
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 
 

Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το Ακαδηµαϊκό 
Έτος 1999-2000 έως το Ακαδηµαϊκό Έτος 2003-20041

 
1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον 8 εξάµηνα.   

2. Επιτυχία σε 36 µαθήµατα και ένα µάθηµα Ξένης Γλώσσας 4ου εξαµήνου. 

3. Επιτυχία σε 22 υποχρεωτικά µαθήµατα (Κατηγορίας 1), σύµφωνα µε τις  
παρακάτω διατάξεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: 

• Απαιτείται επιτυχία και στα 20 µαθήµατα που ήταν υποχρεωτικά στον 
οδηγό σπουδών του Ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 και παραµένουν 
υποχρεωτικά στο ισχύον πρόγραµµα σπουδών. 

• Τα µαθήµατα Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα, Προγραµµατισµός 
Υπολογιστών µε Java, Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων και Εφαρµοσµένες 
Πιθανότητες και Στατιστική αναγνωρίζονται ως υποχρεωτικά, ανεξάρτητα 
από το πότε επέτυχε σε αυτά ο φοιτητής.  Απαιτείται εποµένως επιτυχία 
σε οποιαδήποτε 2 από τα µαθήµατα αυτά. 

4. Επιτυχία σε 10 τουλάχιστον Μαθήµατα Κατευθύνσεων σύµφωνα µε τις 
παρακάτω διατάξεις 5 και 6. 

5. Επιτυχία σε 4 Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατευθύνσεων (Κατηγορίας 2) που 
είναι τα εξής: 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 2 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 είτε 

• Τα µαθήµατα Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα, Προγραµµατισµός 
Υπολογιστών µε Java, Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων και Εφαρµοσµένες 
Πιθανότητες και Στατιστική εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά 
(Κατηγορίας 1). 

6. Επιτυχία σε 6 ακόµη Μαθήµατα Κατευθύνσεων Επιλογής, που είναι τα εξής: 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 3 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 ή 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 2 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως 
υποχρεωτικά Κατευθύνσεων (Κατηγορίας 2) ή 

                                                           
1 Για τους φοιτητές αυτούς ισχύουν ουσιαστικά οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου – το πρόγραµµα σπουδών 

όπως αυτό αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών 2003-4 



• Τα µαθήµατα Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα, Προγραµµατισµός 
Υπολογιστών µε Java, Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων και Εφαρµοσµένες 
Πιθανότητες και Στατιστική εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά 
(Κατηγορίας 1) ή ως υποχρεωτικά Κατευθύνσεων (Κατηγορίας 2). 

7. Επιτυχία σε  4 ακόµη Μαθήµατα  Ελευθέρων Επιλογών τα οποία είναι: 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 4 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 ή στον ισχύοντα οδηγό σπουδών ή 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 3 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως επιλογές 
κατευθύνσεων (Κατηγορίας 3) ή 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 2 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως 
υποχρεωτικά κατευθύνσεων (Κατηγορίας 2) ή 

• Τα µαθήµατα Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα, Προγραµµατισµός 
Υπολογιστών µε Java, Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων και Εφαρµοσµένες 
Πιθανότητες και Στατιστική εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά 
(Κατηγορίας 1), υποχρεωτικά Κατευθύνσεων (Κατηγορίας 2) ή επιλογές 
Κατευθύνσεων (Κατηγορίας 3). 

8. Για την απονοµή πτυχίου χωρίς αναφορά σε Κατεύθυνση δεν απαιτείται άλλη 
προϋπόθεση. Για την απονοµή πτυχίου µε αναφορά σε Κατεύθυνση απαιτείται 
επιτυχία σε 4 υποχρεωτικά µαθήµατα της κατεύθυνσης αυτής και σε 6 µαθήµατα 
επιλογής της κατεύθυνσης αυτής σύµφωνα µε τον οδηγό σπουδών του 
Ακαδηµαϊκού Έτους 2003-2004 και τις ακόλουθες προσθήκες: 

• Τα µαθήµατα Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα και Προγραµµατισµός 
Υπολογιστών µε Java µπορούν να προσµετρηθούν ως υποχρεωτικά 
µαθήµατα Κατεύθυνσης (Κατηγορίας 2) ή ως µαθήµατα επιλογής 
Κατεύθυνσης (Κατηγορίας 3) για την Κατεύθυνση Επιστήµης 
Υπολογιστών, εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά 
(Κατηγορίας 1). 

