
«ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ T.E.I. ΑΘΗΝΑ» 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

πνπδαζηέο Σ.Δ.Ι.. Δγγξαθέο Κύθινη πνπδώλ, Μαζήκαηα  

ΑΡΘΡΟ 1. 

πνπδαζηέο Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ - Δγγξαθέο 

1. πνπδαζηέο Σ.Δ.Ι.   θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηά κεηά απφ  
εηζαγσγή,   κεηεγγξαθή   ή   θαηάηαμε   ζχκθσλα   κε   ηηο   θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

2. Οη  εγγξαθέο  ησλ  εηζαγνκέλσλ  ζπνπδαζηψλ  γίλνληαη  ζην  νηθείν  

Σκήκα   ηεο   ρνιήο   κέζα   ζηα   ρξνληθά   φξηα   θαη   κε   βάζε   ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη εθάζηνηε κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, 

γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ζπνπδαζηψλ. 

3. Γηα  ιφγνπο   εμαηξεηηθήο   αλάγθεο,   φπσο  παξαηεηακέλε   ζενκελία, 

ζνβαξή αζζέλεηα, ζηξάηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθφ, είλαη δπλαηή  

ε  εγγξαθή  ζπνπδαζηή  πνπ  θαζπζηέξεζε λα  εγγξαθεί  κέζα ζηηο  

πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε  

αηηηνινγεκέλε    απφθαζε    ηνπ    πκβνπιίνπ    ηνπ    Σκήκαηνο.    ε 

πεξίπησζε απφξξηςεο ε αίηεζε είλαη δπλαηφλ λα επαλεμεηαζζεί απφ  

ην πκβνχιην ηεο ρνιήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ  

ζπνπδαζηή,   ε   νπνία   ππνβάιιεηαη   ζε   απνθιεηζηηθή   πξνζεζκία  

ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο θαη ζηελ  

νπνία εθηίζεληαη θαη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο. 

πνπδαζηήο πνπ δελ γξάθηεθε νχηε κε ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ, ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ ζην T.E.I. 

4. πνπδαζηήο,   πνπ   έρεη  εγγξαθεί  ζην  T.E.I.   δελ  κπνξεί λα  είλαη 

ζπγρξφλσο ζπνπδαζηήο θαη ζε άιιν ηξηηνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ. 

ΑΡΘΡΟ 2. Αλαλέσζε 

Δγγξαθήο 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 27 λ. 1404/1983, ν 

ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη αλά εμάκελν ζε αλαλέσζε εγγξαθήο. Η 

αλαλέσζε γίλεηαη κηα εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ κε εηδηθή έληππε δήισζε, πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ην Σκήκα. 
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2. πνπδαζηήο, πνπ δελ αλαλέσζε ηελ εγγξαθή ηνπ γηα δχν (2) 
ζπλερφκελα ή γηα ηξία (3) κε ζπλερφκελα εμάκελα ζπνπδψλ, ράλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Σ.Δ.Ι. θαη δηαγξάθεηαη 
απφ ηα κεηξψα ηνπ Σκήκαηνο απηνδίθαηα. Αηηήζεηο επαλεγγξαθήο 
δηαγξαθέλησλ εμεηάδνληαη θαηά ζεηξά απφ ην πκβνχιην Σκήκαηνο 
θαη ηεο ρνιήο κφλν γηα ζνβαξνχο ιφγνπο. 

ΑΡΘΡΟ 3. 

Κύθινη πνπδώλ, Έλαξμε, Γηαθνπή θαη Λήμε Μαζεκάησλ 

1. Σε βαζηθή εθπαηδεπηηθή πεξίνδν ζην T.E.I. απνηειεί ην δηδαθηηθφ 

εμάκελν. Κάζε δηδαθηηθφ έηνο, πνπ αξρίδεη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ   θαη 

ιήγεη ηελ 5
ε
 Ινπιίνπ, πεξηιακβάλεη δχν απηνηειή δηδαθηηθά εμάκελα: 

ην ρεηκεξηλφ, ην νπνίν αξρίδεη ηελ πξψηε Γεπηέξα κεηά ηηο εμεηάζεηο 
επηεκβξίνπ θαη ηελ εβδνκάδα ησλ εγγξαθψλ θαη ην εαξηλφ, ην νπνίν 
αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ β' πεξηφδνπ ηνπ ρεηκεξηλνχ 
εμακήλνπ   θαη   ηελ   εβδνκάδα   ησλ   εγγξαθψλ.   Μεηαμχ   ησλ   δχν 

εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ή κεηά ηε ιήμε ηεο 
δεχηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ηελ   έλαξμε ηνπ εαξηλνχ  
εμακήλνπ κπνξνχλ λα παξεκβάιινληαη εκέξεο ειεχζεξεο καζεκάησλ. 

2. Καηά   ηε   δηάξθεηα   ησλ   εμακήλσλ   καζήκαηα   θαη  εμεηάζεηο  δελ 
δηεμάγνληαη ηηο επίζεκεο ενξηέο θαη δηαθνπέο, πνπ νξίδνληαη ζηνλ  
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ T.E.I. 

3. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ, ησλ 
εμεηάζεσλ   θαη   ησλ   δηαθνπψλ   ηνπ   επφκελνπ   δηδαθηηθνχ   έηνπο 
θαζνξίδνληαη, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ  
ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1404/1983, απφ ην  
πκβνχιην    ηνπ    Σ.Δ.Ι.    θαη    αλαθνηλψλνληαη,    κε    επζχλε    ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ ηνπ T.E.I. πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα, εληαία γηα φιεο ηηο ρνιέο ηνπ T.E.I., ην αξγφηεξν κέρξη 
ηέινο Ινπλίνπ θάζε έηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Οξγάλσζε     πνπδώλ,     Moξθέο     Γηδαζθαιίαο,     Δθπαηδεπηηθέο 

Δθδξνκέο 

ΑΡΘΡΟ 4. 

Οξγάλσζε Μαζεκάησλ - Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

1. ΟΙ ζπνπδέο ζην T.E.I. νξγαλψλνληαη κε βάζε ην εμακεληαίν κάζεκα. 

Σα    καζήκαηα    ηνπ    πξνγξάκκαηνο    ζπνπδψλ    θάζε    Σκήκαηνο 
δηαθξίλνληαη ζε γεληθά ππνρξεσηηθά, θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθά θαη 

πξναηξεηηθά, σο εμήο: 
α) Γεληθά ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη ηα καζήκαηα ππνδνκήο θαη ηα 
βαζηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο 
ηνπ ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο. 
β) Σα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη καζήκαηα 
εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο απφ πίλαθα 
πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ. Σα καζήκαηα απηά κπνξεί λα είλαη 
νκαδνπνηεκέλα, νπφηε ν ζπνπδαζηήο επηιέγεη ππνρξεσηηθά φια ηα 
καζήκαηα κηαο νκάδαο, εθηφο εάλ είλαη αδχλαηε ε δηδαζθαιία φισλ 
ησλ καζεκάησλ ηεο νκάδαο. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ειεχζεξε 
επηινγή γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηεο νκάδαο. Δάλ έρνπλ 
νξηζηεί θαηεπζχλζεηο, ηα καζήκαηα πνπ ηηο ραξαθηεξίδνπλ είλαη 

νκαδνπνηεκέλα. 
γ) Σα πξναηξεηηθά καζήκαηα, είλαη καζήκαηα γεληθήο κφξθσζεο ή 
καζήκαηα εκβάζπλζεο, ππνδνκήο ή δηεπηζηεκνληθά. 

