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1. Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Τμήμα (έγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2018‐2019  ή  προγενέστερα)  συνεχίζουν  να  φοιτούν  στο  πρόγραμμα  σπουδών  ΤΕΙ.  Το 

πρόγραμμα  σπουδών  ΤΕΙ  (διδασκαλία  μαθημάτων)  θα  συνεχίσει  να  διεξάγεται  κανονικά  

μέχρι  και  την  ολοκλήρωση  της  παρακολούθησής  του από  τους φοιτητές  που  εισήχθησαν 

κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019, δηλαδή μέχρι και  το πέρας  του ακαδημαϊκού έτους 

2021‐2022 (Ζ’ χειμερινό εξάμηνο 2021‐2022 και πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία του 

εαρινού εξαμήνου 2021‐2022). 

2.  Οι  φοιτητές  που  έχουν  ολοκληρώσει  τον  κύκλο  σπουδών  ΤΕΙ  (επιτυχή  εξέταση  στα 

μαθήματα, ολοκλήρωση πρακτικής  άσκησης  και  πτυχιακής  εργασίας)  και  βρίσκονται  το 

πολύ στον 6ο  χρόνο  των σπουδών  τους  (ν+2),  (    εισαγωγή 2013‐2014  και μετά  )  μπορούν 

είτε να λάβουν το πτυχίο ΤΕΙ, είτε – αν το επιθυμούν – να συνεχίσουν τις σπουδές τους για 

τη  λήψη  του  Πανεπιστημιακού  πτυχίου.  Στη  δεύτερη  περίπτωση,  θα  πρέπει  –  πριν 

ορκιστούν  –  να  καταθέσουν  σχετική  αίτηση  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  έως  και 

15/09/2019,  στην  οποία  θα  δηλώνουν  την  επιθυμία  τους  για  τη  συνέχιση  των  σπουδών 

τους  προς  απόκτηση  του  αντίστοιχου  Πανεπιστημιακού  πτυχίου  (βλέπε  παράγραφo  5 

παρακάτω). H αίτηση μπορεί να ανακληθεί μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία αίτησης 

οπότε ο φοιτητής θα ανακηρυχθεί ως πτυχιούχος ΤΕΙ. 

3. Οι φοιτητές που βρίσκονται τώρα στον 2ο έως τον 6ο το πολύ χρόνο των σπουδών τους ( 

ν+2)  και δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών ΤΕΙ  (μαθήματα, πρακτική άσκηση, 

πτυχιακή εργασία) μπορούν, επίσης, με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών ΤΕΙ είτε να 

λάβουν το πτυχίο ΤΕΙ, είτε – αν το επιθυμούν – να συνεχίσουν τις σπουδές τους για τη λήψη 

του  Πανεπιστημιακού  πτυχίου.  Στη  δεύτερη  περίπτωση  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  την 

αντίστοιχη αίτηση  (βλέπε  παράγραφο 2)  για  λήψη πανεπιστημιακού πτυχίου μέσα σε 60 

μέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας του τελευταίου μαθήματός τους, με το οποίο και 



ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών ΤΕΙ. H αίτηση μπορεί να ανακληθεί μέσα σε 6 μήνες από 

την ημερομηνία αίτησης οπότε ο φοιτητής θα ανακηρυχθεί ως πτυχιούχος ΤΕΙ. 

 

4. Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν μελλοντικά τον κύκλο σπουδών 

ΤΕΙ και βρίσκονται τώρα , ή θα βρίσκονται στο 7ο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους , με 

την ολοκλήρωση του κύκλου των σπουδών τους,   μπορούν να λάβουν ΜΟΝΟ      το πτυχίο 

ΤΕΙ. 

5.  Οι  φοιτητές  που  δηλώνουν  ότι  θέλουν  να  συνεχίσουν  για  τη  λήψη  του  πτυχίου 

Πανεπιστημίου υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των παρακάτω έξι 

(6)  μαθημάτων,  τα  οποία  θα  διδαχθούν  παράλληλα  στα  αντίστοιχα  χειμερινά  και  εαρινά 

εξάμηνα. 

Χειμερινό Εξάμηνο: 

 Διαχείριση Αποθεμάτων 

 Οργάνωση και Διοίκηση Έργων Ι 

 Διοίκηση Μεταφορών ΙΙ 

Εαρινό Εξάμηνο: 

 Μαθηματικά ΙΙ 

 Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ 

 Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΙΙ 

Η  φοίτηση  μπορεί  να  αρχίσει  με  την  παρακολούθηση  πρώτα  είτε  των  μαθημάτων  του 

χειμερινού είτε του εαρινού εξαμήνου. 

Μετά  την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των παραπάνω 6 μαθημάτων, οι φοιτητές 

ανακηρύσσονται  πτυχιούχοι  του  Πανεπιστημιακού  προγράμματος  σπουδών.  Στο 

Πανεπιστημιακό  τους  πτυχίο  αναγράφονται  τα  Πανεπιστημιακά  μαθήματα  του  νέου 

προγράμματος σπουδών, αφού αυτά έχουν αντιστοιχιστεί με τα μαθήματα ΤΕΙ που έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς και την προσθήκη των προαναφερθέντων 6 (επί πλέον) μαθημάτων 

(άρθρο 11, παράγραφος 5). 



