσδιορίζονται από τον/τη διδάσκοντα 

/ουσα στην αρχή του εξαμήνου και περιγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος.  

Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του φοιτητή & της 

φοιτήτριας στην εξεταστική περίοδο του συγκεκριμένου εξαμήνου. Σε περίπτωση 

αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής / η φοιτήτρια μπορεί να επανεξεταστεί κατά 

την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας και 

στην επαναληπτική εξέταση κάποιου υποχρεωτικού μαθήματος, ο/η φοιτητής/ 

φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος/η να το δηλώσει εκ νέου και να το παρακολουθήσει σε 

επόμενο εξάμηνο.  

Ο/Η φοιτητής/τρια που έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό 

εξαμήνων έχει το δικαίωμα να εξετάζεται επαναληπτικά, επιπλέον της εξεταστικής 

περιόδου του Σεπτεμβρίου, και κατά την περίοδο Ιανουαρίου−Φεβρουαρίου μετά από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων καταρτίζεται ή από τη 

Γραμματεία ή από μέλος του Τμήματος (το οποίο ορίζεται από τη Συνέλευση) και σε 

συνεννόηση και με εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών και Φοιτητριών και 

ανακοινώνεται εγκαίρως.  

Αν κάποιος/α  φοιτητής/τρια αποτύχει τουλάχιστον τέσσερεις φορές σε εξέταση ενός 

μαθήματος, έχει το δικαίωμα να εξετασθεί από τριμελή επιτροπή, ύστερα από αίτησή 

του/της, σε επόμενη εξεταστική περίοδο, κατά την οποία προσφέρεται το μάθημα. Η 

Τριμελής Επιτροπή αποτελείται από καθηγητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής, που  

έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του μαθήματος και ορίζεται 

από τον/την  Κοσμήτορα/ισσα. Από την Επιτροπή εξαιρείται ο/η  διδάσκων/ουσα του 
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μαθήματος. Η σχετική αίτηση του/της φοιτητή/τριας υποβάλλεται στη Γραμματεία 

της οικείας Σχολής,  εντός του χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημέρα 

ανακοίνωσης της βαθμολογίας του μαθήματος. Σημειώνεται ότι η μη προσέλευση 

στην εξέταση του μαθήματος δεν προσμετράται ως ανεπιτυχής προσπάθεια. Σε 

περίπτωση αποτυχίας και στην εν λόγω εξέταση, ο/η  φοιτητής/τρια  συνεχίζει τη 

φοίτησή του/της,  και αν υπάρξουν και πάλι τουλάχιστον τέσσερις αποτυχίες στο ίδιο 

μάθημα, έχει και πάλι δικαίωμα εξέτασης, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.  

Η κατοχύρωση μαθήματος σε φοιτητές/τριες που μετεγγράφονται από άλλο 

πανεπιστήμιο ή που κατατάσσονται ως πτυχιούχοι/ες για τη λήψη και άλλου πτυχίου, 

είναι δυνατή,  εφόσον αυτοί/ές έχουν διδαχθεί το ίδιο ή αντίστοιχο μάθημα στο 

Τμήμα προέλευσης και έχουν εξεταστεί σε αυτό επιτυχώς. Η κατοχύρωση γίνεται με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, ύστερα από πρόταση του/της  

αντιστοίχου/ης  διδάσκοντος/ουσας ή του τομέα του οικείου Τμήματος. Για τα εν 

λόγω μαθήματα, ως βαθμός κατοχυρώνεται εκείνος που είχε δοθεί στο Τμήμα 

προέλευσης, ενώ ως αριθμός διδακτικών μονάδων και ECTS κατοχυρώνονται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποδοχής. 

Ο/η διδάσκων/ουσα καταχωρεί τη βαθμολογία ηλεκτρονικά στο φοιτητολόγιο το 

αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου εκτός και αν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου του 

Τμήματος.  

 

17. Εξεταστικές περίοδοι 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και η 

επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις διαρκούν έως και τέσσερις εβδομάδες. 

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτών 

καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των εξεταζόμενων όσο και των 

εξεταστών/τριών και την έκδοση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ο Ιδρυματικός 

Κανονισμός διεξαγωγής Εξετάσεων καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία. 

