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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΑΕ 

 

Για να μπορέσετε να υπολογίσετε πόσα επιπλέον μαθήματα θα πρέπει να 

παρακολουθήσετε από το νέο πρόγραμμα, ώστε να συγκεντρώσετε τις απαιτούμενες 30 ΔΜ 

για τη λήψη του πτυχίου ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει να συμπληρώσετε τις στήλες D, K και Ν 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

 

ΒΗΜΑ 1 

Στην στήλη D βάζετε ένα ελληνικό κεφαλαίο Ν για όσα μαθήματα του παλιού 

προγράμματος έχετε περάσει, οπότε το λογισμικό σας υπολογίζει τα μαθήματα που έχετε 

περάσει καθώς και τις ΔΜ που έχετε συγκεντρώσει, στα κελιά D59 και F59 αντίστοιχα. 

 

ΒΗΜΑ 2 

Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την εξάμηνη πρακτική σας άσκηση, τότε στα κελιά 

Ν50 και Ν75 να βάλετε από ένα ελληνικό κεφαλαίο Ν. Αν έχετε ολοκληρώσει και την 

πτυχιακή σας εργασία τότε να βάλετε ένα ελληνικό κεφαλαίο Ν στο κελί Ν85. 

 

ΒΗΜΑ3 

Πηγαίνετε στα κελιά Ν10 και Ο10 και δείτε τα νούμερα που σας βγάζει το λογισμικό. Τα 

νούμερα αυτά αντιστοιχούν το πρώτο στα επιπλέον μαθήματα του νέου προγράμματος τα 

οποία πρέπει να παρακολουθήσετε και το δεύτερο στις ΔΜ τις οποίες θα πρέπει να 

συγκεντρώσετε από το νέο πρόγραμμα. 

 

ΒΗΜΑ 4 

Τα παραπάνω νούμερα θα σας βοηθήσουν να κάνετε τις επιλογές τόσο των υποχρεωτικών 

μαθημάτων που δεν έχετε παρακολουθήσει όσο και των επιλογής μαθημάτων που θα 

πρέπει να παρακολουθήσετε. Όσα από τα υποχρεωτικά μαθήματα της στήλης Ι είναι 

κοκκινισμένα θα πρέπει να τα επιλέξετε βάζοντας ένα ελληνικό κεφαλαίο Ν στο αντίστοιχο 

κελί της στήλης Κ. Από τα πράσινα επιλογής μαθήματα της στήλης Ι, που φέρουν την 

ένδειξη Δ.Ε., μπορείτε να επιλέξετε αυτά που θέλετε, χωρίς κανένα περιορισμό, αλλά με 

την προϋπόθεση ότι θα προσφέρονται από το τμήμα, βάζοντας ένα ελληνικό κεφαλαίο Ν 

στο αντίστοιχο κελί της στήλης Κ. 

 

ΒΗΜΑ 5 

Σε περίπτωση που δεν έχετε ολοκληρώσει την πρακτική σας άσκηση και θέλετε να την 

πραγματοποιήσετε σε δύο τρίμηνα με το νέο πρόγραμμα, τότε βάζετε στα κελιά Ν50 και 

Ν75 από ένα ελληνικό κεφαλαίο Ν. Αν θέλετε να πραγματοποιήσει μόνο τρίμηνη πρακτική 

άσκηση με το νέο πρόγραμμα, τότε βάζετε ένα ελληνικό κεφαλαίο Ν στο κελί Ν50 ή στο 

Ν75 ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο θέλετε να την πραγματοποιήσετε (6ο ή 8ο 

αντίστοιχα). Τέλος, αν δεν έχετε ολοκληρώσει την πτυχιακή σας εργασία και θέλετε να την 

πραγματοποιήσετε με το νέο πρόγραμμα, τότε στο κελί Ν85 βάζετε ένα ελληνικό κεφαλαίο 

Ν. 

 

 



 

ΒΗΜΑ 6 

Το λογισμικό σας υπολογίζει τον αριθμό των μαθημάτων του νέου προγράμματος που έχετε 

δηλώσει καθώς και τις ΔΜ που θα συγκεντρώσετε από αυτά, στα κελιά Ν10 και Ο10 

αντίστοιχα. Τα νούμερα αυτά πρέπει να συμφωνούν με εκείνα των κελιών K86 και L86 ή να 

είναι μεγαλύτερα. Σε περίπτωση που τα νούμερα αυτά (κελιά Ν10 και Ο10) είναι 

μεγαλύτερα από εκείνα των κελιών K86 και L86 αντίστοιχα, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

το οποίο σας το επισημαίνει το λογισμικό στα κελιά Κ87 και L87 και πρέπει πρώτα να το 

βρείτε και στη συνέχεια να το διορθώσετε. 

 


