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Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

         Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα, τηλ: 2109549100 
 

Πρόεδρος Τμήματος, Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Αναπλ. Καθηγήτρια 
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 3ου & 4ου ΕΤΟΥΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 3ου & 4ου έτους Σπουδών θα πρέπει να μελετήσουν πολύ 
προσεκτικά και να εφαρμόσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες που έχουν αποφασιστεί από τη 
Συνέλευση του Τμήματος και αφορούν στην διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς 
σχετικά με: 

 τα μαθήματα επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 

 τα μαθήματα αντί Πτυχιακής Μελέτης (Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο) 

 τα μαθήματα επιλογής πέραν των απαιτητών για τη λήψη Πτυχίου (μαθήματα DS) 

 τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν σχετικά με τις δηλώσεις 
μαθήματων και συγγραμμάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής. 

 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

 
1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: 

 

- Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν επιτυχώς εννέα (9) από τα 
τριάντα έξι (36) συνολικά προσφερόμενα μαθήματα επιλογής για τη λήψη του πτυχίου τους, τρία 
(3) σε κάθε ένα από τα Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνα (από δύο τουλάχιστον ομάδες μαθημάτων γνωστικής 
συνάφειας).  

- Η βαθμολογία των φοιτητών στα μαθήματα αυτά προσμετράται στον βαθμό του πτυχίου τους.  

- Οι φοιτητές δικαιούνται να λάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα αυτά.  

- Η δήλωση των μαθημάτων επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου έχει ισχύ για 
ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων επιλογής 
οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα:  
(α) είτε να δηλώσουν πάλι το ίδιο μάθημα επιλογής το επόμενο ακαδημαϊκό έτος,  
(β) είτε να το αντικαταστήσουν, με άλλο μάθημα επιλογής της αντίστοιχης περιόδου.  
Σε περίπτωση αλλαγής μαθήματος επιλογής, οι φοιτητές ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν σύγγραμμα 
για το νέο μάθημα που θα επιλέξουν. 
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2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Ζ΄ ΚΑΙ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ): 
 

- Δηλώνονται δύο (2) μαθήματα επιλογής αντί πτυχιακής μελέτης (ένα χειμερινού και ένα 
εαρινού εξαμήνου) της ίδιας ομάδας μαθημάτων γνωστικής συνάφειας.  

- Δηλώνονται από φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου που ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ περισσότερα των τεσσάρων 
(4) μαθημάτων μέχρι και το ΣΤ΄ εξάμηνο. Η βαθμολογία των μαθήματων αντί πτυχιακής μελέτης 
προσμετράται στον βαθμό του πτυχίου.  

- Οι φοιτητές δικαιούνται να λάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα αντί Πτυχιακής μελέτης.  

- Η δήλωση των μαθήματων αντί πτυχιακής μελέτης είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ για τους φοιτητές, 
δηλαδή οι τελευταίοι ΔΕΝ έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν στο μέλλον την αρχική τους επιλογή.  

 
 

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ  
(DIPLOMA SUPPLEMENT [DS]): 

 
- Πλέον των ανωτέρω, δηλαδή των μαθημάτων επιλογής ή/και των μαθημάτων αντί πτυχιακής 
(απαραίτητων για τη λήψη πτυχίου), οι φοιτητές του Τμήματος κατά το 3ο και 4ο έτος των 
σπουδών τους έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, από τα τριάντα έξι (36) 
προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών να δηλώσουν και να 
παρακολουθήσουν επιπλέον έως και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής πέραν των εννέα (9) 
απαιτητών για τη λήψη πτυχίου ή/και των δύο (2) μαθημάτων αντί πτυχιακής μελέτης.  

- Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησής τους, η βαθμολογία των μαθημάτων DS θα 
αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Παράγραφος 6.1: «Συμπληρωματικές Πληροφορίες») 
και ΔΕΝ θα λαμβάνεται υπόψιν στο βαθμό του πτυχίου.  

- Οι φοιτητές ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα DS.  

- Η δυνατότητα των φοιτητών να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα DS υφίσταται 
υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα αυτά έχουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο δηλωθεί 
ήδη από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό φοιτητών (δέκα [10]) στο πλαίσιο των μαθημάτων 
που είναι απαιτητά για τη λήψη πτυχίου.  

- Το μάθημα/τα μαθήματα που δηλώνονται ως DS κατοχυρώνονται στο σύστημα και επομένως 
αφαιρούνται οριστικά από τη γενική λίστα των διαθέσιμων μαθήματων επιλογής που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων αντί πτυχιακής 
μελέτης. Αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής που δήλωσε ένα μάθημα επιλογής ως DS  δεν θα μπορέσει 
στο εξής να το δηλώσει ως τίποτα άλλο (π.χ. επιλογής ή/και αντί πτυχιακής για τη λήψη πτυχίου) 
ακόμα και αν δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθησή του.  

- Συνεπώς, βάσει της προηγούμενης παραγράφου η δήλωση των μαθημάτων DS είναι 
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ για τους φοιτητές που τα επιλέγουν, δηλαδή, οι τελευταίοι ΔΕΝ έχουν τη 
δυνατότητα να αλλάξουν ή να ακυρώσουν στο μέλλον την αρχική τους επιλογή. 

- Τα μαθήματα DS θα δηλώνονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές μετά την ολοκλήρωση 
της δήλωσης τόσο των υποχρεωτικών όσο και των μαθημάτων επιλογής ή/και των μαθημάτων 
αντί πτυχιακής μελέτης, με την προϋπόθεση ότι θα έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος 
αριθμός φοιτητών (δέκα [10]) προκειμένου να διδαχθεί το μάθημα που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν ως DS. 
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4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΚΑΙ ΕΞΗΣ: 

 

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα εκείνα τα οποία 

έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους (βάσει 

και των ανωτέρω προϋποθέσεων). Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση συγγραμμάτων του φοιτητή 

πρέπει να  ταυτίζεται με τη δήλωση των μαθημάτων εξαμήνου, δηλαδή ο φοιτητής ΔΕΝ 

δικαιούται να δηλώσει συγγράμματα μέσω ΕΥΔΟΞΟΥ (ακόμη και στην περίπτωση που του το 

επιτρέπει το σύστημα) εάν δεν είναι δηλωμένα στο Φοιτητολόγιο τα αντίστοιχα δηλωμένα 

μαθήματα του εξαμήνου, διαφορετικά σε επόμενο χρόνο: 

1. Θα κληθεί να τα επιστρέψει τα βιβλία στο τέλος του εξαμήνου 

2. Θα μειώνεται αντίστοιχα ο συνολικός αριθμός συγγραμμάτων που δικαιούται ως φοιτητής, 

έστω και αν τα επιστρέψει. 

 

Παρακαλείστε να παρακολουθείτε και να διαβάζετε προσεκτικά και αναλυτικά τις 

ανακοινώσεις που φθάνουν στο ιδρυματικό σας e-mail από τη Γραμματεία του Τμήματος 

σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις σπουδές σας και να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να είστε 

πολύ συνεπείς ως προς τα χρονικά όρια που ορίζονται από  τη Γραμματεία του Τμήματος 

σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών, αιτήσεων κ.λπ. διότι σύμφωνα με τη Συνέλευση του 

Τμήματος είναι απολύτως δεσμευτικά, ενώ εκπρόθεσμες αιτήσεις συνεπάγονται μη 

ικανοποίηση του αιτήματος του φοιτητή.   

 

 

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά! 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

Κωνσταντίνα Κουτρούμπα, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 


