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1. Που Ενημερώνομαι για το Τμήμα και τις Κατευθύνσεις 

 

Στο νέο δικτυακό τόπο http://www.ba.uniwa.gr/του τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

2. Που Ενημερώνομαι για το Καινούργιο Πρόγραμμα Μαθημάτων; 

 

Στο νέο δικτυακό τόπο του τμήματος http://www.ba.uniwa.gr/ και 

ειδικότερα στην ενότητα προπτυχιακές σπουδές. Εκεί υπάρχουν οι 

αντιστοιχίσεις των μαθημάτων, τα προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα, οι 

πιστωτικές μονάδες, τα μαθήματα αν είναι μεικτά ή αμιγώς θεωρητικά κλπ. 

 

3. Πώς Μπορώ να Αποκτήσω την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα; 

 

Για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα μεταβείτε στην διεύθυνση 

http://academicid.minedu.gov.gr/ όπου θα υποβάλετε ηλεκτρονικά την 

αίτησή σας. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση 

χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από έναν φοιτητή του πρώτου 

κύκλου σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - 

password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο 

Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

Ιδρύματος στο οποίο ανήκει. 

 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς 

καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να 

απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του ή στο Κέντρο Δικτύων του 

Ιδρύματος του. 

 

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο φοιτητής θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που ο 

φοιτητής διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη 

Γραμματεία του Τμήματος ή στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματος του, 

προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο φοιτητής θα 

πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του 

ζητηθούν. 
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4. Υπάρχουν Συγκεκριμένες Ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να 

Υποβάλω Αίτηση για να Αποκτήσω την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα; 

 

Οι φοιτητές θα μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για 

απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα βρίσκεται στο σημείο 

παράδοσης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης 

του φοιτητή από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.  

 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο 

μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς 

το φοιτητή.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την 

παραλαβή της ταυτότητας εντός των δύο μηνών, η αίτησή του θα 

θεωρείται άκυρη. Εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παραλάβει την ακαδημαϊκή 

ταυτότητα μετά το πέρας των δύο μηνών, τότε υποβάλλει νέα αίτηση και 

ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή. 

 

5. Πότε και πως Μπορώ να Δηλώσω τα Συγγράμματα μου; 

 

Η δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://www.eudoxus.gr για το κάθε 

εξάμηνο κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας 

φοιτητής απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που 

χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και 

χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο 

ανήκει. 

 

6. Από πού θα Παραλάβω τα Συγγράμματα μου; 

 

Τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων που έχετε δηλώσει 

διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΟΞΟΥ. 
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7. Τι είναι οι "Σύμβουλοι Καθηγητές" και πως Μπορούν να με 

Βοηθήσουν;  

 

Ως Σύμβουλοι Καθηγητές έχουν ορισθεί όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στόχος του θεσμού είναι να δοθεί η δυνατότητα 

σε κάθε σπουδαστή/σπουδάστρια να δημιουργήσει «γέφυρα άμεσης 

αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας» με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή 

του καθηγητές. Έργο των συμβούλων είναι να καθοδηγούν και να 

συμβουλεύουν τους φοιτητές του Τμήματος για θέματα που αφορούν τις 

σπουδές τους (επιλογές μαθημάτων ανά εξάμηνο, εργασίες, πρακτική 

εξάσκηση, κλπ.). Σχετικά με τον Σύμβουλο Καθηγητή με τον οποίον θα 

συνεργαστείτε κατά την διάρκεια των σπουδών σας θα ενημερωθείτε με 

email από τη γραμματεία του τμήματος. 
 

8. Ποιες Ημέρες και Ώρες Δέχεται Φοιτητές η Γραμματεία; 
 

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 11.00 ως τις 13.00. 

 

9. Ποια είναι η Πρόσβαση στο Τμήμα με τη χρήση των Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς; 

 

Οι κύριες πύλες του ΤΕΙ Πειραιά είναι δύο, μία επί της Θηβών και μία επί 

της Πέτρου Ράλλη. Κοντινότερη στάση Λεωφορειακών γραμμών στην 

πύλη της Θηβών είναι η στάση ‘ΤΕΙ Πειραιά‘ (στο ρεύμα της καθόδου 

εξυπηρετεί η στάση ‘Λαδοπούλου‘) από όπου διέρχονται οι Λεωφορειακές 

γραμμές: 
 

 703 Πειραιάς – Άγ. Ανάργυροι – Άγιος Ελευθέριος (μέσω 

Θηβών) (σύνδεση με σταθμούς ΗΣΑΠ Άγιος Ελευθέριος και 

Πειραιάς). 