• Τα µαθήµατα Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων και Εφαρµοσµένες 
Πιθανότητες και Στατιστική µπορούν να προσµετρηθούν ως υποχρεωτικά 
µαθήµατα Κατεύθυνσης (Κατηγορίας 2) ή ως µαθήµατα επιλογής 
Κατεύθυνσης (Κατηγορίας 3) για την Κατεύθυνση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων και ∆ιοίκησης, εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως 
υποχρεωτικά (Κατηγορίας 1). 

9. Σε περιπτώσεις αµφισβήτησης, αποφαίνεται η Επιτροπή Προγράµµατος 
Σπουδών. 

10. Μαθήµατα των Οδηγών Σπουδών 2003-4 (ή παλαιότερων) και 2005-6 
θεωρούνται ισοδύναµα όσον αφορά στις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 



 

Πίνακας αντιστοιχιών µαθηµάτων 
 

Α/Α ΠΑΛΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ  
Οδηγού Σπουδών 2003-4 ή παλαιότερου 

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Οδηγού Σπουδών 2004-5 

 
1. Ανάκτηση Πληροφοριών Συστήµατα Ανάκτησης 

Πληροφοριών 
2. Αξιολόγηση Επενδύσεων Αξιολόγηση Επενδύσεων µε 

Εφαρµογές στην Πληροφορική 
3. Αρχεία και Βάσεις ∆εδοµένων Βάσεις ∆εδοµένων 
4. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών2 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστηµάτων 
5. Γλώσσες Προγραµµατισµού-

Μεταγλωττιστές 
Μεταγλωττιστές 

6. Ειδικά Θέµατα Τεχνολογίας Λογισµικού Επαλήθευση, Επικύρωση και 
Συντήρηση Λογισµικού 

7. Εισαγωγή στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
8. Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό 

Υπολογιστών 
9. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες ∆ικτύων και τη 

Χρέωση 
Οικονοµικά ∆ικτύων 

10. Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλες Βάσεις 
∆εδοµένων 

Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις 
∆εδοµένων και τον Παγκόσµιο 
Ιστό 

11. Επιχειρησιακή Οικονοµική Ανάλυση Εισαγωγή στην Οικονοµική 
Επιστήµη 

12. Θεωρία Αποφάσεων Στατιστική Θεωρία Αποφάσεων 
13. Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα Κατανεµηµένα Συστήµατα 
14. Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας Επιχειρησιακή  Έρευνα  
15. Μετάδοση ∆εδοµένων-Επικοινωνίες ∆ίκτυα Επικοινωνιών 
16. Πιθανότητες και Στατιστική Πιθανότητες 
17. Προγραµµατισµός Εµπορικών Εφαρµογών Ανάλυση & Σχεδίαση 

Επιχειρησιακών Εφαρµογών 
18. Προγραµµατισµός Υπολογιστών Προγραµµατισµός Υπολογιστών 

µε C++ 
19. Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι Οικονοµετρικές Μέθοδοι 
20. Στατιστική Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και 

Στατιστική 
21. Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας Αρχιτεκτονική Υπολογιστών3

22. Υπολογισιµότητα και Πολυπλοκότητα Υπολογισιµότητα 
  

 

                                                           
2 Πρόκειται για το υποχρεωτικό µάθηµα που διδασκόταν µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003. 
3 Πρόκειται για το µάθηµα επιλογής που διδάσκεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. 



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 
Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα κατά το 
Ακαδηµαϊκό Έτος 1998-99 και παλαιότερα4

  
1. Εγγραφή και παρακολούθηση για τουλάχιστον 8 εξάµηνα.   

