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Προς: Τους προπτυχιακούς φοιτητές,
μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψηφίους διδάκτορες του
Τμήματός μας
Κοιν: Διδάσκοντες του Τμήματος

Θέμα: «Ενημέρωση για διάφορα φοιτητικά θέματα»

1. Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 του Ν.4009/2011 η εγγραφή των φοιτητών
είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο. Αν δεν γίνει εγγραφή για δύο συνεχόμενα
εξάμηνα, διαγράφεται ο φοιτητής αυτοδικαίως.
2. α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Φ.5/114196/Β3 (ΦΕΚ Β 2234/4-10-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι φοιτητές δικαιούνται ακαδημαϊκή ταυτότητα
(πάσο - φοιτητική ταυτότητα) για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. Για όσους φοιτητές είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου
ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και όσοι έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη φοίτησης η ακαδημαϊκή
ταυτότητα θα επέχει θέση απλής φοιτητικής ταυτότητας και όχι πάσου.
2.β. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Φ.5/114196/Β3 (ΦΕΚ Β 2234/4-10-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται
ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο - φοιτητική ταυτότητα) για όσα έτη απαιτούνται για
τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος. Για όσους φοιτητές είναι ήδη κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα επέχει θέση απλής φοιτητικής
ταυτότητας και όχι πάσου.
2.γ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Φ.5/114196/Β3 (ΦΕΚ Β 2234/4-10-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται
ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο - φοιτητική ταυτότητα) για τέσσερα έτη από την
ημερομηνία εγγραφής τους. Για όσους φοιτητές είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού

τίτλου η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα επέχει θέση απλής φοιτητικής ταυτότητας και
όχι πάσου.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 10 του Ν.4009/2011 οι φοιτητές δικαιούνται
δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη
πτυχίου. Όσοι είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν δικαιούνται δωρεάν
διδακτικά συγγράμματα. Επίσης, όσοι φοιτητές παρακολουθούν για δεύτερη
φορά μαθήματα, για τα οποία τους είχε ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα, δε
δικαιούνται εκ νέου δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
4. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και εφεξής τηρείται με αυστηρότητα ο
Κανονισμός Σπουδών σε ό,τι αφορά τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Η τήρηση της
σχετικής διάταξης επιβάλλεται πλέον και από τον Νόμο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος
φοιτητής δεν έχει εξεταστεί με επιτυχία στα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν θα
μπορεί να δηλώσει και να παρακολουθήσει μαθήματα ή σεμινάρια που, σύμφωνα
με τον Κανονισμό Σπουδών, εξαρτώνται από αυτά.
5. Οι αιτήσεις των φοιτητών για αλλαγή ή για αντιστοίχιση μαθήματος θα γίνονται
εντός των ημερομηνιών των δηλώσεων μαθημάτων (απόφαση της Γ.Σ. υπ’ αρ.
168/8-7-2011).
6. Οι αιτήσεις των φοιτητών για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων θα γίνονται
δεκτές από το Τμήμα μόνο εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος και συνοδεύονται από
σχετικά δικαιολογητικά (απόφαση της Γ.Σ. υπ’ αρ. 173/18-1-2012).
7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες από το ακαδ. έτος 2012-2013 και εφεξής πρέπει να
παραδίδουν κάθε έτος έκθεση προόδου και να παρουσιάζουν ένα μέρος της
εργασίας τους (απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. υπ’ αρ. 177/14-6-2012).

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Δημήτριος Φωτεινός

2