2. Δάλ νη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζε έλα κάζεκα είλαη πξνυπφζεζε  
επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο άιινπ καζήκαηνο, ην πξψην κάζεκα 
ραξαθηεξίδεηαη  σο  πξναπαηηνχκελν  ηνπ  δεχηεξνπ.   Έλα  κάζεκα 
κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη πξναπαηηνχκελν ελφο καζήκαηνο θαη 
εμαξηψκελν απφ άιιν κάζεκα. Σα πξναπαηηνχκελα θαη εμαξηψκελα 
καζήκαηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε  
Σκήκαηνο. Σα αιιεινζπλδεφκελα    κε ηνλ ηξφπν απηφ καζήκαηα  
ζρεκαηίδνπλ νκάδεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ κέρξη ηξία (3) καζήκαηα, 
πνπ δελ έρνπλ κεηαμχ ηνπο θνηλά καζήκαηα   θαη   ν νιηθφο αξηζκφο 

ησλ αιιεινζπλδεφκελσλ καζεκάησλ δελ ππεξβαίλεη ην 40% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη νξίδεηαη 
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

3. Δάλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη θαη  
καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζην γλσζηηθφ πεδίν Γεληθνχ Σκήκαηνο ή  
Οκάδαο   Μαζεκάησλ   άιινπ   Σκήκαηνο,   γηα   ηελ   θαηάξηηζε   ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα 
απηά, θαη θαη' αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 
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λ. 1404/1983, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Σκήκαηνο ή ηεο νηθείαο Οκάδαο Μαζεκάησλ. 

Δάλ δελ γίλεη δπλαηή ε επίηεπμε ζπκθσλίαο, ε νξηζηηθή απφθαζε 
ιακβάλεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο ρνιήο, πξνθεηκέλνπ γηα Σκήκαηα 
θαη Οκάδεο Μαζεκάησλ ηεο ίδηαο ρνιήο, ή απφ ην πκβνχιην ηνπ 
T.E.I. ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 

4. Σν αξγφηεξν κία (1) εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ έλαξμε  ησλ καζεκάησλ 
θάζε   δηδαθηηθνχ   εμακήλνπ   ζπληάζζεηαη   κε   ηε   θξνληίδα   ηνπ 
πκβνπιίνπ  ηνπ  Σκήκαηνο     θαη  αλαθνηλψλεηαη   κε  επζχλε   ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα 
καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν πεξηέρεη: 
α) ηα ηππηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θάζε εμακήλνπ, 
β) ηα κέιε ηνπ Δ.Π. πνπ ζα δηδάμνπλ θάζε κάζεκα ησλ ηππηθψλ  

πξνγξακκάησλ θαη 

γ)  ηελ  εκέξα,  ηελ  ψξα  θαη ηελ  αίζνπζα  ή  ηνλ  ρψξν  πνπ  ζα  

πξαγκαηνπνηεζεί θάζε κάζεκα. 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο  

θάζε Σκήκαηνο ιακβάλεηαη πξφλνηα, ψζηε λα ζπκπίπηεη ειεχζεξνο 

ρξφλνο 3-4 σξψλ ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ηεο εβδνκάδαο πνπ ζα  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε  ζχγθιεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο ή  

ζπλειεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ T.E.I. 
5. α) Σα ηππηθά πξνγξάκκαηα ησλ εμακήλσλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

είλαη  ελδεηθηηθά  θαη  φρη ππνρξεσηηθά  γηα  ηνπο  ζπνπδαζηέο ηνπ 
Σκήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε α' ηνπ  
άξζξνπ απηνχ. Ο ζπνπδαζηήο κπνξεί γηα θάζε δηδαθηηθφ εμάκελν λα 
θαηαξηίδεη    ην    αηνκηθφ    ηνπ    πξφγξακκα    ζπνπδψλ,    ην    νπνίν 

πεξηιακβάλεη    ηα    καζήκαηα    πνπ    επηζπκεί    θαη    πξφθεηηαη   λα 
παξαθνινπζήζεη θαηά ην εμάκελν απηφ. ρεηηθή δήισζε ππνβάιινπλ 
ζην Σκήκα φινη νη ζπνπδαζηέο ηαπηφρξνλα κε ηελ εγγξαθή ή ηελ  
αλαλέσζε εγγξαθήο ηνπο. Μέζα ζε κία (1) εβδνκάδα απφ ηελ έλαξμε 
ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ, ν ζπνπδαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα  
ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο δήισζεο ηνπ γηα δχν ην πνιχ καζήκαηα. 
β) Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 
εμακήλνπ ν ζπνπδαζηήο ιακβάλεη ππνρξεσηηθά πξφλνηα, ψζηε: 

ί. ην ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκα-  
ηα πνπ δειψλεη είλαη κέρξη 45 ψξεο γηα ηα ηππηθά εμάκελα ζπνπδψλ 
θαη γηα ηνπο επί πηπρίσ ζπνπδαζηέο 55 ψξεο ρσξίο λα ηζρχνπλ γηα 
ηνπο δεχηεξνπο ηα ππφ ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 2 πξνβιεπφκελα.  

ίί. λα κε δειψλνληαη καζήκαηα, ηα πξναπαηηνχκελα ησλ νπνίσλ 

δελ έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ν ζπνπδαζηήο, γ) Δάλ ζηε 
δήισζε ησλ καζεκάησλ πνπ ζα παξαθνινπζήζεη ν ζπνπδαζηήο ζε 
έλα εμάκελν δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ 
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εδαθίνπ, ζεσξείηαη απηνδίθαηα, φηη ε δήισζε πεξηιακβάλεη ηα 
καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ εηζαγσγήο, πξνθεηκέλνπ γηα 
πξσηνεηζαγφκελνπο ζπνπδαζηέο ελψ γηα παιαηφηεξνπο ζπνπδαζηέο 
ηξνπνπνηείηαη ε δήισζε καζεκάησλ κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 
Σκήκαηνο χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ζπνπδαζηή. 6. ε θακία 
πεξίπησζε ν ζπνπδαζηήο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ β ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, δελ κπνξεί λα θαηαζηεί πηπρηνχρν; λσξίηεξα απφ ηελ 
πξνβιεπφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Γηα ηε 
δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ θαη Δ.Π. κεηαμχ ηνπ T.E.I. 
Αζήλαο θαη ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 
είλαη δπλαηή, κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. ε δηδαζθαιία 
νξηζκέλσλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θάζε Σκήκαηνο θαη ζε 
κία άιιε γιψζζα θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία 
δηδάζθεηαη ζην Σκήκα. 