2. Επιτυχία σε 36 µαθήµατα εκτός της Ξένης Γλώσσας (βλέπε παρακάτω), εκ 
των οποίων τα 20 σύµφωνα µε την παρακάτω διάταξη 3 και τα 16 σύµφωνα µε 
τις παρακάτω διατάξεις 4, 5 και 6. 

3. Επιτυχία σε 20 υποχρεωτικά µαθήµατα (Κατηγορίας 1), σύµφωνα µε τις  
παρακάτω διατάξεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: 

• Απαιτείται επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα που ήταν υποχρεωτικά  κατά το 
χρόνο κανονικής φοίτησης του φοιτητή και παραµένουν υποχρεωτικά στο 
ισχύον πρόγραµµα σπουδών. 

• Μαθήµατα που ήταν υποχρεωτικά κατά το χρόνο κανονικής φοίτησης του 
φοιτητή και στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει µέχρι και την εξεταστική 
περίοδο Σεπτεµβρίου 1999 αναγνωρίζονται ως υποχρεωτικά, ανεξάρτητα 
από την κατηγορία που ανήκουν στο ισχύον πρόγραµµα σπουδών. 

• Τα µαθήµατα Αλγόριθµοι, Λογιστική, Σχεδιασµός Βάσεων ∆εδοµένων, 
Αυτόµατα και Πολυπλοκότητα, Προγραµµατισµός Υπολογιστών µε Java και  
Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και Στατιστική αναγνωρίζονται ως 
υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από το πότε επέτυχε σε αυτά ο φοιτητής. 

• Τα υπόλοιπα υποχρεωτικά µαθήµατα (µέχρι τα απαιτούµενα 20) θα 
πρέπει να προέρχονται από τα υποχρεωτικά µαθήµατα του ισχύοντος 
προγράµµατος σπουδών. 

• ∆εν µπορεί να προσµετρηθεί  ως υποχρεωτικό το µάθηµα Εισαγωγή στην 
Επιστήµη των Υπολογιστών. 

4. Επιτυχία σε τουλάχιστον 6 µαθήµατα Κατηγορίας 2 τα οποία 
προσδιορίζονται ως εξής: 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 2 κατά το χρόνο κανονικής 
φοίτησης του φοιτητή και στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει µέχρι και την 
εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου 1999, ή 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 2 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004, ή 

• Μαθήµατα που µπορούν να αναγνωριστούν ως υποχρεωτικά (Κατηγορίας 
1) σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη 3 ή 
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• Η Εκπόνηση Εργασίας (δεδοµένου ότι για όσους έχουν εισαχθεί το 
ακαδηµαϊκό έτος 1998 – 1999 και παλαιότερα ανήκε στην Κατηγορία 2). 

Επιπλέον:  

• ∆εν µπορεί να προσµετρηθεί ως µάθηµα Κατηγορίας 2 το µάθηµα 
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών. 

• ∆εν µπορούν να προσµετρηθούν ως µαθήµατα Κατηγορίας 2 όσα 
µαθήµατα έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά (Κατηγορίας 1). 

5. Επιτυχία σε τουλάχιστον 6 µαθήµατα Κατηγορίας 3.  Τα µαθήµατα αυτά  
προσδιορίζονται ως εξής: 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 3 κατά το χρόνο κανονικής 
φοίτησης του φοιτητή και στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει µέχρι και την 
εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου 1999, ή 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 3 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004, ή 

• Μαθήµατα που µπορούν να αναγνωριστούν ως υποχρεωτικά  
(Κατηγορίας 1) σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη 3 ή ως µαθήµατα 
Κατηγορίας 2 σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη 4. 

Επιπλέον 

• Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν επιτύχει µέχρι και την εξεταστική 
περίοδο Σεπτεµβρίου 1999 σε 5 µαθήµατα τα οποία ανήκαν στην 
Κατηγορία 4 κατά το χρόνο κανονικής φοίτησής τους, ένα µόνο από τα 
µαθήµατα αυτά µπορεί να προσµετρηθεί ως µάθηµα Κατηγορίας 3. 

