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1. Εσωτερικός κανονισμός προπτυχιακών σπουδών 

Άρθρο 1. Διάρθρωση Προπτυχιακών Σπουδών 
1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΑΕΤ) 

του ΕΚΠΑ έχει διάρκεια οκτώ εξαμήνων και συνίσταται στην παρακολούθηση ενός 

προγράμματος σπουδών αποτελούμενου από μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

2. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 

τουλάχιστον πιστωτικές μονάδες. 

3. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με 

άλλες χώρες, καθώς και τυχόν άλλων ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών 

του Ε.Κ.Π.Α., το ΑΕΤ μπορεί να συμπεριλάβει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του έως 

πέντε (5) επιλεγόμενα μαθήματα ή και περισσότερα αυτών, στην αγγλική γλώσσα ή σε άλλες 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις δυνατότητες του ΑΕΤ, που θα 

προσφέρονται στους φοιτητές του ΑΕΤ, αλλά και σε φιλοξενούμενους φοιτητές.  

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται στη γλώσσα που διδάσκεται το μάθημα, είναι δυνατόν όμως να 

διεξάγονται επιπροσθέτως και στην ελληνική. Οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής 

των επιλεγομένων μαθημάτων στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΑΕΤ (ιδίως 

συγγράμματα και απόδοση πιστωτικών μονάδων), συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση 

αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών του ΑΕΤ. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΑΕΤ  όπως αναθεωρηθεί  σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο, θα λειτουργήσει, μετά τη σχετική έγκριση της Συγκλήτου, από το επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος της θέσης του παρόντος Κανονισμού σε ισχύ. 

 

Άρθρο 2. Χρονική Διάρθρωση – Εξετάσεις 
1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου 

ημερολογιακού έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 

εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου 



έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του οικείου εξαμήνου. Το εαρινό 

εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και 

λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου έτους. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της 

διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζονται από την Σύγκλητο. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 

τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν τον 

προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. 

2. Η περίοδος των θερινών διακοπών του διδακτικού έργου αρχίζει από την 1η Ιουλίου και 

διαρκεί έως την 31η Αυγούστου κάθε ημερολογιακού έτους, εκτός από τις περιπτώσεις 

παράτασης της διάρκειας εξαμήνων προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος 

ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας. Τα μαθήματα διακόπτονται επίσης από την 

παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την ημέρα των Θεοφανίων και από την Μεγάλη 

Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά. 

3. Η χρονική διάρκεια της διδακτικής και της εξεταστικής περιόδου κάθε 

εξαμήνου, καθώς και η χρονική διάρκεια της περιόδου αναπλήρωσης των 

μαθημάτων ή ενδεχόμενης παράτασης του εξαμήνου ορίζονται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

4. Το πρόγραμμα των εξετάσεων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο από 

τη  Συνέλευση του ΑΕΤ. Στο πρόγραμμα καθορίζεται η συνολική διάρκεια των εξετάσεων και 

η ημερομηνία εξέτασης του κάθε μαθήματος. 

5. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του διδακτικού έργου του 

χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, 

αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν 

από την έναρξη του διδακτικού έργου του χειμερινού εξαμήνου. 

6. Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την 

απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 

του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μετά την περίοδο 

αυτή της κανονικής τους φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον 

εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Εσωτερικό 



Κανονισμό του Ιδρύματος ή εάν δεν υπάρχει Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

7. Οι φοιτητές που συμπλήρωσαν τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του 

τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη 

δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν 

αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της  Συνέλευσης του 

ΑΕΤ.  

 

Άρθρο 3. Οδηγός Σπουδών 
1. Κάθε Μάϊο καταρτίζεται από την  Συνέλευση του ΑΕΤ ο ετήσιος Οδηγός Σπουδών, ο οποίος 

διανέμεται στους φοιτητές στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από την 

Γραμματεία του Τμήματος. Αν δεν υφίστανται ουσιώδεις αλλαγές διανέμεται ο Οδηγός 

Σπουδών του αμέσως προηγουμένου ή και προηγουμένων αυτού ακαδημαϊκών ετών. 

2. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

α) το Πρόγραμμα Σπουδών, 

β) συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων, 

γ) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα κάθε μέλους του Διδακτικού Προσωπικού του 

Τμήματος, 

δ) τον Ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΕΤ, πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης 

και λειτουργίας των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών, του 

τεχνολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και άλλες συναφείς πληροφορίες, 

ε) πληροφορίες για την διοίκηση του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, 

στ) πληροφορίες για τις κοινωνικές παροχές που χορηγούνται στους φοιτητές ή σπουδαστές 

ή σε ορισμένες κατηγορίες αυτών είτε από το ίδιο το Πανεπιστήμιο είτε από συναφή 

ιδρύματα ή άλλους φορείς (υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία και βοηθήματα κ.λπ.), 

καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τη  Συνέλευση του ΑΕΤ, 

ζ) αναφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου.  



3. Το ΑΕΤ έχει την δυνατότητα να επιλέξει την έκδοση ενός Οδηγού Σπουδών για τις 

προπτυχιακές και για τις μεταπτυχιακές σπουδές ή δύο Οδηγών Σπουδών, ενός για τις 

προπτυχιακές και ενός για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο Οδηγός Σπουδών είναι δυνατό να 

εκδίδεται και στην αγγλική γλώσσα. 

 

Άρθρο 4. Περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών 
1. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει: τους τίτλους των μαθημάτων, τη διάκρισή τους σε 

Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή και Προαιρετικά, το περιεχόμενό τους, τον αριθμό 

εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής 

επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, τα 

προαπαιτούμενα και τα εξαρτώμενα από προαπαιτούμενα μαθήματα (σε περίπτωση που 

υπάρχουν), τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ανά εξαμηνιαίο μάθημα, καθώς επίσης και 

την απαιτούμενη πτυχιακή εργασία. 

2. Η  Συνέλευση του ΑΕΤ είναι αρμόδια για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών.  Κατά 

τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και πριν από τη λήξη του μεριμνά για τυχόν 

αναθεωρήσεις του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και για τις αναθέσεις διδασκαλίας του 

επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι αναθεωρήσεις εγκρίνονται από την  Συνέλευση του ΑΕΤ, 

κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και 

εγκρίνονται από τη Σύγκλητο.. 

3. Το Πρόγραμμα Σπουδών εμπεριέχεται στον Οδηγό Σπουδών που καταρτίζει η Σχολή Θετικών 

Επιστημών του ΕΚΠΑ και το ΑΕΤ , ο οποίος δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του ΑΕΤ και είναι δυνατόν να παρέχεται και σε έντυπη μορφή.  

4. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει επίσης την κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε 

εξάμηνα. Η κατανομή αυτή είναι ενδεικτική, ανταποκρίνεται όμως σε συνθήκες κανονικής 

φοίτησης –προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό των οκτώ εξαμήνων  που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτουμένων και 

εξαρτωμένων από προαπαιτούμενα μαθημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή 

διαμορφώνεται με βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. 



5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, είναι δυνατή η συγγραφή της πτυχιακής 

εργασίας στην αγγλική γλώσσα. 

6. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών με τις αντίστοιχες 

πιστωτικές μονάδες εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του 

ΑΕΤ. 

 

Άρθρο 5. Διδασκαλία 
1. Οι διδάσκοντες είναι ελεύθεροι στο μάθημά τους να εκφράζουν τις επιστημονικές τους 

απόψεις, συμπεριλαμβανομένης και της άσκησης επιστημονικής κριτικής, και να 

εφαρμόζουν τις παιδαγωγικές και τις διδακτικές μεθόδους που θεωρούν πρόσφορες για την 

καλύτερη μετάδοση της γνώσης. 

2. Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι υποχρεωτική για το ΑΕΤ και τον 

διδάσκοντα. Το ίδιο ισχύει και για τα επιλεγόμενα μαθήματα, εφόσον δηλωθούν από έναν 

ελάχιστο αριθμό φοιτητών, που μπορεί να ποικίλλει από πέντε (5) έως δέκα πέντε (15), 

σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ΑΕΤ, όπως αυτές θα καθορίζονται με ετήσια 

απόφαση της Συνέλευσης του ΑΕΤ.  Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δεν διδάσκεται 

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

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

προθεσμίας. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις ή η παρακολούθηση του μαθήματος επιλογής 

υπολείπονται των ανωτέρω ελαχίστων ορίων, η  Συνέλευση του Τμήματος μετά από 

πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος  Προπτυχιακών Σπουδών  αποφασίζει  για  το  εάν  

το  μάθημα  αυτό  θα  προσφερθεί  στο  επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του ΑΕΤ ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντα είναι δυνατό 

να καθοριστεί ως υποχρεωτική η παρακολούθηση και η συμμετοχή των φοιτητών σε 

ορισμένες μορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως σεμιναρίων, εργαστηρίων, και 

φροντιστηριακών μαθημάτων. 

4. Ο διδάσκων που έχει αναλάβει την διδασκαλία ορισμένου μαθήματος αποφασίζει με 

επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια, τον τρόπο, με τον οποίο θα διεξαχθούν η 

διδασκαλία και οι εξετάσεις στο μάθημα της αρμοδιότητάς του. Αν τη διδασκαλία ορισμένου 



μαθήματος έχουν αναλάβει περισσότερα του ενός μέλη του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος, τότε αυτά αποτελούν την Επιτροπή Μαθήματος με συντονιστή τον Πρόεδρο του 

Τμήματος ή μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που θα έχει οριστεί από τη  Συνέλευση του Τμήματος 

ΑΕΤ.  Σε περίπτωση που στην Επιτροπή Μαθήματος εκφράζονται διαφορετικές απόψεις ως 

προς τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας και των εξετάσεων του μαθήματος, ο 

συντονιστής εισηγείται το θέμα στη  Συνέλευση του ΑΕΤ για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

5. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να διεξάγεται σε τμήματα ή κλιμάκια, στα οποία 

διαιρούνται οι τάξεις με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της 

διδασκαλίας. Η απόφαση για τη διαίρεση της διδασκαλίας μαθήματος σε τμήματα ή 

κλιμάκια λαμβάνεται από το Τμήμα, μετά από σχετική εισήγηση του διδάσκοντα του 

μαθήματος ή, κατά περίπτωση, της Επιτροπής Μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τον 

τύπο της διδασκαλίας (ιδίως, παραδόσεις, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργαστήρια), καθώς και 

τον αριθμό προσέλευσης των φοιτητών στο συγκεκριμένο μάθημα. Η απόφαση πρέπει 

υποχρεωτικά να εγκριθεί από τη  Συνέλευση του ΑΕΤ. Αυτή μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή 

της εισήγησης:  

α) Εάν η υπάρχουσα κτηριακή ή τεχνική υποδομή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

που δημιουργούνται από την λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων ή κλιμακίων.  

β) Εάν η διαίρεση της διδασκαλίας προκαλεί ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση στο Ε.Κ.Π.Α. 

ή παρακωλύει την εκπαιδευτική διαδικασία άλλων τμημάτων,  

γ) Εάν η εισήγηση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη ή έχει ληφθεί χωρίς προηγούμενη 

εξέταση των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαίρεση της διδασκαλίας 

σε τμήματα ή κλιμάκια. 

6. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και δύναται να ενισχύεται και με 

ηλεκτρονικά μαθήματα που αναρτώνται στην εφαρμογή η-Τάξη ΕΚΠΑ 

(https://eclass.uoa.gr/), τα οποία δεν υποκαθιστούν τη δια ζώσης διδασκαλία. Σε ειδικές 

περιπτώσεις, δύναται με απόφαση του Τμήματος, μέρος της διδασκαλίας να προσφέρεται 

εξ’ αποστάσεως.  

7. Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων κάθε διδάσκων, με δαπάνη του Ε.Κ.Π.Α. 

και με την υποστήριξη της υπάρχουσας γραμματειακής και άλλης βοηθητικής υποδομής, 

https://eclass.uoa.gr/


ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου ή/και διανέμει σε όλους 

τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα αναλυτικό διάγραμμα της ύλης του 

μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση. 

8. Το ΑΕΤ θα ορίζει με απόφαση της Συνέλευσής του τη διαδικασία διευκόλυνσης των 

εργαζομένων στο πλαίσιο της φοίτησής τους, όπως μεριμνά και για τη διευκόλυνση 

συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις εξετάσεις των φοιτητών με αναπηρία, ή 

με σοβαρά προβλήματα υγείας, ή με μαθησιακές δυσκολίες,  σε συνεργασία με τη Μονάδα 

Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ). Για το σκοπό αυτό το Τμήμα ορίζει 

Σύμβουλο Καθηγητή ΦμεΑ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλες μορφές 

αξιολόγησης, εκτός ή πέρα από την τελική εξέταση, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η 

δυνατότητα ίσης πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων φοιτητών στα απαραίτητα μέσα και 

ιδιαίτερα για τους φοιτητές με αναπηρία. 

9. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και 

μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ή/και της ξενόγλωσσης επιστημονικής και 

τεχνικής ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του ΑΕΤ. 

10. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης και αξιολόγησης πτυχιακών εργασιών ή άλλων 

εργασιών ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του ΑΕΤ. 

 

Άρθρο 6. Αναγνωρίσεις Μαθημάτων- Συνεργασίες Τμημάτων και Ιδρυμάτων -

Προγράμματα ERASMUS+ 
1. Στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών του ΑΕΤ είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται, με 

την αναγνώριση και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, μαθήματα που παρέχονται από 

άλλες Σχολές/Τμήματα του Ιδρύματος, εφόσον έχει προηγηθεί κοινό αίτημα συνεργασίας 

των ενδιαφερομένων Τμημάτων προς την Κοσμητεία της Σχολής στην οποία ανήκει το 

παρεχόμενο μάθημα προς επικύρωση της εκάστοτε συμφωνίας που περιλαμβάνεται και στα 

πρακτικά των οικείων Συνελεύσεων των Τμημάτων. 

2. Στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και 

μαθήματα που παρέχονται από Τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον μεταξύ του 



Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Ε.Ι. στο οποίο παρέχονται τα μαθήματα έχει καταρτισθεί ειδικό 

πρωτόκολλο συνεργασίας σύμφωνα με το οποίο:  

-Οι πιστωτικές μονάδες, 

-Ο χρόνος φοίτησης, 

-Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και 

-Η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. παροχής των μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται 

και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Ε.Κ.Π.Α.  

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται άπαξ ανά φοιτητή και το χρονικό διάστημα φοίτησης στο 

Ίδρυμα παροχής των μαθημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος και τις 

60 πιστωτικές μονάδες. 

Στον παρόντα Κανονισμό επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι πρότυπο σχέδιο ειδικού 

πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο ισχύει εφόσον μεταξύ των συνεργαζόμενων 

Ιδρυμάτων δεν συμφωνηθεί διαφορετικά ή όπως τροποποιηθεί από το ΕΚΠΑ. 

3. Τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του ΑΕΤ μπορούν να παρακολουθούν και 

φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Ε.Ι. στο οποίο 

παρέχονται τα μαθήματα έχει καταρτισθεί ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας σύμφωνα με το 

οποίο:  

-Οι πιστωτικές μονάδες, 

-Ο χρόνος φοίτησης, 

-Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και 

-Η βαθμολογία τους στο Ε.Κ.Π.Α. λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι 

πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. εγγραφής του φοιτητή.  

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται άπαξ ανά φοιτητή και το χρονικό διάστημα φοίτησης στο 

Ε.Κ.Π.Α. δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος και τις 60 πιστωτικές μονάδες.  

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των εισερχομένων φοιτητών άλλων Α.Ε.Ι. στο ΑΕΤ του 

Ε.Κ.Π.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του αριθμού των εισακτέων φοιτητών κατά το 

οικείο έτος στο ΑΕΤ. 

Ο ακριβής αριθμός των φιλοξενούμενων φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της  

Συνέλευσης του ΑΕΤ. 



Στον παρόντα Κανονισμό επισυνάπτεται ως Παράρτημα Ι πρότυπο σχέδιο ειδικού 

πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο ισχύει εφόσον μεταξύ των συνεργαζόμενων 

Ιδρυμάτων δεν συμφωνηθεί διαφορετικά ή όπως τροποποιηθεί από το ΕΚΠΑ. 

4. Στον πρώτο κύκλο σπουδών αναγνωρίζονται μαθήματα με τις αντίστοιχες πιστωτικές 

μονάδες και τη βαθμολογία που αποδόθηκε, τα οποία διδάχθηκαν φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων ERASMUS+, ERASMUS-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ή  άλλων 

προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας. 

5. Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ERASMUS+, ERASMUS-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ή  άλλων 

προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας, εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο 

Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας. 

 

Άρθρο 7. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών γίνεται σύμφωνα 

με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του ΑΕΤ σε συνεργασία με 

την Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και εγκρίνεται από τη  Συνέλευση του 

ΑΕΤ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των 

μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες και τις 

αίθουσες διδασκαλίας. 

2. Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων εκάστου εξαμήνου πρέπει κατά το δυνατόν να είναι 

συνεχόμενες. Η σύμπτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ωρών διδασκαλίας υποχρεωτικών 

μαθημάτων και προσφερομένων μαθημάτων επιλογής του αυτού εξαμήνου σπουδών δεν 

είναι επιτρεπτή. 

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου θα πρέπει να λαμβάνει χώρα και να 

κατανέμεται σε αίθουσες διδασκαλίας που ευρίσκονται κατά το δυνατόν στο ίδιο κτήριο ή 

σε κτήρια με άμεση γειτνίαση. 

4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεννόηση και με τα άλλα Τμήματα που 

χρησιμοποιούν τους ίδιους χώρους διδασκαλίας. Τυχόν διαφωνίες μεταξύ Τμημάτων, ως 



προς την χρήση συγκεκριμένων ωρών και χώρων διδασκαλίας ή έρευνας, επιλύονται από τις 

οικείες Κοσμητείες. 

5. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ισχύει εκάστοτε για ένα διδακτικό εξάμηνο και καταρτίζεται το 

αργότερο στο τέλος του εξαμήνου που προηγείται του εξαμήνου, στο οποίο αφορά, και, 

αφού οριστικοποιηθεί, γνωστοποιείται από τη Γραμματεία του ΑΕΤ στους διδάσκοντες και 

στους φοιτητές τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

Με επιμέλεια της Γραμματείας του ΑΕΤ το ωρολόγιο πρόγραμμα γνωστοποιείται επίσης σε 

όλες τις υπηρεσίες ή τους υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α. που είναι επιφορτισμένοι με την 

διαχείριση ή την εποπτεία των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπου διδάσκονται τα μαθήματα, 

όπως ιδίως οι υπεύθυνοι κτηρίων, οι υπεύθυνοι αιθουσών διδασκαλίας, οι υπεύθυνοι 

ασφαλείας κτηρίων και οι υπάλληλοι στην υποδοχή κτηρίων. 

 

Άρθρο 8. Δηλώσεις εγγραφής στα μαθήματα 
1. Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων, η οποία περιέχει τα μαθήματα 

του προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικά και επιλογής) που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν και στα οποία θα εξεταστούν κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό 

εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά μπορεί, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απορρέουν 

από την κείμενη νομοθεσία, από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ή από συναφείς 

αποφάσεις της Συγκλήτου ή της  Συνέλευσης του ΑΕΤ, να είναι διάφορα των μαθημάτων του 

εξαμήνου, κατά το ενδεικτικό πρόγραμμα.  