 

18. Βαθμολογία 

Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών και φοιτητριών ορίζεται με βάση τη 

δεκάβαθμη κλίμακα (0 έως 10).  Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν ο φοιτητής / η 

φοιτήτρια βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5.00). 
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19. Βαθμός Πτυχίου  

Ο βαθμός πτυχίου προσδιορίζεται, εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια έχει εκπληρώσει τις 

προϋποθέσεις  απονομής τίτλου σπουδών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 

του παρόντος κανονισμού 

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον τύπο: 

 Β= (Μ1Β1+...+ΜnBn) / (M1+...+Mn) 

όπου n είναι ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων, που προσμετρούνται στον 

υπολογισμό του βαθμού πτυχίου και  στα οποία εξετάσθηκε επιτυχώς η/ο 

φοιτήτρια/της, Βi είναι οι βαθμοί σ’ αυτά τα μαθήματα και Mi είναι οι συντελεστές 

βαρύτητας που αντιστοιχούν σε αυτά. 

Ο γενικός βαθμός πτυχίου «Καλώς» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 5,00 μέχρι και 

6,49 (συμπεριλαμβανομένου). 

Ο γενικός βαθμός «Λίαν καλώς» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 6,50 μέχρι και 8,49 

(συμπεριλαμβανομένου). 

Ο γενικός βαθμός «Άριστα» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 8,50 μέχρι 10. 

 

20. Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 

Με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 

(ECTS), το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιγράφεται με την 

απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία 

και δραστηριότητες που το συνθέτουν.   

Η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα 

σπουδών  του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατή. Οι 

πιστωτικές μονάδες αποδίδονται με βάση το φόρτο εργασίας που απαιτείται να 

καταβάλει κάθε φοιτητής &  φοιτήτρια για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους 

του προγράμματος (την επιτυχή ολοκλήρωση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών 

διαδικασιών με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα). 

 

21. Απονομή Πτυχίου 

Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής τελετής, η οποία αποκαλείται 

“καθομολόγηση των πτυχιούχων”, και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών 

περιόδων. Η “καθομολόγηση” είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο/η 
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απόφοιτος/η παρέχει, αυτοπροσώπως τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του/της 

στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.  

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου 

πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σε αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης 

εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας, καθώς και βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του 

Ιδρύματος, όπως η Βιβλιοθήκη, η Φοιτητική Μέριμνα, κ.ά., ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η 

έχει τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμότητες που έχει έναντι αυτών. Μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών και μέχρι την καθομολόγηση, ο/η απόφοιτος μπορεί να 

λάβει την ειδική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών καθώς και τη Βεβαίωση 

Αναλυτικής Βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή 

του/της, για κάθε νόμιμη χρήση. 

Το Πτυχίο συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος. Επίσης, ο/η απόφοιτος/η, 

εφόσον έχουν παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα, μπορούν να αιτηθούν από 

τη Γραμματεία του Τμήματος Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.   

22. Αξιολόγηση μαθήματος/διδάσκοντα-σας 

Το Τμήμα είναι εναρμονισμένο με τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και 

των διδασκόντων/ουσών από τους φοιτητές/τριες, που ακολουθούνται οριζόντια για 

τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ. 

23. Σύμβουλος Σπουδών 

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο/στη φοιτητή/τρια την αναγκαία συμπαράσταση 

για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του/της στο πανεπιστήμιο. Η 

συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του/της φοιτητή/τριας, ώστε η επιστημονική και 

επαγγελματική του/της εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία στην προσωπικότητά 

του/της και τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητές του/της και 

αντίστροφα. 