• ∆εν µπορεί να προσµετρηθεί ως µάθηµα Κατηγορίας 3 το µάθηµα 
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών. 

• ∆εν µπορούν να προσµετρηθούν ως µαθήµατα Κατηγορίας 3 όσα 
µαθήµατα έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά  (Κατηγορίας 1) ή 
Κατηγορίας 2. 

6. Επιτυχία σε  4  το πολύ µαθήµατα Κατηγορίας 4.  Τα µαθήµατα αυτά 
προσδιορίζονται ως εξής: 

• Μαθήµατα που ανήκαν στην Κατηγορία 4 στον οδηγό σπουδών του 
ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004, είτε 

• Μαθήµατα που µπορούν να αναγνωριστούν ως υποχρεωτικά  
(Κατηγορίας 1) σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη 3, ως µαθήµατα 
Κατηγορίας 2 σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη 4 ή ως µαθήµατα 
Κατηγορίας 3 σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη 5. 

Επιπλέον 



• ∆εν µπορεί να προσµετρηθεί ως µάθηµα Κατηγορίας 4 το µάθηµα 
Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών. 

• ∆εν µπορούν να προσµετρηθούν ως µαθήµατα Κατηγορίας 4 όσα 
µαθήµατα έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά  (Κατηγορίας 1), 
Κατηγορίας 2 ή Κατηγορίας 3. 

7. Για την απονοµή πτυχίου χωρίς αναφορά σε Κατεύθυνση δεν απαιτείται άλλη 
προϋπόθεση. Για την απονοµή πτυχίου µε αναφορά σε Κατεύθυνση ο φοιτητής 
µπορεί να ακολουθήσει είτε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον κανονικό χρόνο 
φοίτησής του είτε αυτές που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών του ακαδηµαϊκού 
έτους 2003-2004. Ειδικότερα όσον αφορά στην υπαγωγή στις διατάξεις του 
οδηγού σπουδών του ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 ισχύουν τα εξής: 

• Μπορούν να προσµετρηθούν ως Υποχρεωτικά Μαθήµατα 
Κατευθύνσεων (Κατηγορία 2) και σε οποιαδήποτε Κατεύθυνση ένα ή 
περισσότερα από τα µαθήµατα ∆οµές Αρχείων, Μαθηµατικός 
Προγραµµατισµός, Στατιστικές και Οικονοµετρικές Μέθοδοι και στα 
οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει µέχρι και την εξεταστική περίοδο 
Σεπτεµβρίου 1999, εάν δεν έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά 
(Κατηγορίας 1). 

• Μπορεί να προσµετρηθεί ως Υποχρεωτικό Μάθηµα Κατεύθυνσης 
(Κατηγορία 2) και σε οποιαδήποτε Κατεύθυνση το µάθηµα Εισαγωγή στο 
∆ιαδίκτυο, στον Παγκόσµιο Ιστό και στα Πολυµέσα. 

• Μπορούν να προσµετρηθούν ως Υποχρεωτικά Μάθηµατα Κατεύθυνσης 
(Κατηγορία 2) και σε οποιαδήποτε Κατεύθυνση τα  µαθήµατα 
Πιθανότητες και Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και Στατιστική εάν δεν 
έχουν προσµετρηθεί ως υποχρεωτικά (Κατηγορίας 1). 

8. Σχετικά µε την Ξένη Γλώσσα, απαιτείται επιτυχία σε ένα τουλάχιστον µάθηµα 
4ου εξαµήνου. 

9. Σε περιπτώσεις αµφισβήτησης, αποφαίνεται η Επιτροπή Προγράµµατος 
Σπουδών. 

10. Ισοδυναµίες µαθηµάτων παλαιοτέρων του 2003-4 µε νέα προσδιορίζονται 
από τους πίνακες ισοδυναµιών που τηρούνται στην Γραµµατεία του Τµήµατος. 
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