2. Η δήλωση μαθημάτων του φοιτητή υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:  

α) To ανώτατο όριο του αριθμού μαθημάτων τα οποία μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής σε ένα 

εξάμηνο κανονικής φοίτησης είναι σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και τις 

30 πιστωτικές μονάδες που αναλογούν στο εξάμηνο. 

β) Οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα εξαμήνου μεγαλύτερου από το τυπικό 

τους, εάν προηγουμένως δεν έχουν δηλώσει όλα τα χρωστούμενα μαθήματα και όλα τα 

μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου. 

γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές (9ο εξάμηνο και άνω) μπορούν να δηλώσουν έως 15 μαθήματα. 



3. Οι δηλώσεις εγγραφής στα μαθήματα υποβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου στο 

πληροφοριακό σύστημα του Ε.Κ.Π.Α. και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη  Συνέλευση 

του ΑΕΤ.  

4. Οι φοιτητές δικαιούται να εξεταστούν μόνο σε μάθημα που έχουν δηλώσει να 

παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει 

δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις 

εξετάσεις του εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που ο 

φοιτητής προσέλθει και εξετασθεί, τότε ο βαθμός του μη δηλωθέντος μαθήματος 

ακυρώνεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, φοιτητής έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη 

αίτησή του προς τη  Συνέλευση του ΑΕΤ να ζητήσει την εξέταση σε μάθημα που δεν είχε 

δηλώσει εγκαίρως. 

 

Άρθρο 9. Διακοπή Φοίτησης 
1. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτηση στη 

Γραμματεία  του ΑΕΤ και έγκριση από την Κοσμητεία  μέχρι δύο έτη το ανώτερο, σύμφωνα 

με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη 

διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν 

έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της 

διακοπής των σπουδών ή ενδιάμεσα διακόπτοντας την αναστολή φοίτησης, οι φοιτητές 

επανέρχονται στο Τμήμα με αίτησή τους στη Γραμματεία.  

2. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η υπέρβαση του χρόνου αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, εφόσον η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας 

ή σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας με την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών 

στοιχείων.   

3. Η διακοπή της φοίτησης στο ΑΕΤ του Ε.Κ.Π.Α. δεν παρέχει στον φοιτητή το δικαίωμα να 

φοιτήσει σε άλλο Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

 



Άρθρο 10. Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδακτικού Έργου από Φοιτητές 
1. Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, από την 8η έως και τη 10η  διδακτική 

εβδομάδα κάθε εξαμήνου, παρέχεται στους φοιτητές πρόσβαση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα http://survey.uoa.gr/portal/mainMenu (Υπηρεσία Ηλεκτρονικών 

Ερωτηματολογίων ΕΚΠΑ) για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης 

Μαθημάτων και Διδασκόντων.   

Επίσης, οι φοιτητές στους οποίους υπολείπονται 30 κατ’ ανώτατο όριο πιστωτικές μονάδες 

από τις κατά περίπτωση απαιτούμενες για τη λήψη του πτυχίου, δύνανται, από την θέση της 

σε λειτουργία, να κάνουν, με την αρωγή της αρμόδιας υπηρεσίας του Ιδρύματος, χρήση της 

εφαρμογής αξιολόγησης για τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου με τη συνολική 

αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΑΕΤ. 

2. Η αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, αλλά και η συνολική 

αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών από τους τελειόφοιτους, 

αναφέρεται ιδίως: 

α)  Στους στόχους και το περιεχόμενο των μαθημάτων/εργαστηρίων/e-class. 

β) Στην οργάνωση της διδασκαλίας από το διδακτικό προσωπικό. 

γ) Στην κατάρτιση, το ενδιαφέρον και τη συνέπεια των διδασκόντων. 

δ) Στη διοικητική, υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποστήριξη (e-class) των μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών. 

ε) Στα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών (διδασκαλία μαθημάτων και διαδικασία 

εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). 

3. Εάν σε ένα μάθημα συμμετέχουν περισσότεροι του ενός διδάσκοντες, στην αξιολόγηση 

πρέπει να διασφαλίζεται η διακριτή αποτίμηση ανά διδάσκοντα. 

4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματων/διδασκόντων, 

εξάγει στατιστικά στοιχεία και αναφορές. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από 

τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του ΑΕΤ και χρησιμεύουν στον σχεδιασμό των 

μαθημάτων και στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ΟΜ.Ε.Α. του ΑΕΤ, μετά τη 

λήξη της περιόδου αξιολόγησης, μελετά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και εισηγείται 

http://survey.uoa.gr/portal/mainMenu


γραπτά στη Συνέλευση βελτιωτικές ενέργειες που προκύπτουν ως ανάγκη από την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του διδακτικού προσωπικού. 

5. Το σύστημα εγγυάται την ανωνυμία του συμμετέχοντος και εξασφαλίζει τη μοναδικότητα 

της συμμετοχής του, ενώ προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα διατύπωσης της άποψής 

του για τα μαθήματα και τους διδάσκοντες του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  που 

παρακολουθεί. 

6. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης  γνωστοποιείται στους διδάσκοντες, που δικαιούνται να 

προβούν σε παρατηρήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 

Τα στοιχεία που εξάγονται, αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέλιξης του 

διδάσκοντα ή της διαδικασίας εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης του ΑΕΤ, της Σχολής 

Θετικών Επιστημών και του Ε.Κ.Π.Α. 

 

Άρθρο 11. Διδακτικά Συγγράμματα–Σημειώσεις 
1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές και στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα 

σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα ή ηλεκτρονικά 

διδακτικά συγγράμματα περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης 

πρόσβασης, καθώς και έντυπες ή ηλεκτρονικές διδακτικές σημειώσεις. 

2. Οι ανωτέρω φοιτητές  δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό 

διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και 

επιλεγομένων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

3. Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων ασκείται μέσω 

του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

4. Οι φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο προτεινόμενων 

διδακτικών συγγραμμάτων ένα (1) διδακτικό σύγγραμμα για κάθε υποχρεωτικό και 

επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. Εάν επιλέξουν περισσότερα 

επιλεγόμενα μαθήματα απ’ όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής 

και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον 

μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και στα οποία εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά 

υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου. 