ΑΡΘΡΟ 5. 

Γηδαζθαιία Ξέλσλ Γισζζώλ 

1. ηα ηκήκαηα    ηνπ  T.E.I. δηδάζθνληαη κηα ή πεξηζζφηεξεο μέλεο 

γιψζζεο, θπξίσο απφ ηηο γιψζζεο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Η δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο έρεη σο ζθνπφ λα  κάζνπλ νη 
ζπνπδαζηέο ηε γιψζζα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηε ρεηξίδνληαη κε  
επάξθεηα ζε θάζε πεξίπησζε. 

2. Ο ζπνπδαζηήο πνπ θαηέρεη ηελ μέλε γιψζζα, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 
απαιιαγή ηνπ απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηεο γιψζζαο 
απηήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κε εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη 
απφθαζε    ηνπ    πκβνπιίνπ    ηνπ    T.E.I.    ζπγθξνηείηαη   επηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηξία (3) κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο 
αληίζηνηρεο γιψζζαο, ε νπνία εμεηάδεη θαη εηζεγείηαη ζην πκβνχιην 
ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ ή κε απφ ηελ παξαθνινχζεζε 
ησλ καζεκάησλ ηεο μέλεο γιψζζαο, γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εμάκελα 
ζπνπδψλ.   ε  πεξίπησζε   πνπ   ν  αξηζκφο  ησλ  ζπνπδαζηψλ,  πνπ 
δειψλνπλ ή ιακβάλνπλ   κέξνο ζηηο εμεηάζεηο είλαη κηθξφο, ηφηε κε 
απφθαζε  ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ T.E.I.  είλαη δπλαηή ε  δηδαζθαιία 
καζεκάησλ ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ζε επίπεδν ρνιήο ή T.E.I. 
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ΑΡΘΡΟ 6. 

Μνξθέο Γηδαζθαιίαο, πλδηδαζθαιία 

1. Η  εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία θάζε  καζήκαηνο πεξηιακβάλεη κία ή  
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο: ζεσξεηηθή ή απφ έδξαο 
δηδαζθαιία,     ζεκηλάξηα,     θξνληηζηεξηαθέο    θαη    άιιεο    κνξθέο 
δηδαζθαιίαο,   πξαθηηθέο   θαη   εξγαζηεξηαθέο   αζθήζεηο,   αλάζεζε 
εθπφλεζεο εξγαζηψλ αηνκηθά ή νκαδηθά θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 
θαη εθδξνκέο. 

2. α) Η ζεσξεηηθή ή απφ έδξαο δηδαζθαιία καζήκαηνο, παξνπζηάδεη 
επνπηηθά   κία επξεία πεξηνρή ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηνλ 
ζρεηηθφ    κε    απηή    επηζηεκνληθφ    πξνβιεκαηηζκφ.    Σκήκα    ηεο 
δηδαζθαιίαο απηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εηδηθέο αζθήζεηο γηα 
ηελ    εκπέδσζε    ησλ    ζεσξεηηθψλ    γλψζεσλ     κε    ηε     κνξθή 
θξνληηζηεξηαθψλ  αζθήζεσλ.  Δπίζεο  κέξνο ηεο χιεο  κπνξεί λα  

αλαηίζεηαη   γηα παξνπζίαζε ζε ζπνπδαζηέο αηνκηθά ή νκαδηθά. Η  
ζπλζεηηθή εθαξκνγή γλψζεσλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γίλεηαη ζε 
εηδηθά    επηιεγκέλα    ζέκαηα   πνπ    αλαζέηεη   ν    δηδάζθσλ   ζηνπο 
ζπνπδαζηέο, θαηά νκάδεο ή αηνκηθά. 
β) Σα ζεκηλάξηα ζηνρεχνπλ ζηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ 
ζεκάησλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη έθηαζε κε ηε ζπλεξγαζία θαη 
θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα θαη ηε βνήζεηα ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. γ) 
Οη εξγαζηεξηαθέο θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 
πεξηνδηθά ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ηνπ T.E.I. ή ζε ρψξνπο εξγαζίαο, 
ζηνπο νπνίνπο νη ζπνπδαζηέο θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη κε ηελ 
θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ εθπαηδεχνληαη θαηά 
κηθξέο νκάδεο ζηελ εθαξκνγή ζεσξεηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή 

ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, ζηνλ ρεηξηζκφ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ, ζηνλ 
εζηζκφ ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ζηε ζχληαμε πεξηγξαθηθψλ εθζέζεσλ 
θιπ, ψζηε λα απνθηνχλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο. 

3. α)    Γελ    επηηξέπεηαη    θαηάηκεζε    ζεσξεηηθνχ    καζήκαηνο    ζε 
πεξηζζφηεξα ηκήκαηα. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ν αξηζκφο  
ησλ παξαθνινπζνχλησλ ζπνπδαζηψλ είλαη πνιχ κεγάινο, κπνξεί λα 
γίλεη θαηάηκεζε. 
β) Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ν αξηζκφο ησλ 
παξαθνινπζνχλησλ ζπνπδαζηψλ αλά ηκήκα ζα έρεη ειάρηζην φξην 
δέθα πέληε (15) θαη κέγηζην είθνζη (20) αηφκσλ, εθηφο εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ ην πκβνχιην 

ηνπ T.E.I. κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 
Σκήκαηνο,. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ Δ.Π. αλά ηκήκα εξγαζηεξηαθψλ 
αζθήζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο ησλ δχν (2). 
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γ) ε πεξίπησζε θαηάηκεζεο Σκήκαηνο ιφγσ κεγάινπ αξηζκνχ 
ζπνπδαζηψλ, νη δηδάζθνληεο ζπληνλίδνπλ κεηαμχ ηνπο ηε δηδαθηέα 

χιε θαη ηελ χιε ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ. 
δ) 1ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη αλάζεζε ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο 
ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εθπαηδεπηηθνχο. 

ΑΡΘΡΟ 7. 

Γηάξθεηα Γηδαζθαιίαο θαη Αζθήζεσλ  

1. Η δηάξθεηα ηεο σξηαίαο δηδαζθαιίαο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ 
θαη θξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) 
ιεπηά ηεο ψξαο, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο αθνινπζεί δηάιεηκκα  
δέθα πέληε (15) ιεπηψλ. 

2. Η δηάξθεηα ησλ σξηαίσλ πξαθηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ 
είλαη     πελήληα     πέληε     (55)     ιεπηά.     Οη     θξνληηζηεξηαθέο, 

εξγαζηεξηαθέο θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο κπνξεί λα γίλνληαη θαη  
ρσξίο δηάιεηκκα. 

3. Η  δηάξθεηα   δηεμαγσγήο  ησλ  ζεκηλαξίσλ  ξπζκίδεηαη  απφ  ηνλ 
δηδάζθνληα  ζε  ζπλελλφεζε   κε ηνπο ζπνπδαζηέο.  Κάζε  άιιε 
ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. 

