
ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ  ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΕΧΕΙ 5 ECTS ΚΑΙ 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟ ΒΑΘΜΟ 

ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 30 ECTS ΑΝΑ 

ΕΞΑΜΗΝΟ  

  Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 30 ECTS ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012-2013 

ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ 

2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα που 

προσφέρονται στο εξάμηνό τους. 

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014, 

δηλώνουν το μάθημα «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» 2ου εξάμηνου με κωδικό ΒΑ_157Α. 

Οι υπόλοιποι φοιτητές δηλώνουν το μάθημα «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» 2ου εξάμηνου με 

κωδικό ΒΑ_157. 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα 6 υποχρεωτικά  μαθήματα που 

προσφέρονται στο εξάμηνό τους.  

Το προαιρετικό μάθημα «Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι» για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 δεν 

προσφέρεται γιατί δεν υπάρχει διδάσκων.  

6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα που 

προσφέρονται στο εξάμηνό τους. 

Επίσης,  είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το 1 μάθημα Υποχρεωτικό κατ Επιλογής, και να δηλώσουν 1 

µάθημα Επιλογής, από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του 6ου εξαμήνου. 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

 Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 το 

μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» δηλώνεται και εξετάζεται στο 6ο εξάμηνο 

με κωδικό ΒΑ_199Α. 

Όσοι φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 και παλαιοτέρα το μάθημα 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ» δηλώνεται και εξετάζεται στο 6ο εξάμηνο με κωδικό ΒΑ_206. 



Στο συγκεκριμένο εξάμηνο υπάρχει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» ως Προαιρετικό και θα δηλώνεται 

από την Γραμματεία και όχι από τους φοιτητές. Η Πρακτική Άσκηση, δεν έχει βαθμό, ούτε ECTS ούτε 

Διδακτικές Μονάδες.  

Στο συγκεκριμένο εξάμηνο υπάρχει το μάθημα ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής ως μάθημα 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ, το οποίο έχει βαθμό, ECTS 5 μονάδες και Διδακτικές 3 μονάδες και θα προσμετρούνται 

στο πτυχίο. 

Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ και ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής) 

είτε έχουν προβιβασμό βαθμό είτε όχι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 30 ECTS. 

8ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα 2 μαθήματα Υποχρεωτικά κατ 

Επιλογής που προσφέρονται στο εξάμηνο. 

Επίσης, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν έως  4 μαθήματα επιλογής, από τα προσφερόμενα 

μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα 8 μαθήματα επιλογής που 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

Στο συγκεκριμένο εξάμηνο υπάρχει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» ως Προαιρετικό και θα δηλώνεται 

από την Γραμματεία και όχι από τους φοιτητές. Η Πρακτική Άσκηση, δεν έχει βαθμό, ούτε ECTS ούτε 

Διδακτικές Μονάδες. 

Επίσης, στο συγκεκριμένο εξάμηνο υπάρχει το μάθημα Πτυχιακή ΙΙ και Πτυχιακή ΙΙΙ. Εάν η Πρακτική 

Άσκηση σχετίζεται με την Πτυχιακή Εργασία,  τότε θα προσμετρείται σε 3 μαθήματα Επιλογής 

(Πτυχιακή Ι, Πτυχιακή ΙΙ, Πτυχιακή ΙΙΙ), τα οποία θα έχουν βαθμό, ECTS  5 μονάδες και διδακτικές 3 

μονάδες και θα προσμετρούνται στο πτυχίο. 

Στο συγκεκριμένο εξάμηνο υπάρχει το μάθημα ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής ως μάθημα 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ, το οποίο έχει βαθμό, ECTS 5 μονάδες και Διδακτικές 3 μονάδες και θα προσμετρούνται 

στο πτυχίο. 

Σε κάθε περίπτωση τα μαθήματα (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ και ERASMUS Ελεύθερης Επιλογής) 

είτε έχουν προβιβασμό βαθμό είτε όχι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 30 ECTS. 

 
*Εδώ αναφέρουμε ότι οι φοιτητές που οφείλουν οποιαδήποτε από τα καταργηθέντα υποχρεωτικά 

μαθήματα «Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι», «Οικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ», «Κοστολογικά 

Συστήματα» ή «Θεωρία Κόστους», οφείλουν να τα αντικαταστήσουν με ίσο αριθμό μαθημάτων, 

επιλέγοντας από τα μαθήματα «Οικονομετρία», «Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics)», 

«Θεωρία Παιγνίων», «Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων» και «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», τα 

οποία έγιναν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ. 

Οι φοιτητές του 4ου έτους που συμπληρώνουν τις απαιτούμενες μονάδες ECTS στα 

υποχρεωτικά μαθήματα, μπορούν να επιλέξουν κάποιο(α) από τα πέντε μαθήματα που έγιναν 

πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ως μαθήματα Επιλογής. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

όσοι φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  



ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ το μάθημα  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

 

 Από την Γραμματεία του Τμηματος 


