
ΟΡΟΙ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ 

 

Κατόπιν νεότερης γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος οι όροι 
λήψης Πτυχίου του Προγράμματος Σπουδών ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τους φοιτητές 
εισαγωγής Τ.Ε.Ι. διαμορφώνονται ως ακολούθως:  

 

Α) Οι φοιτητές εισαγωγής ΤΕΙ οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Πανεπιστημιακό 
Πρόγραμμα σπουδών σε προηγούμενα εξάμηνα χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει 
Πρακτική Άσκηση ή/και εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία, οφείλουν να 
πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση τους ή/και να εκπονήσουν την 
Πτυχιακή Εργασία τους εκ παραλλήλου με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών. 

 

Β) Οι όροι λήψης πτυχίου ΔΙΠΑΕ για τους φοιτητές εισαγωγής ΤΕΙ, οι οποίοι είτε 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει μετάβαση στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
ΔΙΠΑΕ είτε θα πραγματοποιήσουν στο μέλλον είναι οι ακόλουθοι: 

 

Β.1. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το Πρόγραμμα 
Σπουδών ΤΕΙ μαθήματα (34 υποχρεωτικά μαθήματα και 5 μαθήματα επιλογής) 
και να συγκεντρώνουν 210 διδακτικές μονάδες 

 

Β.2. Να έχουν ολοκληρώσει την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ και να έχουν 
εκπονήσει την Πτυχιακή Εργασία.  

 

Β.3. Να  παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς: 

 στα δύο (2) ΝΕΑ υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.:  

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Β’ Εξαμ.) και  
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ’ Εξαμ.) 

και στα παρακάτω κατά περίπτωση μαθήματα: 



α)Εφόσον είχαν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα επιλογής ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
και ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ του Προγράμματος Σπουδών του του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  

 δύο (2)από τα προσφερόμενα ΝΕΑ μαθήματα επιλογής του Προγράμματος 
Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ανεξαρτήτως εξαμήνου στο οποίο αυτά διδάσκονται. 

 
β) Εφόσον είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα επιλογής ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - ΟΡΟΛΟΓΙΑ, 
αλλά ΌΧΙ στο μάθημα επιλογής ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ του Προγράμματος Σπουδών του 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  

 το υποχρεωτικό μάθημα ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ του Προγράμματος Σπουδών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
γ) Εφόσον είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα επιλογής ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, αλλά ΌΧΙ 
στο μάθημα επιλογής ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - ΟΡΟΛΟΓΙΑ του Προγράμματος Σπουδών του 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  

 το υποχρεωτικό μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι-ΟΡΟΛΟΓΙΑ του Προγράμματος Σπουδών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
δ) Εφόσον ΔΕΝ είχαν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα επιλογής ΑΓΓΛΙΚΑ Ι - 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ και ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ του Προγράμματος Σπουδών του του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  

 το υποχρεωτικό μάθημα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι-ΟΡΟΛΟΓΙΑ του Προγράμματος Σπουδών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. και 

 το υποχρεωτικό μάθημα ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ του Προγράμματος Σπουδών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 
 
Η εξάμηνη πρακτική άσκηση αντιστοιχείται με τα μαθήματα επιλογής ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι και 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ του Προγράμματος Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχείται με το μάθημα επιλογής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του 
Προγράμματος Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 

Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές οφείλουν να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 240 
διδακτικές μονάδες. 
 

 