4. Η δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ηηο  ηξεηο  (3)   ζπλερείο   ψξεο  δηδαζθαιίαο  ζην  ίδην  γλσζηηθφ  
αληηθείκελν. 

ΑΡΘΡΟ 8, Δθπαηδεπηηθέο 

Δθδξνκέο 

1. α) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ, 
ηερλνινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ 
νξγαλψλνληαη, κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ Σκήκαηνο, 
εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο 
(φρη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) ζπλερφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο ην 
εμάκελν) ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Η 

έγθξηζε παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Σ.Δ.Ι. β) 
Πνιπήκεξεο, άλσ ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, ζην 
εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηά ηηο 
δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ. Η 
έγθξηζε   παξέρεηαη   απφ   ηνλ   Τπνπξγφ   Δζληθήο   Παηδείαο   θαη  

7 

 

 

 

 



Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο (ζηελ 
νπνία πεξηιακβάλεηαη ην πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη 

εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ ζπνπδαζηψλ) 
θαη πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ T.E.I. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Φνίηεζε, Έιεγρνο Δπίδνζεο, Δπηηπρήο Παξαθνινύζεζε 

ΑΡΘΡΟ 9. 

Φνίηεζε 

1. Οη ζπνπδαζηέο παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δήισζε ηνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ  
άξζξσλ ηνπ παξφληνο. 

2. Οη πξνβιεπφκελεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαηά εμάκελν γηα θάζε κάζεκα 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ νκάδα καζεκάησλ θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ηνλ 
δηδάζθνληα   ζηελ   αξρή   θάζε   εμακήλνπ,  κε   βάζε   ην   σξνιφγην 

πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο, αθνχ  ιεθζνχλ  ππφςε νη εκέξεο πνπ 
επίζεκα δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  
εμακήλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνη 2 θαη 
3 ηνπ παξφληνο. 

3. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ν αξηζκφο ησλ εβδνκαδηαίσλ καζεκάησλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ    ζε    έλα    δηδαθηηθφ    αληηθείκελν    είλαη   γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγσ κηθξφηεξνο ησλ δέθα (10 )  γηα φιν ην δηδαθηηθφ 
εμάκελν, ην κάζεκα απηφ ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε. Η δηαπίζησζε 
πξαγκαηνπνίεζεο ή κε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη θαηά ηε ιήμε ηνπ  
εμακήλνπ, κεηά απφ γξαπηή δήισζε ηνπ δηδάζθνληνο θαη απφθαζε 
ηεο Οκάδαο Μαζεκάησλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο απνθαζίδεη ην  
πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 10. Βαζκνινγηθή 

Κιίκαθα 

1. Η βαζκνινγία ζε φια ηα καζήκαηα εθθξάδεηαη κε ηελ αξηζκεηηθή  
θιίκαθα: κεδέλ έσο δέθα (0-10), κε βάζε επηηπρίαο ην βαζκφ πέληε. 

2. Ο  ραξαθηεξηζκφο  ηεο  επίδνζεο  ησλ  ζπνπδαζηψλ  θαηά  κάζεκα  
θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
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-απφ 0-3,9 : «θαθψο» -απφ 
4 - 4,9 : «αλεπαξθψο» -απφ 5 
- 6,9 : «θαιψο» -απφ 7-8,4; 
«ιίαλ θαιψο» -απφ 8,5-10: 
«άξηζηα» 

3. 0/ νη νη βαζκνί ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε πξνζέγγηζε ελφο 
δεθάηνπ (1/10) ηεο αθέξαηαο κνλάδαο. 

ΑΡΘΡΟ 11. 

Βαζκνί Δξγαζηεξίνπ, Πξνόδνπ θαη Δμεηάζεσλ 

1. α) Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο ή 

ηνπ    εξγαζηεξηαθνχ    κέξνπο    κηθηνχ    καζήκαηνο    απαηηείηαη    ν 
ζπνπδαζηήο   λα έρεη δηεμάγεη κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ ην 80% ησλ  
πξαγκαηνπνηεζεηζψλ   αζθήζεσλ.   Σελ   ηειεπηαία   εβδνκάδα   ηνπ 
εμακήλνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκπιεξσκαηηθψλ αζθήζεσλ, κέρξη 
δχν (2) ηνλ αξηζκφ,  γηα    φζνπο    ζπνπδαζηέο έρνπλ απνηχρεη ή 
απνπζηάζεη.    Η    κνξθή   θαη   ν   ηξφπνο   ηεο   ζπκπιεξσκαηηθήο  
αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Οκάδαο Μαζεκάησλ. 

β) Ο βαζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ή πξαθηηθνχ 
κέξνπο κηθηνχ καζήκαηνο είλαη, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ 
εξγαζηεξίνπ θαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Οκάδαο Μαζεκάησλ, ν 
κέζνο φξνο φισλ ησλ επηκέξνπο βαζκψλ ησλ αζθήζεσλ, πνπ ν 

ζπνπδαζηήο έρεη δηεμάγεη κε επηηπρία ζηα πνζνζηά ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Οη αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ ή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ην εμάκελν, γ) ε 
πέληε (5) εκέξεο απφ ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ν δηδάζθσλ θαηαζέηεη 
ζην Σκήκα ηε βαζκνινγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ησλ πξαθηηθψλ 
αζθήζεσλ, πνπ θαηαρσξείηαη ζην πξσηφθνιιν θαη αξρεηνζεηείηαη. 

2. α) Η αμηνιφγεζε ηνπ ζπνπδαζηή γηα ηελ επίδνζε ηνπ θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζε θάζε κάζεκα ή κέξνο καζήκαηνο, πνπ  
παξέρεηαη κε ηε κνξθή ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο γίλεηαη: 
ί. Απφ κία πξναηξεηηθή ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

δηδαθηηθνχ εμακήλνπ επί ηνπ 40% ηνπιάρηζηνλ ηεο δηδαθηέαο 
χιεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κε ηελ αλάζεζε ζηνπο 

ζπνπδαζηέο αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ εξγαζηψλ κε δηαθξηηνχο 
ξφινπο (βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, παξνπζίαζε ζεκάησλ 
ελψπηνλ αθξναηεξίνπ, κειέηεο πεξηπηψζεσλ θ.α.) ή κε κνξθή 
αζθήζεσλ. Ο ζπληειεζηήο αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο πξναηξεηηθήο 
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ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο φζν θαη ησλ αηνκηθψλ ή ζπιινγηθψλ 
εξγαζηψλ ή αζθήζεσλ ζα είλαη 40%. Ο ζπνπδαζηήο ζα δειψλεη 

ζηε Γξακκαηεία, εάλ ζέιεη ή φρη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 
αμηνιφγεζε θαη κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ εβδνκάδσλ ζα κπνξεί, 
εάλ ην επηζπκεί, λα ηξνπνπνηεί ηελ αξρηθή ηνπ δήισζε. Η 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζα απνθαζίδεη ηελ πεξίνδν πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε, ε νπνία ζα 
νινθιεξψλεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο 9

ε
 εβδνκάδαο. ε πεξίπησζε 

γξαπηήο αμηνιφγεζεο ε δηάξθεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 
κία (1) ψξα. 

ii Απφ ηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε εθ' φιεο ηεο δηδαθηέαο χιεο 
δηάξθεηαο 2-3 σξψλ κε ζπληειεζηή 60%, γηα απηνχο πνπ ζα 
κεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε. 