 803 Πειραιάς – Δάσος Β (μέσω Ιεράς Οδού) (σύνδεση με σταθμό 

Μετρό Αγία Μαρίνα). 

 820 Κερατσίνι – Στ. Μετρό Αιγάλεω (σύνδεση με σταθμό Μετρό 

Αιγάλεω). 

 829 ΤΕΙ Πειραιά – Στ. Αιγάλεω – ΤΕΙ Αθήνας  (σύνδεση με σταθμό 

Μετρό Αιγάλεω, η αφετηρία και το τέρμα της γραμμής βρίσκεται 

εντός του ΤΕΙ Πειραιά). 

http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70035_%CE%A4.%CE%95.%CE%99.%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70057_%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_968_703%20:%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%91%CE%93.%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%99%20-%20%CE%91%CE%93.%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20(%CE%9C%CE%95%CE%A
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_968_703%20:%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%91%CE%93.%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%99%20-%20%CE%91%CE%93.%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%20(%CE%9C%CE%95%CE%A
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_849_803%20:%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%A3%20%CE%92%20_43-99999
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_891_820%20:%20%CE%9A%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%99%20-%CE%A3%CE%A4.%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A9%20_78-99999
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_873_829%20:%20%CE%A4%CE%95%CE%99%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A4.%CE%91%CE%99%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A9-%CE%A4%CE%95%CE%99%20%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3_61-99


 

5 | Σ ε λ ί δ α  

 

 845 Πειραιάς – Ελευσίνα (μέσω Θηβών). 

 852 Νεάπολη – Στ Μετρό Αιγάλεω (σύνδεση με σταθμό Μετρό 

Αιγάλεω). 
 

Στην οδό Πέτρου Ράλλη η στάση ‘Φιξ‘ (ρεύμα από Αθήνα/ρεύμα προς 

Αθήνα) βρίσκεται πλησίον της πύλης. Από εκεί διέρχονται οι Λεωφορειακές 

γραμμές: 
 

 829 ΤΕΙ Πειραιά – Στ. Αιγάλεω – ΤΕΙ Αθήνας  (σύνδεση με σταθμό 

Μετρό Αιγάλεω, η αφετηρία και το τέρμα της γραμμής βρίσκεται 

εντός του ΤΕΙ Πειραιά). 

 Β18 Ομόνοια – Πέραμα (μέσω Πέτρου Ράλλη) (σύνδεση με σταθμό 

Μετρό/ΗΣΑΠ Ομόνοια). 

 Γ18 Ομόνοια – Πέραμα (μέσω Γρηγορίου Λαμπράκη) (σύνδεση με 

σταθμό Μετρό/ΗΣΑΠ Ομόνοια). 

 Τρόλεϊ 21 Νίκαια – Π. Ράλλη – Ομόνοια (κυκλική)  (σύνδεση με 

σταθμό Μετρό/ΗΣΑΠ Ομόνοια). 
 

10. Συνεχίζει το e-class και το moodle; 
 

Μέσα στις επόμενες ημέρες όλοι οι φοιτητές του τμήματος θα έχουν ενιαία 

πρόσβαση και στα δύο συστήματα με τους κωδικούς που διαθέτουν. Ειδικά 

για το Moodle, επειδή διαθέτει περισσότερες λειτουργικές δυνατότητες και 

επιπλέον υποστηρίζεται κεντρικά από ομάδα με επικεφαλής καθηγητή του 

τμήματός μας, σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα μας σταδιακά θα μεταβεί 

σε αυτή την πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια 

μπορείτε να στέλνετε e-mail στον κ. Τσιλίκη (steliostsilikis@uniwa.gr). 
 

11. Φοιτητές του ν+2, Δηλαδή 6 έτη, 12 εξάμηνα 
 

Εντάσσονται αυτόματα ως φοιτητές του τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, στις κατευθύνσεις τους, του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όσοι έχουν μητρώο από 13 και 

πάνω. 

 

12. Φοιτητές >ν+2 

 

Οι φοιτητές με μητρώο 12 και κάτω παίρνουν πτυχίο ΤΕΙ. 