5. Η  Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει μετά από τις εισηγήσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

ή συνεργαζόμενων μελών ΔΕΠ ή εν γένει διδασκόντων, κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων 

για κάθε υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών που πρόκειται 

να διδαχθεί κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

6. Διδακτικά συγγράμματα θεωρούνται τα έντυπα βιβλία, καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία 

ελεύθερης πρόσβασης, που ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό 

αντικείμενο του μαθήματος και καλύπτουν κατά το δυνατόν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο 

μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως καθορίζεται στον Οδηγό Σπουδών σύμφωνα 

με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος. 

7. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) επιλογές αποτελούμενες από ένα (1) 

διδακτικό σύγγραμμα από τα δηλωθέντα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» 

και συντάσσεται μετά από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για κάθε 

μάθημα, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Σε διαφορετική 

περίπτωση απαιτείται ειδική αιτιολόγηση από την  Συνέλευση του ΑΕΤ. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία που καλύπτει την ύλη συγκεκριμένου 

μαθήματος, στον κατάλογο μπορούν να συμπεριληφθούν με απόφαση της  Συνέλευσης του 

Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση μελών ΔΕΠ του Τμήματος, ξενόγλωσσα 

συγγράμματα, με την προϋπόθεση: α) η ανάγκη διανομής τους να αιτιολογείται ειδικά και 

β) να προέρχονται από τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί στο «ΕΥΔΟΞΟΣ» και ο διαθέτης 

αυτών των συγγραμμάτων να έχει το δικαίωμα διανομής τους στην Ελλάδα. 

8. Οι έντυπες εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις  εκτυπώνονται, ένας τίτλος ανά 

μάθημα, κατόπιν έγκρισής τους από τη  Συνέλευση του Τμήματος και διανέμονται δωρεάν 

στους φοιτητές. 

9. Οι διδακτικές σημειώσεις είναι δυνατόν να εκτυπώνονται, ένας τίτλος ανά μάθημα, κατόπιν 

έγκρισής τους  από τη  Συνέλευση του Τμήματος και να διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές. 

10. Οι παραδόσεις-σημειώσεις των μαθημάτων των διδασκόντων μπορεί να αναρτώνται στο 

διαδίκτυο. 



11. Η Γραμματεία του ΑΕΤ οφείλει για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό  έτος, να δηλώνει στο Κεντρικό 

Πληροφοριακό του Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα  του 

προγράμματος σπουδών και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα, 

όπως αυτά έχουν εγκριθεί στον συνταχθέντα συνολικό κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων 

από την  Συνέλευση του ΑΕΤ. Επιπλέον, οφείλει να δημοσιεύει τον ανωτέρω κατάλογο στο 

διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος, σύμφωνα με 

την διαδικασία που προβλέπεται στον «ΕΥΔΟΞΟ». 

 

Άρθρο 12. Κατατακτήριες  Εξετάσεις 
1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατ’ έτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. 

2. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων εξετάζονται με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) 

μαθήματα, που ορίζει κάθε χρόνο η Συνέλευση του ΑΕΤ, μέχρι 30 Απριλίου του 

προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος. 

3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου. 

4. Η κατάταξη των πτυχιούχων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Κατατάξεων η οποία 

συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του ΑΕΤ. 

5. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε 

βαθμολογητή. Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της 

βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από 

το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Αποδεκτό άθροισμα 

βαθμολογίας για την εισαγωγή των υποψηφίων είναι οι τριάντα (30) τουλάχιστον μονάδες, 

εφόσον οι υποψήφιοι έχουν λάβει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες σε κάθε ένα από τα 

εξεταζόμενα μαθήματα. 

6. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία 

εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους. H απόδοση της βαθμολογίας, που λαμβάνεται υπόψη 

ως βαθμολογία του μαθήματος στο πλαίσιο των σπουδών στο  ΑΕΤ , γίνεται με την αναγωγή 

της βαθμολογίας των υποψηφίων των κατατακτηρίων εξετάσεων, από την εικοσάβαθμη 

κλίμακα (βάσει της οποίας βαθμολογήθηκαν στις Κατατακτήριες εξετάσεις) στην αντίστοιχη 



δεκάβαθμη κλίμακα, που ισχύει στις προπτυχιακές σπουδές. Με την απόδοση της 

βαθμολογίας γίνεται και η καταχώριση των πιστωτικών μονάδων του μαθήματος. 

7. Με απόφαση της Συνέλευσης του ΑΕΤ οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση 

μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του ΑΕΤ που διδάχθηκαν πλήρως στη 

Σχολή ή στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να 

εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του 

ΑΕΤ, κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. 

8. Ως εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων ορίζεται το 3ο εξάμηνο.  

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή πτυχιούχων της αλλοδαπής στις κατατακτήριες 

εξετάσεις είναι η αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

10. Υπέρβαση και επιμερισμός του ποσοστού των κατατάξεων, ανάλογα με την προέλευση των 

υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε 

άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται. 

11. ∆εν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο 

ΑΕΤ, ως υπεράριθμων. 

12. Τυχόν κενές θέσεις υποψηφίων δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση. 

 

Άρθρο 13. Αξιολόγηση των φοιτητών– Βαθμολογία και Βαθμολογική Κλίμακα 
1. Η επίδοση στα μαθήματα αποτιμάται με βαθμούς, που αποδίδονται κατά τη διαδικασία 

ελέγχου των γνώσεων. Κάθε μάθημα, θεωρητικό ή εργαστηριακό, ή πτυχιακή εργασία 

βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες μονάδες. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από το 

μηδέν έως το δέκα: άριστα (9 ή 10), λίαν καλώς (7 ή 8), καλώς (5 ή 6), μετρίως (4 ή 3) και 

κακώς (2, 1 ή 0). Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του. 

2. Η τελική βαθμολογία του φοιτητή μπορεί να είναι για κάθε μάθημα αποτέλεσμα είτε μιας 

συνολικής τελικής εξέτασης, ή συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων (ίσης ή διαφορετικής 

βαρύτητας) που αντιστοιχούν σε επιμέρους πτυχές του διδακτικού έργου. Σε περίπτωση 

συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας, και μόνον 

εφόσον ο βαθμός είναι προβιβάσιμος, το τυχόν προκύπτον κλάσμα, εφόσον είναι ανώτερο 

από το ήμισυ, λογίζεται ως ακέραια μονάδα. 



3. Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών εξετάσεων ή (και) της όλης 

απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από 

παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων 

και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή.   

4. Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε ένα μάθημα 

καθορίζεται από τον διδάσκοντα. Πρέπει να διασφαλίζει επαρκή έλεγχο της επίδοσης των 

φοιτητών και να συνάδει προς την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών. 

5. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως παραβάσεις 

θεωρούνται τα παραπτώματα της αντιγραφής, κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης ενός 

μαθήματος ή της λογοκλοπής και κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας, κατά τη συγγραφή εργασιών. 

6. Στην περίπτωση που για τη διδασκαλία μαθήματος το ακροατήριο έχει διαιρεθεί σε 

τμήματα, λαμβάνεται μέριμνα για την ομοιομορφία της εξέτασης και των κριτηρίων 

αξιολόγησης. 

7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρίζονται από τον διδάσκοντα στο βαθμολόγιο και 

αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το πολύ μέσα σε τρεις εβδομάδες από την 

εξέταση του μαθήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία παρατείνεται για εύλογο 

χρόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση που κατ’ επανάληψη 

σημειώνεται υπέρβαση του ανωτέρω ορίου από διδάσκοντα, ο Πρόεδρος του Τμήματος 

ανακοινώνει τούτο στη  Συνέλευση του Τμήματος. 

8. Τα έντυπα βαθμολόγια διατηρούνται, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία τήρησής τους 

σε ψηφιακή μορφή. 

9. Τα γραπτά των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών, φυλάσσονται 

υποχρεωτικά και με επιμέλεια του υπεύθυνου του μαθήματος για  24 μήνες. Μετά την 

πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά και οι εργασίες παύουν να έχουν ισχύ και 

καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη 

διοικητική διαδικασία. 



10. Στη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ή στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ο 

Πρόεδρος ανακοινώνει στη  Συνέλευση του Τμήματος τα ποσοστά επιτυχίας ή αποτυχίας στα 

διάφορα μαθήματα και αυτά αξιολογούνται και συνεκτιμώνται για το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος. 

11. Μαθήματα στα οποία κάποιος δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό είναι υποχρεωμένος να τα 

επαναλάβει ή, εφόσον είναι επιλεγόμενα, μπορεί να τα αντικαταστήσει. Το εργαστήριο 

εξαμηνιαίου μαθήματος κατοχυρώνεται και δεν επαναλαμβάνεται, εφόσον η 

παρακολούθηση αυτών κρίθηκε επιτυχής. 

12. Στην περίπτωση που  ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, 

με απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών εξετάζεται άπαξ, ύστερα από 

αίτησή του, από τριμελή επιτροπή Καθηγητών της οικείας Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Από την 

επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο 

φοιτητής συνεχίζει τη φοίτησή του και εξετάζεται εκ νέου στο συγκεκριμένο μάθημα από 

τον αρμόδιο διδάσκοντα. 

13. Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται, εφόσον έχει εμφιλοχωρήσει προφανής παραδρομή ή 

αθροιστικό σφάλμα, ύστερα από έγγραφο του αρμόδιου διδάσκοντος και απόφαση της  

Συνέλευσης του Τμήματος ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή προς την  

Συνέλευση του ΑΕΤ προκειμένου να βελτιώσει την βαθμολογία του και σχετική απόφαση της  

Συνέλευσης. 

14. Φοιτητές που εισάγονται σε ακαδημαϊκό έτος που έπεται του έτους της αποφοίτησής τους 

από το Λύκειο (με πανελλαδικές εξετάσεις ή χωρίς νέα εξέταση) ή μετεγγράφονται στο ΑΕΤ 

και έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς σε μαθήματα άλλου Τμήματος, δύνανται να ζητήσουν την 

αναγνώριση μαθημάτων τα οποία έχουν διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στο Τμήμα 

προέλευσης. Η αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης 

του ΑΕΤ και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων 

του προγράμματος σπουδών του ΑΕΤ που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα προέλευσης και 

δύνανται να εγγραφούν στο ΑΕΤ σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό του Τμήματος 

προέλευσης. Η αναγνώριση των μαθημάτων περιλαμβάνει και την καταχώριση της 



αντίστοιχης βαθμολογίας που είχε λάβει ο φοιτητής στο Τμήμα προέλευσης και των 

αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων του ΑΕΤ. 

 

Άρθρο 14. Πρακτική Άσκηση 
1. Η Πρακτική Άσκηση, προβλέπεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΤ, πραγματοποιείται από 

τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) στον Δημόσιο 

και στον Ιδιωτικό Τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, τις ειδικές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής 

Άσκησης του ΑΕΤ. 

2. Η  Συνέλευση του ΑΕΤ συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος και καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. 

3. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης του ΑΕΤ 

εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με την 

επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που απορρέουν ιδίως από τις διατάξεις της 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και την τυχόν υπάρχουσα πράξη χρηματοδότησης. 

4. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης τη  μέριμνα φέρει το ΑΕΤ, συνεπικουρείται 

δε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και 

τεχνογνωσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ΑΕΤ. Σε κάθε περίπτωση, το ΑΕΤ ενημερώνει το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον αριθμό των φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση 

ετησίως στο ΑΕΤ, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων 

φοιτητών στο ΕΚΠΑ. 

 

Άρθρο 15. Απόκτηση και Βαθμός Τίτλου Σπουδών 
1. Ο φοιτητής γίνεται πτυχιούχος, κάτοχος τίτλου σπουδών επιπέδου 6 (ΠΤΥΧΙΟΝ) με τη 

συμπλήρωση των απαιτούμενων από το Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΤ οκτώ εξαμήνων 

εφόσον επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και στην προβλεπόμενη πτυχιακή εργασία 

και συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων που ορίζεται στο 

Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΕΤ.  



2. Με την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών: 

α) Λήγει αυτοδικαίως η φοιτητική ιδιότητα και παύει η συμμετοχή του φοιτητή στα 

συλλογικά όργανα διοίκησης του ΕΚΠΑ και 

β) Εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ο τίτλος σπουδών, ο οποίος παραμένει στον φάκελο του 

φοιτητή μέχρι την ορκωμοσία του ή την απαλλαγή του από αυτή (εξαίρεση από την 

υποχρέωση καθομολόγησης), κατά τις διατάξεις του παρόντος. 

3. Ο τίτλος σπουδών πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών. Η βαθμολογία 

αναγράφεται στους τίτλους σπουδών αριθμητικώς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και 

ολογράφως (εντός παρένθεσης) στη νέα ελληνική γλώσσα και αντιστοιχίζεται στους όρους 

επίδοσης ως ακολούθως: Άριστα (8,50 έως 10,00), Λίαν Καλώς (6,50 έως 8,49) και Καλώς 

(5,00 έως 6,49).   

4. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε 

συνάρτηση με την απόδοση του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται, κατ’ 

ελάχιστον, για την απόκτησή του. 

Για τον υπολογισμό του βαθμού του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε 

μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (του μαθήματος) και το συνολικό 

άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που 

απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου. 

Ο υπολογισμός αυτός εκφράζεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

𝚩𝛂𝛉𝛍ό𝛓 𝛕ί𝛕𝛌𝛐𝛖 𝛔𝛑𝛐𝛖𝛅ώ𝛎 = (∑ 𝚩𝚳𝛋 ∙ 𝚷𝚳𝛋)
𝚴

𝐤=𝟏
/ΣΠΜ 

όπου: 

Ν = αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. 

(Tο σύμβολο κ λαμβάνει σταδιακά τις τιμές 1, 2, 3, και έως τον αριθμό των μαθημάτων Ν). 

ΒΜκ= βαθμός του μαθήματος (κ) 

ΠΜκ = πιστωτικές μονάδες του μαθήματος (κ) 

(Tο μέρος της εξίσωσης: (∑ 𝚩𝚳𝛋 ∙ 𝚷𝚳𝛋)
𝚴

𝐤=𝟏
 αναφέρεται στο συγκεντρωτικό άθροισμα των 

Ν γινομένων του εκάστου μαθήματος (κ) με τις αντίστοιχες πιστωτικές του μονάδες). 
ΣΠΜ = σύνολο πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. 



5. Με απόφαση της Συνέλευσης του ΑΕΤ δύναται να προβλεφθεί η δυνατότητα βελτίωσης της 

βαθμολογίας σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων που σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά 

τα τέσσερα, πριν από τη συμπλήρωση των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου. 

 

Άρθρο 16. Ορκωμοσία Αποφοίτων– Τύπος Τίτλων Σπουδών – Παράρτημα 

Διπλώματος 
1. Η ανακήρυξη των αποφοίτων, διενεργείται τρεις φορές τον χρόνο, στο τέλος του χειμερινού 

και αντιστοίχως του εαρινού εξαμήνου, καθώς και στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. 

2. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, κατά την οποία οι απόφοιτοι ορκίζονται ενώπιον των 

Πρυτανικών Αρχών ή των Κοσμητόρων, καθώς και του Προέδρου του ΑΕΤ, στο τέλος των 

εξεταστικών περιόδων και σε ημερομηνίες που ορίζονται από το ΑΕΤ σε συνεννόηση με τις 

αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες. 

3. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι 

όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του εγγράφου του τίτλου σπουδών. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση του εγγράφου του τίτλου σπουδών και 

χωρίς ορκωμοσία, όταν η παρουσία του αποφοίτου σε αυτήν είναι αδύνατη ή δυσανάλογα 

δυσχερής (ιδίως σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας, διαμονής στην αλλοδαπή, 

κ.ά.).  Σε αυτήν την περίπτωση η εξαίρεση από την υποχρέωση καθομολόγησης (απαλλαγή 

από την ορκωμοσία) χορηγείται με αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του ΑΕΤ, για την 

οποία ενημερώνεται και η Συνέλευση του ΑΕΤ, και απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. 

5. Πριν από την ορκωμοσία ή την απαλλαγή τους από αυτή (εξαίρεση από την υποχρέωση 

καθομολόγησης), μπορεί να χορηγείται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση για την 

επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.  Στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών 

αναγράφεται ο βαθμός του τίτλου σπουδών και η βαθμολογία με τις αντίστοιχες πιστωτικές 

μονάδες όλων των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει ο απόφοιτος, καθώς και της τυχόν  

πτυχιακής εργασίας, περιλαμβανομένων και των επιπλέον των απαιτουμένων για την 

απόκτηση του τίτλου σπουδών, μαθημάτων επιλογής  στα οποία ενδεχομένως έχει επιτύχει. 



Μπορεί ακόμη να περιλαμβάνονται και όλες οι λοιπές προβλεπόμενες από το πρόγραμμα 

σπουδών εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την επίδοση του αποφοίτου σε αυτές. Για όσες 

από αυτές δεν προβλέπεται βαθμολογία, σημειώνεται απλώς η επιτυχής συμμετοχή του 

αποφοίτου με την ένδειξη «επιτυχώς». 

6. Ο τίτλος σπουδών υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΑΕΤ 

και φέρει τη σφραγίδα του ΕΚΠΑ. Την ημέρα της ορκωμοσίας οι απόφοιτοι παραλαμβάνουν 

δύο αντίγραφα του τίτλου σπουδών τους. Προκειμένου να τους χορηγηθεί ο «πάπυρος» 

(που εκδίδεται από το τυπογραφείο του Πανεπιστημίου), οι απόφοιτοι καταθέτουν στη 

Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών/ΑΕΤ το σχετικό παράβολο, όπως αυτό έχει 

οριστεί από το ΕΚΠΑ.  Επισημαίνεται ότι, στον «πάπυρο» αναγράφεται ο όρος επίδοσης της 

βαθμολογίας (Άριστα/Λίαν Καλώς/Καλώς), ενώ δεν περιλαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου, 

αριθμητικώς και ολογράφως. 

7. Στον τίτλο σπουδών και στη βεβαίωση για την επιτυχή περάτωση των σπουδών 

επισυνάπτεται (ύστερα από αίτηση του φοιτητή) και το Παράρτημα Διπλώματος στην 

ελληνική και την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως μια σύνοψη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του αποφοίτου με συναφείς πληροφορίες για το επίπεδο 

και το γνωστικό αντικείμενο σπουδών.  

