
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Γενικές Οδηγίες 

Υπενθυμίζεται ότι για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 40 υποχρεωτικά 

μαθήματα και 8 μαθήματα επιλογής ή 6 μαθήματα επιλογής και συγγραφή πτυχιακής 

εργασίας. 

Κάθε φοιτητής πρέπει να δηλώσει τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου του. 

Κάθε φοιτητής πρέπει να δηλώσει τα μαθήματα που χρωστάει από προηγούμενα έτη, 

εφόσον επιθυμεί να εξεταστεί σ’ αυτά. 

Γενικά, απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστεί ένας φοιτητής σε ένα μάθημα είναι να 

το έχει δηλώσει. 

 
Οδηγίες για τους Φοιτητές από το 3ο έτος και πάνω 

 Οι φοιτητές μετά το 5ο  εξάμηνο μπορούν να επιλέξουν µαθήµατα επιλογής, μέχρι 

να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό, με την προϋπόθεση να κατανείμουν 

τα μαθήματα επιλογής έτσι ώστε να υπάρχουν μαθήματα  σε όλα τα εξάμηνα (δηλ. 

6ο -7ο -8ο). Προτείνεται ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο να 

είναι ως εξής: 

o 6ο εξάμηνο-τουλάχιστον 1 μάθημα επιλογής 

o 7ο εξάμηνο-τουλάχιστον 2 μαθήματα επιλογής 

o 8ο εξάμηνο- τουλάχιστον 2 μαθήματα επιλογής 

 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». 

 Οι φοιτητές που οφείλουν οποιαδήποτε από τα καταργηθέντα υποχρεωτικά 

μαθήματα «Οικονομική της Τεχνολογίας Ι» ή «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις», 

οφείλουν να τα αντικαταστήσουν με ίσο αριθμό μαθημάτων, επιλέγοντας από τα 

μαθήματα «Μάρκετινγκ Υπηρεσιών» ή «Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ». 

 Για τους φοιτητές που βρίσκονται μετά το 5ο εξάμηνο τα μαθήματα 

«Οικονομετρία», «Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics)», «Θεωρία 

Παιγνίων», «Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων» και «Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο» είναι Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογή. Δηλαδή, οι φοιτητές πρέπει από τα 

μαθήματα αυτά να επιλέξουν συνολικά όσα χρειάζονται για να συμπληρώσουν τον 

προβλεπόμενο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου (δηλαδή 

40). 



 Οι φοιτητές που έχουν περάσει παλαιότερα το μάθημα επιλογής «Διοίκηση του 

Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων» δεν μπορούν να δηλώσουν το 

μάθημα «Διοίκηση Ξενοδοχείων». 

 Οι φοιτητές που έχουν περάσει παλαιότερα το μάθημα επιλογής «Οικονομική του 

Τουρισμού» δεν μπορούν να δηλώσουν το μάθημα «Εισαγωγή στον Τουρισμό και 

την Τουριστική Οικονομία». 

 Η διδασκαλία του μαθήματος «Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι» γίνεται σε δύο 

τμήματα, με βάση τους Αριθμούς Μητρώου (Μονοί-Ζυγοί). Κάθε φοιτητής πρέπει 

να δηλώσει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το τμήμα στο οποίο ανήκει με βάση τον Αριθμό 

Μητρώου του. Σε αντίθετη περίπτωση ο βαθμός του δε θα καταχωρηθεί. 

 