 

http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_872_845%20:%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%91%20(%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A9%20%CE%98%CE%97%CE%92%CE%A9%CE%9D)_64-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_875_852%20:%20%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%20-%20%CE%A3%CE%A4.%20%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A9%20(%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97)_63-99
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_70034_%CE%A6%CE%99%CE%9E
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_20055_%CE%A6%CE%99%CE%9E
http://telematics.oasa.gr/#stationInfo_20055_%CE%A6%CE%99%CE%9E
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_873_829%20:%20%CE%A4%CE%95%CE%99%20%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91-%CE%A3%CE%A4.%CE%91%CE%99%CE%93%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%A9-%CE%A4%CE%95%CE%99%20%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%A3_61-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_970_%CE%9218%20:%20%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%91%20-%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91%20(%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A9%20%CE%A0%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%A1%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97)_159-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_972_%CE%9318%20:%20%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%91%20-%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91%20(%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%A9%20%CE%93%CE%A1.%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%97)_159-99
http://telematics.oasa.gr/#lineDetails_1082_21%20:%20%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%91%20-%20%CE%A0.%20%CE%A1%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%91%20(%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97)_187-100
mailto:steliostsilikis@uniwa.gr
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13. Ποιο πρόγραμμα παρακολουθούν οι φοιτητές; 

 

Όλοι οι φοιτητές και αυτοί που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ παρακολουθούν το 

νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα. 

 

14. Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων 

 

Όλες οι αντιστοιχήσεις των μαθημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

τμήματος. Για το μάθημα των αγγλικών που δεν αντιστοιχείται θα δοθεί 

βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

15. Πιστωτικές Μονάδες 

 

Ισχύουν αυτές του καινούργιου προγράμματος σπουδών. 
 

16. Πόσες Πιστωτικές Μονάδες πρέπει να έχω για να Πάρω Πτυχίο 

 

240 πιστωτικές μονάδες. 
 

17. Πώς μπορώ να Υπολογίσω τις Πιστωτικές Μονάδες μου; 

 

Θα αναρτηθεί εργαλείο σε μορφή excel στον δικτυακό τόπο του τμήματος, 

όπου θα μπορεί κανείς να υπολογίσει τις πιστωτικές μονάδες και να δει τι 

γίνεται με τα μαθήματα, τις αντιστοιχίσεις, κλπ. 

 

18. Τι Γίνεται στην Περίπτωση που Συγκεντρώνω Περισσότερες από 240 

Πιστωτικές Μονάδες Παίρνοντας τα Επιπλέον Μαθήματα του Νέου 

Πανεπιστημιακού Προγράμματος; 

 

Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απλώς ο φοιτητής θα έχει περισσότερες 

πιστωτικές μονάδες. Οι λιγότερες είναι το πρόβλημα. 

 

19. Τι Γίνεται στις Περιπτώσεις που Μαθήματα που ήταν Επιλογής έχουν 

γίνει Υποχρεωτικά; 
 

Για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να έχει ο φοιτητής 240 πιστωτικές 

μονάδες είτε το μάθημα είναι επιλογής, είτε υποχρεωτικό. 
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20. Τι Γίνεται στην Περίπτωση που Μάθημα Μεικτό (Θεωρία και 

Εργαστήριο) στο Πρόγραμμα ΤΕΙ είναι Πλέον μόνο Θεωρητικό στο 

Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα; 
 

 Αν ο φοιτητής έχει περάσει το μάθημα (Μεσοσταθμική βαθμολογία 

θεωρίας και εργαστήριου), παίρνει τις πιστωτικές μονάδες του 

μαθήματος σύμφωνα με το νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα και το 

βαθμό με τη βαρύτητα θεωρίας και εργαστηρίου που είχε στο ΤΕΙ. 

 Αν ο φοιτητής έχει περάσει μόνο τη θεωρία, παίρνει τις πιστωτικές 

μονάδες του μαθήματος σύμφωνα με το νέο πανεπιστημιακό 

πρόγραμμα και περνάει το μάθημα. 

 Αν ο φοιτητές έχει περάσει μόνο το εργαστήριο, τότε πρέπει να 

παρακολουθήσει ξανά το μάθημα και είναι στη διακριτική ευχέρεια 

του καθηγητή αν θα υπολογίσει το βαθμό του εργαστηρίου. 

 

21. Τι Γίνεται με το Εργαστηριακό Μέρος του Μαθήματος στην 

Περίπτωση των Φοιτητών που Επιλέξουν να Συνεχίζουν στο 

Πρόγραμμα ΤΕΙ αφού η Παρακολούθηση του Μαθήματος θα Γίνεται 

με το Νέο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα όπου δεν Υπάρχουν 

Εργαστήρια; 

 

Οι φοιτητές σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ολοκληρώσουν και να 

παραδώσουν αντίστοιχη εργασία που θα τους ανατεθεί από τον καθηγητή 

του μαθήματος. Ο βαθμός της εργασίας θα υπολογιστεί ως βαθμός του 

εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. 
 