Το Παράρτημα Διπλώματος υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΑΕΤ, 

καθώς και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

8. Το κείμενο του όρκου του Πτυχίου έχει ως ακολούθως: 

«Τοῦ τίτλου σπουδῶν τῆς ………………….. ἀξιωθεὶς/σα/έντες ὅρκον ὀμνύω/ομεν πρό τοῦ 

Πρυτάνεως καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

τῆς Θετικών Επιστημών Σχολῆς καὶ πίστιν καθομολογῶ/οῦμεν τήνδε.  Ἀπό τοῦ ἱεροῦ 

περιβόλου τοῦ σεπτοῦ τούτου τεμένους τῶν Μουσῶν ἐξερχόμενος/ομένη/όμενοι κατ’ 

ἐπιστήμην βιώσομαι/όμεθα, ἀσκῶν/οῦσα/οῦντες ταύτην δίκην θρησκείας ἐν πνεύματι καί 

ἀληθείᾳ. Οὕτω χρήσιμον ἐμαυτόν/ήν/ ἡμᾶς αὑτούς καταστήσω/ομεν πρός ἅπαντας τοὺς 

δεομένους τῆς ἐμῆς/ἡμετέρας ἀρωγῆς καί ἐν πάσῃ ἀνθρώπων κοινωνίᾳ ἀεί πρός εἰρήνην καί 

χρηστότητα ἠθῶν συντελέσω/ομεν βαίνων/ουσα/οντες ἐν εὐθείᾳ τοῦ βίου ὁδῷ, πρός τήν 

ἀλήθειαν καί τό δίκαιον ἀποβλέπων/ουσα/οντες καί τόν βίον ἀνυψῶν/οῦσα/οῦντες εἰς 



τύπον ἀρετῆς ὑπό τήν σκέπην τῆς Σοφίας. Ταύτην τήν ἐπαγγελίαν ἐπιτελοῦντι/ούσῃ/οῦσιν, 

εἴη μοι/ἡμῖν, σύν ταῖς εὐχαῖς τῶν ἡμετέρων διδασκάλων, ὁ Θεός βοηθός ἐν τῷ βίῳ.». 

9. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου επιτρέπεται απλή επίκληση 

της τιμής και συνείδησής τους ως εξής: 

«Τοῦ τίτλου σπουδῶν τῆς ………………….. ἀξιωθεὶς/σα/έντες παρέχω/ομεν κατά τὴν 

ἐμὴν/ἡμετέραν συνείδησιν πρό τοῦ Πρυτάνεως καί τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος 

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  τῆς Θετικών Επιστημών Σχολῆς διαβεβαίωσιν 

τήνδε. Ἀπό τοῦ ἱεροῦ περιβόλου τοῦ σεπτοῦ τούτου τεμένους τῶν Μουσῶν 

ἐξερχόμενος/ομένη/όμενοι κατ’ ἐπιστήμην βιώσομαι/όμεθα, ἀσκῶν/οῦσα/οῦντες ταύτην ἐν 

πνεύματι και ἀληθείᾳ. Οὕτω χρήσιμον ἐμαυτόν/ήν/ ἡμᾶς αὑτούς καταστήσω/ομεν πρός 

ἅπαντας τοὺς δεομένους τῆς ἐμῆς/ἡμετέρας ἀρωγῆς καί ἐν πάσῃ ἀνθρώπων κοινωνίᾳ ἀεί 

πρός εἰρήνην καί χρηστότητα ἠθῶν συντελέσω/ομεν βαίνων/ουσα/οντες ἐν εὐθείᾳ τοῦ βίου 

ὁδῷ, προς τήν ἀλήθειαν καί τό δίκαιον ἀποβλέπων/ουσα/οντες καί τόν βίον 

ἀνυψῶν/οῦσα/οῦντες εἰς τύπον ἀρετῆς ὑπό τήν σκέπην τῆς Σοφίας». 

10. Ο τίτλος σπουδών (‘ΠΤΥΧΙΟΝ’), που απονέμεται από την  Σχολή Θετικών Επιστημών  και το 

ΑΕΤ, συντάσσονται κατά τα ακόλουθα πρότυπα, των οποίων όλα τα στοιχεία είναι 

δεσμευτικά:   



 

 
ΠΤΥΧΙΟΝ 

ΕΤΟΣ …ον 

Ο/Η (ονοματεπώνυμο πτυχιούχου) 

ΕΞ/ΕΚ …ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η 

ΠΕΡΙ ΤΗΝ … 

ΕΝ ΤΩι ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι 

ΣΠΟΥΔΑΣΑΣ/Α 

ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΚΡΙΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΑΞΙΩΘΕΙΣ/Α ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

«ΑΡΙΣΤΑ/ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ/ΚΑΛΩΣ» 

(αριθμητικώς και ολογράφως εντός παρένθεσης) 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΕΝΕΚΡΙΘΗ 

ΕΤΕΙ …, ΚΑΙ …, ΚΑΙ …, 

ΜΗΝΟΣ … 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟΔΕ ΜΗΝΟΣ …, …η ΕΤΕΙ 20... 

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

 

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

(ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ) 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ……………………….. 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Έχοντας υπόψη τη σκοπιμότητα της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και 

την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας, 

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ……………………………..………………………………………… 

συμφωνούν να διευρύνουν την επιστημονική τους συνεργασία με τη σύναψη της παρούσας 

Συμφωνίας. 

Άρθρο 1 

Η συνεργασία που τίθεται σε εφαρμογή με την παρούσα συμφωνία αφορά την ανταλλαγή 

φοιτητών μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων και αποφασίζεται από τις Πρυτανικές αρχές των 

συμβαλλομένων μερών σε συνεργασία με τα αρμόδια για το σκοπό αυτό Τμήματα και με 

επιμέρους συμβάσεις των Τμημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο, οι οποίες θεωρούνται 

αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας.   

Άρθρο 2 

Με σκοπό τη συστηματική ανάπτυξη της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν κάθε 

χρόνο ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος. 



Άρθρο 3 

Τα συμβαλλόμενα Ιδρύματα μπορούν να ανταλλάσσουν προπτυχιακούς φοιτητές σε 

αντίστοιχους τομείς σπουδών, υπό την έγκριση του Ιδρύματος υποδοχής. 

• Οι πιστωτικές μονάδες,  

• Ο χρόνος φοίτησης,  

• Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και  

• Η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής  

λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. 

προέλευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας και τηρουμένων των 

διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Πανεπιστημίου……………………………………………. 

Το χρονικό διάστημα φοίτησης δεν υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος στο Ίδρυμα υποδοχής.                              

Άρθρο 4 

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την ανάκλησή της με αίτημα ενός εκ των 

συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. 

Η παρούσα  εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της μέχρι την ολοκλήρωση της 

φοίτησης των φιλοξενούμενων φοιτητών, που ενεγράφησαν, κατά τη διάρκεια ισχύος της, σε 

οιοδήποτε των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων. 

 Η ανάκληση πρέπει να γνωστοποιηθεί στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα από τον Πρύτανη 

τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν από τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας. 

Άρθρο 5 
Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. 

   Αθήνα, ……………… 20.. 

 
           Ο Πρύτανης του                                  Ο Πρύτανης 
Εθνικού και Καποδιστριακού    του Πανεπιστημίου……  
Πανεπιστημίου Αθηνών 
 