3. Με ην ηέινο ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο δηεμαγσγήο καζεκάησλ ηνπ 

εμακήλνπ,   ν   δηδάζθσλ   θαηαζέηεη   ζην   Σκήκα   θαηάζηαζε   ησλ 
ζπνπδαζηψλ κε ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο 
γηα ηνλ θαζέλα ζε θάζε κάζεκα,   πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. Με επζχλε 
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο αλαθνηλψλεηαη έγθαηξα θαη πάλησο 
πξηλ απφ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, ν πίλαθαο κε ηνπο βαζκνχο, πνπ  
ζπγθέληξσζαλ ζε θάζε κάζεκα νη ζπνπδαζηέο. 

4. α) Ο ηειηθφο βαζκφο ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο ή ζεσξεηηθνχ κέξνπο 
κηθηνχ καζήκαηνο, είλαη: ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνπ ζπγθεληξψλεη 
ν ζπνπδαζηήο απφ ηελ επίδνζε ηνπ ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη 
ηελ ηειηθή εμέηαζε, πνιιαπιαζηαζκέλσλ κε ηνπο ζπληειεζηέο   ηνπ 
εδαθίνπ α' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα απηνχο πνπ 
επέιεμαλ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε. 

β)   πνπδαζηήο   ζεσξείηαη   επηηπρψλ   ζηα   καζήκαηα   εθείλα   πνπ 
ζπγθέληξσζε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5). 

5. Ο βαζκφο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηάηαμε εμάγεηαη σο εμήο: ην 
Σκήκα Τπνδνρήο κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ. ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, απαιιάζζεη ηνπο θαηαηαζζφκελνπο απφ καζήκαηα 
ή αζθήζεηο, πνπ έρνπλ εμεηαζζεί κε επηηπρία ζηε ρνιή ή ην Σκήκα 
Πξνέιεπζεο,   κε   θαηαγξάθνληαο   ηνπο   βαζκνχο  ησλ   καζεκάησλ 
απηψλ.  Καζνξίδεη  δε  ηα   καζήκαηα  θαη αζθήζεηο πξνεγνπκέλσλ 
εμακήλσλ, ζηα νπνία νη θαηαηαζζφκελνη νθείινπλ   λα εμεηαζζνχλ, 
εθφζνλ δελ δηδάρζεθαλ ή δελ αζθήζεθαλ πιήξσο ή επαξθψο ζε απηά 
ζηε ρνιή ή ην Σκήκα Πξνέιεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ην εμάκελν πνπ 
έγηλε ε θαηάηαμε. 

6. πνπδαζηήο   πνπ   δελ   παξαθνινχζεζε   κε   επηηπρία   ππνρξεσηηθφ 
κάζεκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ  
απηνχ, πξέπεη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. Δάλ απέηπρε ζε 
θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ελφο ζπλφινπ καζεκάησλ, ηα  
νπνία ραξαθηεξίδνπλ θαηεχζπλζε, ηφηε πξέπεη ην κάζεκα απηφ λα ην 
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επαλαιάβεη ην επφκελν εμάκελν ή λα αιιάμεη ην κάζεκα ή ηελ 
θαηεχζπλζε, ελψ εάλ απέηπρε ζε πξναηξεηηθφ κάζεκα, κπνξεί λα ην 
επαλαιάβεη ζε επφκελα εμάκελα ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν. Γηα θάζε 
κάζεκα πνπ δειψλεη ν ζπνπδαζηήο, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δχν (2) 
εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αθνινπζνχλ ην εμάκελν. 7. α) Ο ηειηθφο 
βαζκφο πξνθχπηεη απ' ην ζπλππνινγηζκφ ησλ βαζκψλ ηνπ ζεσξεηηθνχ 
θαη εξγαζηεξηαθνχ/πξαθηηθνχ κέξνπο ηνπ κηθηνχ καζήκαηνο κε 
ζπληειεζηέο, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,40 θαη 0,60 θαη έρνπλ άζξνηζκα 
έλα (1). Η θαηαλνκή απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ Οκάδα Μαζεκάησλ κε 
βάζε ηηο ψξεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο, σο θαη ηε θχζε θάζε κέξνπο 
ηνπ καζήκαηνο. 

β) Η παξαθνινχζεζε ζε έλα κάζεκα ζεσξείηαη επηηπρήο, εθφζνλ ν 
βαζκφο ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην εξγαζηεξηαθφ/πξαθηηθφ κέξνο ηνπ 
καζήκαηνο απηνχ έρεη ηελ έλδεημε ηνπιάρηζηνλ «5». γ) Ο ηειηθφο 
βαζκφο ακηγψο εξγαζηεξηαθνχ/πξαθηηθνχ ή ακηγψο ζεσξεηηθνχ 
καζήκαηνο είλαη ν βαζκφο πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,4 θαη 
6 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληίζηνηρα. Γηα φζνπο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο δελ 
επέιεμαλ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε, ηφηε ν βαζκφο ηεο ηειηθήο εμέηαζεο 
είλαη ν ηειηθφο. 
δ) ε πεξίπησζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο κφλν κέξνπο κηθηνχ 
καζήκαηνο, ν βαζκφο ηνπ κέξνπο απηνχ θαηνρπξψλεηαη θαη ην 
κάζεκα επαλαιακβάλεηαη κφλν σο πξνο ην άιιν κέξνο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Καλνληζκόο Δμεηάζεσλ Πεξηόδνπ θαη Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 
Λήςε Πηπρίνπ 

ΑΡΘΡΟ 12. 

Δμεηαζηηθέο Πεξίνδνη Δμακήλνπ. Πξόγξακκα Δμεηάζεσλ  

1. Μεηά    ηε    ιήμε    ησλ    καζεκάησλ   θάζε    δηδαθηηθνχ    εμακήλνπ 

αθνινπζνχλ δχν (2) εμεηαζηηθέο πεξίνδνη, δχν (2) εβδνκάδσλ ε θάζε 
κία,   θαηά   ηε   δηάξθεηα  ησλ   νπνίσλ  νη  ζπνπδαζηέο  εμεηάδνληαη 
γξαπηψο.   Καη'   εμαίξεζε,   ππάξρεη   δπλαηφηεηα   ζπνπδαζηέο   λα 
εμεηαζζνχλ  πξνθνξηθψο απφ  ηνλ  θαζεγεηή  ηνπ  καζήκαηνο,  εάλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη πγείαο ή εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα  
απνθαίλεηαη ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε  
θάζε καζήκαηνο πνπ δειψζεθε απν ην ζπνπδαζηή θαη πξνβιέπεηαη 
απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