24. Πρακτική Άσκηση 

Στο τελευταίο έτος του προγράμματος σπουδών έχει συμπεριληφθεί η Πρακτική 

Άσκηση, η οποία είναι ΚΕΥ μάθημα, και στην οποία αντιστοιχούν 6 ECTS. Η 

Πρακτική Άσκηση, η οποία προσμετράται στις τουλάχιστον 240 ECTS που 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, 

έχει ελάχιστη διάρκεια οκτώ εβδομάδες, πραγματοποιείται συνήθως τους θερινούς 

μήνες (Ιούλιος – Αύγουστος) και δηλώνεται μαζί με τα μαθήματα του εαρινού ή 

χειμερινού εξαμήνου. Φοιτήτρια/τής που δεν έχει δηλώσει εκ των προτέρων την 

Πρακτική Άσκηση, δε δικαιούται συμμετοχή σε αυτή. 
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25. Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Βεβαίωση για την πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ (σύμφωνα με το Π.Δ.44,ΦΕΚ 

63/09.03.2005) χορηγείται στους πτυχιούχους του Τμήματος, που έχουν εξεταστεί 

επιτυχώς σε 4 τουλάχιστον μαθήματα (συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα) που 

εντάσσονται στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών. Η Βεβαίωση χορηγείται, μαζί με τον τίτλο σπουδών, κατά την τελετή 

απονομής πτυχίων – διπλωμάτων. Στην περίπτωση που, φοιτητής/τρια επιτύχει σε 

λιγότερα από 4 μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και 

μεταγενέστερα, συμμετέχοντας σε Π.Μ.Σ. (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) 

επιτύχει σε μαθήματα που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής, χορηγείται η 

σχετική βεβαίωση, λαμβάνοντας υπόψη τα μαθήματα και από τους δύο κύκλους 

σπουδών.  

Μαθήματα που εντάσσονται στην περιοχή της Πληροφορικής και χειρισμού 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:  

Μαθήματα Τμήματος 

Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών 

 Πληροφορική με Εφαρμογές Στατιστικής  

 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 

 Βάσεις Δεδομένων 

 Διακριτά Μαθηματικά 

 Αριθμητική Ανάλυση 

 Χρηματοοικονομικά Υπολογιστικά Πακέτα 

 Επιχειρησιακή Έρευνα (Γραμμικός και Δυναμικός 

Προγραμματισμός) 

 Υπολογιστική Στατιστική – Μέθοδοι Προσομοίωσης 

 Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Δεδομένων 

 

Μαθήματα Τμήματος 

Μαθηματικών 

 Εισαγωγή στην Πληροφορική 

 Γλώσσες Προγραμματισμού 

 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

 Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού 

 Κρυπτογραφία  

 Κωδικοποίηση 

 

Μαθήματα Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών 

και Επικοινωνιακών Συστημάτων 

 Δομές Δεδομένων 

 Βάσεις Δεδομένων Ι 
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 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 

 Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα  

 Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο 

 Δίκτυα Υπολογιστών 

 Τεχνητή Νοημοσύνη 

 Τεχνολογία Λογισμικού 

 Λειτουργικά Συστήματα 

 

26. Υποτροφίες - Βραβεία 

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, βραβείων, 

διακρίσεων κ,λ.π., με κριτήριο την επίδοση στις σπουδές ή/και την ατομική ή την 

οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες 

του Τμήματος και μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

 

27. Συστατικές Επιστολές 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν συστατικές επιστολές απευθείας 

από έναν/μία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες της επιλογής τους. Η θετική 

ανταπόκριση σε σχετικό αίτημα αποτελεί δικαίωμα του διδάσκοντος/ουσας. Το 

κείμενο της συστατικής επιστολής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της 

συντάκτη/τριάς της και είναι αυστηρώς απόρρητο. Σε κάθε περίπτωση, ο 

φοιτητής/φοιτήτρια που ενδιαφέρεται να λάβει συστατική επιστολή, οφείλει να 

εφοδιάσει τον/τη διδάσκοντα/ουσα με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, έντυπα και 

να τον/την πληροφορήσει για το σκοπό που θα υπηρετήσουν οι αιτούμενες 

συστάσεις, για τις διευθύνσεις των παραληπτών/τριων κ.λ.π. 

 

28. Ειδικοί κανονισμοί  

Οι ειδικοί κανονισμοί που διέπουν και περιγράφουν τη λειτουργία του Τμήματος (π.χ. 

Οδηγός υλοποίησης πρακτικής άσκησης, Ιδρυματικός κανονισμός διεξαγωγής 

εξετάσεων) αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

29. Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 


