
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΠΣ 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

1. Τα περισσότερα αιτήματα έχουν γίνει δεκτά. 

2. Τα δύο πιο συχνά αιτήματα ήταν (και ικανοποιήθηκαν):  

- Μηδενισμός οφειλόμενης επιλογής στο 1ο εξάμηνο (οφειλόμενο μάθημα: Παραστατική), 

ικανοποιήθηκε όταν υπήρχε προβιβάσιμος βαθμός σε κάποιο μάθημα επιλογής στα πρώτα 6 

εξάμηνα. 

- Μηδενισμός οφειλόμενης επιλογής στο 4ο εξάμηνο (οφειλόμενο μάθημα: Γεωδαιτικές Ασκήσεις 

και Στοιχεία Δικαίου), ικανοποιήθηκε όταν υπήρχε προβιβάσιμος βαθμός είτε σε κάποιο μάθημα 

επιλογής στα πρώτα 6 εξάμηνα είτε σε μάθημα στην ίδια ομάδα. 

3. Πολλά αιτήματα αφορούσαν τροποποιήσεις που έχουν προβλεφθεί από τις μεταβατικές 

διατάξεις (ίσως στη λογική του «καλού-κακού», ίσως λόγω ελλιπούς μελέτης των μεταβατικών 

διατάξεων), για παράδειγμα: ενώ έγινε αυτόματα η απαλλαγή από καταργηθέντα μαθήματα του 7ου   

και του 9ου εξαμήνου, αρκετά αιτήματα αφορούσαν αυτές τις απαλλαγές. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  

Αφορούν όλους 

1. Βαθμοί περασμένων μαθημάτων δεν διαγράφονται και δεν μεταφέρονται.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Απόρροια του (1): Βαθμός μαθήματος που περάστηκε στο παρελθόν ως προαιρετικό δεν 

συνυπολογίζεται στη βαθμολογία πτυχίου έστω και αν πλέον είναι κύριο. 

2. Βαθμοί επιπλέον μαθημάτων δεν συνυπολογίζονται στη βαθμολογία πτυχίου. 

3. Ύλη μισού μαθήματος δεν απαλλάσσει από ολόκληρο μάθημα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συχνό αίτημα: έχω περάσει το παλαιό μάθημα "Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & 

Μιγαδικές Συναρτήσεις" του 4ου, ζητώ να απαλλαχτώ από την ομάδα επιλογών του 8ου στην οποία 

ανήκει η "Μιγαδική Ανάλυση" του 8ου. 

4. Περασμένο μάθημα επιλογής δεν μπορεί να μετρήσει για απαλλαγή από υποχρεωτικό μάθημα. 

Αφορά εξάμηνο έως και 7ο 

5. Περασμένα μαθήματα (έως και Σεπτ. 2017) δεν μπορούν να ικανοποιήσουν μελλοντικές 

υποχρεώσεις (ξεκινώντας από 2018 και πέρα). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν κάποιος έχει πάρει απαλλαγή από ένα μάθημα που μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο 

εξάμηνο, όταν φτάσει σ' αυτό το εξάμηνο και του προστεθεί η υποχρέωση, τότε θα πάρει απαλλαγή 

(εφόσον είναι ακριβώς το ίδιο μάθημα - αν όχι θα κάνει νέο αίτημα). 

Αφορούν φοιτητές 9ου εξαμήνου και επανεγγραφέντες 

6. Μαθήματα επιλογής των κατευθύνσεων που καταργήθηκαν δεν απαλλάσσουν από κάποιο άλλο 

μάθημα (αλλά βέβαια μετράνε ως μια περασμένη υποχρέωση). 

7. Απαλλαγή από επιλογή δεν μπορεί να καταλήξει σε μαθήματα λιγότερα του φετεινού 

προγράμματος, δηλ. του ακαδημαϊκού 2017-2018, συνολικά και ανά εξάμηνο κατεύθυνσης.  



8. Ειδικά για τις επιλογές στο 9ο εξάμηνο των Δομοστατικών (έως πέρσι 4 υποχρεωτικά + 4 επιλογής) 

από όπου καταργήθηκε το πρώην υποχρεωτικό μάθημα του 9ου εξαμήνου Στατική 6 

Περασμένη Στατική 6, περασμένες 2 επιλογές: Υποχρέωση για 0 επιπλέον επιλογές 

Περασμένη Στατική 6, περασμένες 1 επιλογή: Υποχρέωση για 1 επιπλέον επιλογή 

Περασμένη Στατική 6, περασμένες 0 επιλογές: Υποχρέωση για 2 επιπλέον επιλογές 

Οφειλόμενη Στατική 6, περασμένες 3 ή 4 επιλογές: Υποχρέωση για 0 επιπλέον επιλογές 

Οφειλόμενη Στατική 6, περασμένες 0 ή 1 ή 2 επιλογές: Υποχρέωση για 3 ή 2 ή 1  επιπλέον επιλογές 

 