2. Οη εμεηάζεηο πεξηφδνπ ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα, ή ζην ζεσξεηηθφ 
κέξνο κηθηψλ καζεκάησλ είλαη γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ηα 
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έρνπλ δειψζεη ππνρξεσηηθέο θαη δηεμάγνληαη κε βάζε ην πξφγξακκα, 
πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο θαη αλαθνηλψλεηαη, 

κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Σν πξφγξακκα 
εμεηάζεσλ πεξηιακβάλεη: 
-ην εμεηαδφκελν κάζεκα κε ηνλ θσδηθφ ηνπ αξηζκφ -
ηνλ εηζεγεηή ησλ ζεκάησλ -εκεξνκελία, ψξα θαη 
αίζνπζα εμεηάζεσλ -ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ επνπηψλ 
θαη επηηεξεηψλ 

3. ε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο κε ππαηηηφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ, δελ 
πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο κηαο ή θαη ησλ δχν 
εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ ζε κάζεκα ή καζήκαηα ηνπ νηθείνπ 
δηδαθηηθνχ εμακήλνπ, απηέο δηελεξγνχληαη ζην ακέζσο επφκελν 
δηδαθηηθφ εμάκελν θαη κεηά ηε ιήμε ησλ εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο ηνπ 

εμακήλνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηνρπξψλεηαη ν βαζκφο 
ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο 
καζεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, ζην 
ακέζσο επφκελν δηδαθηηθφ εμάκελν δελ απαηηείηαη δήισζε ηνπ 
καζήκαηνο απφ ηνλ ζπνπδαζηή, νχηε έρνπλ εθαξκνγή, φζνλ αθνξά 
ζηα καζήκαηα, απηά νη πεξηνξηζκνί ηεο δηάηαμεο ησλ πεξηπηψζεσλ i,ii 
ηνπ εδαθίνπ β' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο. 

ΑΡΘΡΟ 13. Οξγάλσζε ησλ 

Δμεηάζεσλ Πεξηόδνπ 

1. Σε   γεληθή   επζχλε   εχξπζκεο   δηεμαγσγήο   ησλ   εμεηάζεσλ   ηνπ 
Σκήκαηνο, έρεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο, ν νπνίνο κεξηκλά  
έγθαηξα γηα ηνλ νξηζκφ επνπηψλ, ηε·' θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ, ηε 

δηαζεζηκφηεηα   ησλ   πιηθψλ   θαη   κέζσλ   θαη   γεληθφηεξα   γηα   ην 
αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ. 

2. Ωο επηηεξεηέο ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ  
Σκήκαηνο    ηαθηηθά    κέιε    ηνπ    Δ.Π.    θαη    Δξγαζηεξηαθνί    θαη 
Δπηζηεκνληθνί   πλεξγάηεο   ηνπ   Δ Π.   ζηα   πιαίζηα   ησλ   σξψλ  
απαζρφιεζεο ηνπο θαηά βαζκίδα θαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ, πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εηζεγήζεσλ θαη γηα ηηο δηνξζψζεηο  
ησλ      γξαπηψλ      δνθηκίσλ.      ε      πεξίπησζε      έιιεηςεο      ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, σο επηηεξεηέο νξίδνληαη θαη άιιεο 
θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ κε πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιήο. 

3. Σα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ εηζεγνχληαη απηφο ή απηνί πνπ δίδαμαλ ην 
κάζεκα θαηά ην εμάκελν πνπ έιεμε θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπο 

ή θσιχκαηνο, ηα ζέκαηα ζέηεη θαη εηζεγείηαη άιινο εθπαηδεπηηθφο απφ 
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ηελ ίδηα Οκάδα Μαζεκάησλ, πνπ νξίδεηαη κε πξάμε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οκάδαο 
Μαζεκάησλ. 

4. Οη   εμεηάζεηο  θάζε   καζήκαηνο  δηεμάγνληαη   κε  ηελ  επζχλε   ηνπ 
δηδάζθνληα ην κάζεκα. 

ΑΡΘΡΟ 14. 

Γηαδηθαζία Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ «Σξάπεδα Θεκάησλ»  

1. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ ρνξεγνχληαη ζηνπο εμεηαδφκελνπο 
ζπνπδαζηέο  εηδηθά  ζθξαγηζκέλεο  θφιιεο  αλαθνξάο  ή   ηππσκέλα 
εξσηεκαηνιφγηα κε επζχλε ησλ επηηεξεηψλ ηεο αίζνπζαο. 

2. ηελ αξρή ηεο εμέηαζεο γίλεηαη απφ ηνπο επηηεξεηέο έιεγρνο ησλ 
ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ. 

3. πνπδαζηήο   πνπ   θαηαιακβάλεηαη   λα   αληηγξάθεη   απφ   βηβιία   ή 
ζεκεηψζεηο ή απφ γξαπηφ ζπνπδαζηή ή ζπλελλνείηαη κε άιινλ ή  
άιινπο  ζπνπδαζηέο  ή   παξεκπνδίδεη  ηελ  νκαιή   δηεμαγσγή   ησλ 
εμεηάζεσλ κεδελίδεηαη, αθνχ ζεκεησζεί θαη κνλνγξαθεζεί ην γξαπηφ 
ηνπ απφ ηνλ επηηεξεηή, πνπ έθαλε ηε δηαπίζησζε απηή. 

4. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηνπ  
καζήκαηνο, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαζέηεη ζην Σκήκα ηε βαζκνινγία ησλ 

εμεηάζεσλ πεξηφδνπ, θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο. 
Μεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν, ην Σκήκα πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ βαζκνινγηψλ. 

5. Σα γξαπηά δνθίκηα θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ εμεηαζηή γηα έλα  
εμάκελν,    κεηά    ηελ    παξέιεπζε    ηνπ    νπνίνπ    δηαηίζεληαη    γηα 
πνιηνπνίεζε  κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο. Καηά ην  
δηάζηεκα απηφ ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ εμεηαζηή λα 
ζπκβνπιεπηεί ην γξαπηφ ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 15. 

Δθπόλεζε Πηπρηαθήο Δξγαζίαο 

1. Κάζε ζπνπδαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη πηπρηαθή 

εξγαζία κε ζέκα, πνπ πξέπεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηα πξαγκαηηθά ζέκαηα παξαγσγήο θαη 
ππεξεζηψλ. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ Δ.Π. θαη νη Δπηζηεκνληθνί 
πλεξγάηεο πνπ δηδάζθνπλ ζην Σκήκα πξνηείλνπλ ζέκαηα πηπρηαθήο 
εξγαζίαο,   πνπ αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα ζηνπο ζπνπδαζηέο. Γηα ηελ 
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εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη, εθφζνλ είλαη 
απαξαίηεην, νη ρψξνη θαη ν εμνπιηζκφο θαζψο επίζεο ηπρφλ αλαγθαία 

νηθνλνκηθά κέζα ηνπ T.E.I. Πηπρηαθή εξγαζία κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο εθηφο T.E.I, ζε νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα, 
ππεξεζίεο θιπ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. 
Σηο πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη θάζε ζρεηηθφ 
ζέκα θαζνξίδεη κε απφθαζε ηεο ε Οκάδα Μαζεκάησλ. 