6. Οι φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019‐2020 θα παρακολουθούν το νέο 

πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημιακού κύκλου σπουδών. Συνεπώς,  

 κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019‐2020 θα διδάσκονται  τα 

μαθήματα  του  Α’  εξαμήνου  του  νέου  προγράμματος  σπουδών  για  τους  νέους 

φοιτητές και τα μαθήματα των Γ’, Ε΄, και Ζ’ εξαμήνων του παλαιού προγράμματος 

σπουδών για τους ήδη φοιτούντες (πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ), ενώ 

 κατά  το  εαρινό  εξάμηνο  του  ακαδημαϊκού  έτους  2019‐2020  θα  διδάσκονται  τα 

μαθήματα  του  Β’  εξαμήνου  του  νέου  προγράμματος  σπουδών  για  τους  νέους 

φοιτητές  και  τα  μαθήματα  των  Δ’  και  ΣΤ’  εξαμήνων  του  παλαιού  προγράμματος 

σπουδών για τους ήδη φοιτούντες (πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ). 

Ομοίως,  κάθε  επόμενο  έτος  θα  προστίθεται  η  διδασκαλία  των  μαθημάτων  του  νέου 

προγράμματος σπουδών  (Πανεπιστήμιο) και θα αφαιρείται η διδασκαλία των μαθημάτων 

του  παλαιού  προγράμματος  (ΤΕΙ),  έως  και  το  ακαδημαϊκό  έτος  2021‐2022,  οπότε  θα 

διδαχθούν  για  τελευταία  φορά  τα  αντίστοιχα  μαθήματα  του  χειμερινού  Ζ’  εξαμήνου. 

Αναλυτικά, η διδασκαλία των μαθημάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021 και έπειτα θα 

έχει ως εξής: 

 Ακαδημαϊκό  έτος  2020‐2021.  Διδασκαλία  Α’,  Β’,  Γ’,  Δ’  εξαμήνων  του  νέου 

προγράμματος και Ε’, ΣΤ’, Ζ’ εξαμήνων του παλαιού προγράμματος. 

 Ακαδημαϊκό  έτος 2021‐2022.  Διδασκαλία  Α’,  Β’,  Γ’,  Δ’,  Ε’,  ΣΤ’  εξαμήνων  του  νέου 

προγράμματος και Ζ’ εξαμήνου του παλαιού προγράμματος. 

Από  το  ακαδημαϊκό  έτος  2022‐2023  και  έπειτα  θα  πραγματοποιούνται  οι  διαλέξεις  που 

αφορούν  αποκλειστικά  και  μόνο  τα  μαθήματα  του  νέου  προγράμματος  σπουδών 

(Πανεπιστήμιο). 

7. Βάσει των ανωτέρω (παράγραφος 6), επισημαίνεται ότι τα μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών ΤΕΙ δε θα διδαχθούν ξανά εφόσον έχουν διδαχθεί μία φορά για τους φοιτητές του 

προγράμματος  ΤΕΙ.  Για  το  λόγο  αυτό,  θα  πρέπει  οι  φοιτητές  που  οφείλουν  μαθήματα 

προηγούμενων  εξαμήνων,  ειδικά  τα  εργαστήρια,  να  φροντίσουν  ώστε  να  τα 

παρακολουθήσουν διότι θα υπάρχει πρόβλημα στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

Οι  εξετάσεις  των  μαθημάτων  του  Παλαιού  Προγράμματος  Σπουδών  (ΤΕΙ)  θα  διεξάγονται 

κανονικά  για  τα  επόμενα  έτη  (άγνωστο  αυτή  τη  στιγμή  για  πόσα  ακριβώς),  ώστε  να 



παρέχεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 

Κατ’  εξαίρεση,  τα  μαθήματα  του  Α’  εξαμήνου  του  προγράμματος  σπουδών  ΤΕΙ  θα 

διδαχθούν  και  κατά  το  χειμερινό  εξάμηνο  του  ακαδημαϊκού  έτους  2019‐2020  και  του  Β΄ 

εξαμήνου  του  προγράμματος  σπουδών  ΤΕΙ  κατά  το  εαρινό  εξάμηνο  2019‐2020,  ώστε  να 

δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης  των μαθημάτων αυτών στους φοιτητές που δεν  τα 

είχαν παρακολουθήσει τα προηγούμενα έτη. Τα μαθήματα αυτά ΔΕΝ  θα διδαχθούν ξανά 

στο  μέλλον  για  τους  φοιτητές  του  προγράμματος  σπουδών  ΤΕΙ,  αλλά  –  όπως 

προαναφέρθηκε – θα συνεχίζουν να δίνονται οι εξετάσεις για τα επόμενα έτη. 

8. Δεν προβλέπεται,  τουλάχιστον με  τον  ισχύοντα νόμο,  δυνατότητα  των ήδη πτυχιούχων 

του Τμήματος να ενταχθούν με κάποιο τρόπο στο πρόγραμμα για τη λήψη του αντίστοιχου 

Πανεπιστημιακού πτυχίου. 

 