22. Σε ποιο Σύστημα θα Κάνω Δήλωση; 

 

Ακόμα δεν υπάρχει σύστημα στο ΠΑΔΑ. Όταν το σύστημα θα είναι έτοιμο, 

θα γίνουν οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά. 

 

23. Πόσες Ώρες μπορώ να Δηλώσω; 

 

Όλοι οι φοιτητές, εκτός των φοιτητών που είναι επί πτυχίο, έχουν 

δικαίωμα να δηλώσουν έως 38 ώρες διδακτικές ώρες. Οι φοιτητές που 

είναι επί πτυχίο έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα που καλύπτουν 

διάρκεια 52 διδακτικών ωρών.  
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24. Τι θα Γίνει με τις Αλυσίδες; 
 

Παρατηρείται το φαινόμενο αλλαγής εξαμήνων σε μαθήματα, η προσθήκη 

νέων μαθημάτων σε όσους ακολουθούν το πανεπιστημιακό πρόγραμμα και 

αυτό έχει ως συνέπεια να  δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Για 

παράδειγμα, για να πάρει κανείς πρακτική άσκηση μπορεί να χρωστάει 

μέχρι 2 μαθήματα ειδικότητας και να έχει περάσει τα 2/3 του συνόλου των 

μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο. Συνεπώς, αν δεν έχει περάσει τα 

πανεπιστημιακά μαθήματα δεν μπορεί να πάρει πρακτική άσκηση. Για το 

λόγο αυτό, το Τμήμα αποφασίζει να σπάσει τις αλυσίδες το μαθημάτων για 

το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

 

25. Πτυχιακή Εργασία 
 

Εκτείνεται στο 8ο εξάμηνο. Πρέπει ο φοιτητής να έχει περάσει όλα τα 

μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων. Θα γίνουν 

εξαιρέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναφορικά με τις αλυσίδες. 

Σύντομα θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του τμήματος, οι διαδικασίες 

για την πτυχιακή εργασία, όπως, η επιλογή θεμάτων, οι αιτήσεις, το 

πρότυπο συγγραφής κλπ. 
 

26. Πρακτική Άσκηση 
 

Η πρακτική άσκηση συνεχίζεται στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα, είναι 

μάθημα επιλογής υποχρεωτικό στο 8ο εξάμηνο και είναι δίμηνης διάρκειας, 

χωρίς αμοιβή για τους φοιτητές που λαμβάνουν πανεπιστημιακό πτυχίο. 

Για τους φοιτητές που λαμβάνουν πτυχίο ΤΕΙ η πρακτική θα είναι 

εξάμηνης διάρκειας. Για να μπορέσει κανείς να πραγματοποιήσει την 

πρακτική άσκηση μπορεί να χρωστάει μέχρι 2 μαθήματα ειδικότητας και 

τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο. Θα γίνουν 

εξαιρέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λόγω αλλαγής του 

προγράμματος σπουδών αναφορικά με τις αλυσίδες, τα μαθήματα 

ειδικότητας καθώς και το εξάμηνο πραγματοποίησης της πρακτικής 

άσκησης. Σύντομα θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του τμήματος, οι 

διαδικασίες για την πρακτική άσκηση. Για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 

η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει το Νοέμβρη. Η πρακτική άσκηση θα 

συνεχίσει να είναι αμειβόμενη με πόρους των φορέων υποδοχής ή με 

πόρους του ΕΣΠΑ. 



 

9 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

27. Ειδικές Περιπτώσεις 

 

Επειδή η μετάβαση στο ΠΑΔΑ είναι μια μεγάλη διαδικασία θα υπάρξουν 

πολλοί φοιτητές που δεν θα καλύπτονται από τους βασικούς κανόνες που 

ισχύουν μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση αυτή τα αιτήματά τους θα 

εξετάζονται ατομικά. Θα πρέπει να στέλνετε το αίτημά σας στη Γραμματεία 

και η Συνέλευση του Τμήματος θα το εξετάζει ατομικά και θα σας 

ενημερώνει. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η προσέλευση στα 

μαθήματα των 4 πρώτων εξαμήνων θα γίνεται με βάση τον κατάλογο και 

την κατεύθυνση ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.  

 

28. Τι γίνεται με τους φοιτητές που έχουν πάρει ήδη πτυχίο ΤΕΙ; 

Ο νόμος δεν προβλέπει ακόμα διαδικασία με την οποία φοιτητές που έχουν 

αποφοιτήσει, μπορούν να πάρουν το πανεπιστημιακό πτυχίο. Θα σας 

ενημερώσουμε όλους μέσω της ιστοσελίδας μόλις έχουμε κάτι επίσημο. 
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