2. Κνηλφ ζέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα αλαηεζεί θαη ζε νκάδα  
κέρξη ηξηψλ (3) ζπνπδαζηψλ κε ηαπηφρξνλε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο 
ζε θάζε ζπνπδαζηή. 

3. Κάζε   ηαθηηθφ    κέινο   ηνπ    Δ.Π.    ηνπ    Σκήκαηνο   ζην   πιαίζην 
απαζρφιεζεο ηνπ ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε αξηζκνχ 
πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο (3) αλά  
εμάκελν. Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο αλαιακβάλνπλ 

επίζεο ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, κεηά ηελ θάιπςε δχν (2) 
εξγαζηψλ αλά εμάκελν πνπ ππνρξενχηαη λα αλαιακβάλεη ην Δ.Π. 

4. Απφ ηελ  Οκάδα Μαζεκάησλ νξίδεηαη γηα θάζε  ζέκα πηπρηαθήο  
εξγαζίαο έλα ηαθηηθφ κέινο ηνπ Δ.Π. ή Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο, 
πνπ επηβιέπεη ηε πξφνδν ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο, θαζνδεγεί 
ηνπο ζπνπδαζηέο ζηελ αλαδήηεζε ηεο θαιχηεξεο ιχζεο, θξνληίδεη γηα 
ηε   παξνρή   ησλ   αλαγθαίσλ   δηεπθνιχλζεσλ   ζε   ρψξνπο  θαη   ζε 
εμνπιηζκφ θαη επνπηεχεη ηα κέιε ηνπ Δ.Σ.Π., φπνπ ε ζπκβνιή ηνπο 
θξίλεηαη   αλαγθαία.   Δπίζεο,   εηζεγείηαη   ζηνλ   Πξντζηάκελν   ηνπ 
Σκήκαηνο ηε  δηάζεζε  ησλ  απαξαίηεησλ  ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα 
αλαιψζηκα      πιηθά      θιπ.      Γηα      πηπρηαθέο      εξγαζίεο      πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη    ζε    ρψξνπο    εθηφο    T.E.I.     ν    επηβιέπσλ 

εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεηαη ζην επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ κέξνο ηεο  
εξγαζίαο. Δπίβιεςε πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε κέιε 
Δ.Π.  ή  Δπηζηεκνληθνχο  πλεξγάηεο  άιινπ  Σκήκαηνο ή  Γεληθνχ 
Σκήκαηνο,  κεηά  απφ θνηλή  απφθαζε  ησλ πκβνπιίσλ ησλ  δχν  
Σκεκάησλ. 

 

5. Η επεμεξγαζία ηε πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη πέξα 
απφ ηε ιήμε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ζπνπδψλ, αλάινγα κε ηελ έθηαζε 
θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο. Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ 
ζε απηνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  
Γηα λα αλαηεζεί ζε ζπνπδαζηή πηπρηαθή εξγαζία, πξέπεη απηφο λα 
βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ. 

6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε  ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη χζηεξα απφ  
έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθνχ, απηή ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ 
πξσηνθφιινπ   ζην   Σκήκα.   Σν   πκβνχιην   ηνπ   Σκήκαηνο  νξίδεη 
εκεξνκελία κέζα ζην ρξφλν καζεκάησλ, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 
παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ή αξηζκνχ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ 
ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο απφ κέιε ηνπ Δ.Π.   ηνπ Σκήκαηνο θαη 
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Δπηζηεκνληθνχο πλεξγάηεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν 
έλαο είλαη ν εηζεγεηήο. Σελ παξνπζίαζε απηή κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ φια ηα κέιε ηνπ Δ.Π. θαη νη ζπνπδαζηέο ηεο 
ρνιήο. 

7. ε πεξίπησζε έιιεηςεο κειψλ ηνπ Δ.Π. ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ζην  
ίδην Σκήκα, ε επηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ κέιε άιινπ Σκήκαηνο ή 
Γεληθνχ Σκήκαηνο, πνπ έρνπλ ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν. Σα κέιε 
ηεο επηηξνπήο παξαθνινπζνχλ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη  
ππνβάιινπλ    δηεπθξηληζηηθέο θαη εμεηαζηηθέο εξσηήζεηο, ψζηε λα  
δηακνξθψζνπλ άπνςε γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο ιχζεο 
πνπ δφζεθε ζην πξφβιεκα θαη γηα ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θαζελφο απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ζπνπδαζηέο. Σα 
κέιε ηεο επηηξνπήο   εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνθαζίδνπλ, 
θαηά    πιεηνςεθία,    χζηεξα     απφ     πξφηαζε     ηνπ    επηβιέπνληα 

εθπαηδεπηηθνχ, γηα ην βαζκφ πνπ ζα δνζεί ζηελ πηπρηαθή εξγαζία ή 
ζε   θαζέλα   απφ   ηνπο   ζπκκεηέρνληεο   ζηελ   νκάδα   επεμεξγαζίαο 
μερσξηζηά.   ε  πεξίπησζε   πνπ  ε   πηπρηαθή   εξγαζία   δίλεηαη   ζε 
πεξηζζφηεξνπο απφ  έλαλ ζπνπδαζηέο, ηφηε ε  βαζκνινγία ηίζεηαη  
ρσξηζηά γηα θάζε έλα ζπνπδαζηή. 

8. ε πεξίπησζε πνπ κία πηπρηαθή εξγαζία θξηζεί ειιηπήο, αλαπέκπεηαη 
γηα    ζπκπιεξσκαηηθή    επεμεξγαζία,    νπφηε    επαλαιακβάλεηαη    ε 
δηαδηθαζία    ππνβνιήο    θαη    παξνπζίαζεο,    φπσο    νξίδεηαη    ζηηο 
παξαγξάθνπο 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

9. ε πεξίπησζε δηαθνξάο αμηνιφγεζεο πέξαλ ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ 
ζα δηθαηνινγείηαη ε βαζκνινγία ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 16. 

Βαζκόο Πηπρίνπ, Αλαθήξπμε Πηπρηνύρσλ  

1. Ο βαζκφο πηπρίνπ εμάγεηαη κε πξνζέγγηζε δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ 
θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 
Β = δ1β1+δ2β2+ ... +δλβλ 

δ1+δ2+ ... +δλ 

φπνπ   β1β2 .... βλ   είλαη   νη   βαζκνί   φισλ   ησλ   καζεκάησλ   πνπ 

παξαθνινχζεζε   ν   ζπνπδαζηήο   θαη   δ1δ2 ...... δλ,   νη   αληίζηνηρεο 

δηδαθηηθέο κνλάδεο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο 
δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο. 
ηα καζήκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε πηπρηαθή εξγαζία, πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ 10 κέρξη 15 δηδαθηηθέο κνλάδεο κε απφθαζε ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 
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2. Σειεηφθνηηνο ηνπ T.E.I. αλαθεξχζζεηαη πηπρηνχρνο αθφηνπ 
ζπκπιεξψζεθαλ φιεο νη απαηηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 
ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1404/1983, πξνυπνζέζεηο θαη εηδηθφηεξα απφ ηε 
ρξνλνινγία πνπ θαηαηέζεθε κέζσ πξσηνθφιινπ ηεο ζρνιήο θαη ε 
ηειεπηαία πξνυπφζεζε. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Σίηινη πνπδώλ, Σαπηόηεηα. Σεξνύκελα Βηβιία 

ΑΡΘΡΟ 17. 

Σίηινη πνπδώλ 

1. ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ T.E.I. ρνξεγνχληαη ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά 
θαη ηίηινη ζπνπδψλ: 
α) Βεβαίσζε ζπνπδαζηηθήο θαηάζηαζεο β) 
Πηζηνπνηεηηθφ απνθνίηεζεο γ) Πηπρίν 

2. Η   βεβαίσζε   ζπνπδαζηηθήο       θαηάζηαζεο   απνηειεί   αληίγξαθν 
βαζκνινγίαο ηνπ ζπνπδαζηή. 

3. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνθνίηεζεο επέρεη ζέζε αληηγξάθνπ πηπρίνπ. 
4. Ο ηχπνο ηνπ πηπρίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1404/1983. 
5. Ο ραξαθηεξηζκφο βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ    ηνπ T.E.I. 

θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
α) απφ 5-6,9 «θαιψο», β) απφ 7-8,4 «ιίαλ θαιψο», γ) απφ 8,5-10 

«άξηζηα». 
Όινη νη βαζκνί ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε πξνζέγγηζε ελφο 

δεθάηνπ ηεο αθέξαηαο κνλάδαο. 

ΑΡΘΡΟ 18. 

πνπδαζηηθή Σαπηόηεηα, Δηζηηήξην  

ηνπο ζπνπδαζηέο T.E.I. ρνξεγνχληαη: ε ζπνπδαζηηθή ηαπηφηεηα, θαη ην 

δειηίν εηδηθνχ εηζηηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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ΑΡΘΡΟ 19. 

Σεξνύκελα Βηβιία ζην Σκήκα θαη ηε ρνιή 

1. Γηα   ηελ   παξαθνινχζεζε    ηεο   ζπνπδαζηηθήο   θαηάζηαζεο   ηνπ 
Σκήκαηνο ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία θαη πξαθηηθά: 
α) Μεηξψν πνπδαζηψλ 

β) Μεηξψν Πηπρηνχρσλ 

λ) Βηβιίν Πξαθηηθψλ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

δ) Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

2. α)   Ο   ηχπνο   θαη   ην   πεξηερφκελν   ηνπ   Μεηξψνπ   πνπδαζηψλ 
θαζνξίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ T.E.I. 
β) Σν βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, απνηειείηαη απφ ηα επηκέξνπο 
δαθηπινγξαθεκέλα έληππα ή πξαθηηθά, ηα νπνία ζηα ηέινο θάζε 
ρξφλνπ βηβιηνδεηνχληαη θαη αξρεηνζεηνχληαη ρξνλνινγηθά. 

3. ε επίπεδν ρνιήο ηεξείηαη κφλν βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

4. Αλάινγα  κε ηηο ηερληθέο ηνπ  δπλαηφηεηεο,  ην  Σ.Δ.Ι.   κπνξεί λα  
ρξεζηκνπνηεί    ειεθηξνληθφ    ππνινγηζηή    γηα    ηελ    ηήξεζε    ηεο 
ζπνπδαζηηθήο θαηάζηαζεο θαη λα ρνξεγεί  επίζεκα  επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα απηήο ζηνλ ελδηαθεξφκελν ζπνπδαζηή. 

ΑΡΘΡΟ 20. 

Φηινμελνύκελνη πνπδαζηέο 

Οη ζπνπδαζηέο, νη δηαθηλνχκελνη κεηαμχ ησλ ηξηηνβάζκησλ ηδξπκάησλ 
ηεο αιινδαπήο θαη ηνπ Σ.Δ.Ι. ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, 
εγγξάθνληαη σο θηινμελνχκελνη ζπνπδαζηέο. Οη θηινμελνχκελνη 
ζπνπδαζηέο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη 
ζπνπδαζηέο ηνπ Ιδξχκαηνο, γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε θνίηεζε ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο. ηνπο ζπνπδαζηέο 
πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ (εξγαζηεξηαθψλ ή 
ζεσξεηηθψλ) θαη έιαβαλ κέξνο επηηπρψο ζε εμεηάζεηο ρνξεγείηαη 
πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ κε ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, ηνλ βαζκφ θαη 
ηηο Αθαδεκατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο. 
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ΑΡΘΡΟ 21. 

Δθπόλεζε Πξνγξάκκαηνο ζε Ιδξύκαηα ηεο Αιινδαπήο 

Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπνπδαζηψλ ελφο Σκήκαηνο ηνπ T.E.I. πνπ εθπνλνχλ 
έλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζηα 
πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, αθνινπζνχληαη νη 
δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ Σ.Δ.Ϊ. θαη 
ηνπ Σκήκαηνο Τπνδνρήο ησλ Ιδξπκάησλ πνπ ππάξρεη ζπλεξγαζία. 

ΑΡΘΡΟ 22. 

Γηάθνξεο Δμεηαζηηθέο Πεξίνδνη 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ ην πκβνχιην 

ηνπ Σκήκαηνο δχλαηαη λα νξίζεη δηαθνξεηηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. 

ΑΡΘΡΟ 23. Γεληθή 

Γηάηαμε 

Θέκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ, θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ T.E.I. κε ζρεηηθέο 
εγθπθιίνπο. 
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πκπιεξσκαηηθή Δλεκέξσζε 

Με ην λφκν 3404/2005 , Φ.Δ.Κ. 260/17/10/2005 πνπ ςεθίζηεθε απφ ηε 
βνπιή κε ζέκα «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ θαη 
Σερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
ζην άξζξν 3. , πξνβιέπνληαη ηα εμήο : 

Άξζξν 3 

Βαζκνινγία 

 

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 498/1984 «Καλνληζκφο πνπδψλ 

ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα» (Σ.Δ.Ι.), (Φ.Δ.Κ. 176Α) πνπ 

πξνζηέζεθε ζην π.δ. 185/1992 (Φ.Δ.Κ. 82Α) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :  

 

Ο ραξαθηεξηζκφο βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ησλ Σερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ θαζνξίδεηαη σο εμήο : απφ 5.00 -  6.49 «θαιψο» 

, απφ 6.50 – 8.49 «ιίαλ θαιψο» θαη απφ 8.50 – 10.00 «άξηζηα». Όινη νη 

βαζκνί ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε πξνζέγγηζε δχν δεθαδηθψλ 

ηεο αθεξαίαο κνλάδαο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ γίλεηαη κε 

βάζε ηεο δηδαθηηθέο κνλάδεο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαθηηθή 

άζθεζε θαη ηα πξναηξεηηθά καζήκαηα.  
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