
Σελίδα 1 από 2 
 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΠΣ 

1. Όσοι/ες  φοιτητές/τριες  είναι  πρωτοετείς,  δηλώνουν  αποκλειστικά  τα  μαθήματα  του 

εξαμήνου/περιόδου  όπου  ανήκουν,  αποκλειστικά  μέχρι  30  ECTS  ανά  εξάμηνο 

(χρονολογικά στο 1ο ή στο 2ο εξάμηνο). 

2. Όσοι/ες  φοιτητές/τριες  χρονολογικά  ανήκουν  στο  3ο  ή  μεγαλύτερο  εξάμηνο  αλλά  δεν 

βρίσκονται  επί  πτυχίω  (χρονολογικά  εξάμηνο  >=3  ΚΑΙ  εξάμηνο  <=8),  δηλώνουν  τα 

μαθήματα  του  τυπικού  εξαμήνου/περιόδου  όπου  ανήκουν  χρονολογικά  και  μαθήματα 

που ενδεχομένως χρωστούν, του/των προηγούμενου/προηγουμένων ετών της αντίστοιχης 

περιόδου.  Η  δήλωση  των  φοιτητών/τριων  αυτών  δεν  μπορεί  να  ξεπερνά  τα  50  ECTS 

αθροιστικά ανά περίοδο. 

3. Αν φοιτητής/τρια χρονολογικά ανήκει στο διάστημα από 5ο εξάμηνο μέχρι και 8ο εξάμηνο 

(χρονολογικά  εξάμηνο  >=5  ΚΑΙ  <=8),  θα  πρέπει  να  έχει  περατώσει  επιτυχώς  μαθήματα, 

οποιουδήποτε  εξαμήνου,  που  να  προσδίδουν  κατά  ελάχιστο  70  ECTS*  για  να  δηλώσει 

οποιοδήποτε μάθημα του 5ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο/η 

φοιτητής/τρια  μπορεί  να  δηλώσει  μόνο  μαθήματα  του  1ου  και  2ου  έτους  (1ο,  2ο,  3ο,  4ο 

εξάμηνο).  Ο  παρών  κανόνας  δεν  ισχύει  για  τους  επί  πτυχίω  φοιτητές  (χρονολογικά 

εξάμηνο >=9). 

4. Όλοι/ες  οι  φοιτητές/τριες  μπορούν  να  δηλώνουν  επιπρόσθετα  του  περιορισμού  των  50 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), εφόσον τα μαθήματα 

αυτά  ανήκουν  στο  τυπικό  ή  μικρότερο  εξάμηνο  όπου  οι  φοιτητές/τριες  ανήκουν 

χρονολογικά (ωστόσο ισχύει ο κανόνας 3). 

5. Τα Κατά Επιλογή Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) μαθήματα, δηλώνονται από το 5ο εξάμηνο και έπειτα. 

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια, δηλώνει αποκλειστικά τα μαθήματα αυτά ως εξής:  

i. Αν φοιτητής/τρια ανήκει στο 5ο εξάμηνο, δηλώνει μόνο το 1 ΚΕΥ μάθημα από τα 2. 
ii. Αν φοιτητής/τρια ανήκει στο 6ο εξάμηνο, δηλώνει μόνο τα 2 ΚΕΥ μαθήματα από τα 3. 
iii. Αν φοιτητής/τρια ανήκει στο 7ο εξάμηνο, δηλώνει μόνο τα 5 ΚΕΥ μαθήματα από τα 7. 

 
Επιτρέπεται  φοιτητής/τρια  του  4ου  έτους,  να  δηλώσει  ΚΕΥ  μαθήματα  του  3ου  έτους, 
ανεξάρτητα από τους περιορισμούς για ΚΕΥ μαθήματα που ισχύουν στο  3ο έτος. 
 

6. Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες (χρονολογικά εξάμηνο >=9) δεν υπόκεινται σε περιορισμούς 

στη  δήλωση  μαθημάτων,  μπορούν  να  δηλώσουν  οποιοδήποτε  μάθημα,  οποιασδήποτε 

περιόδου, ανεξαρτήτως αριθμού ECTS επιτυχιών. 

7. Το  μάθημα  πτυχιακής  εργασίας  με  κωδικό  TH  μπορεί  να  δηλωθεί  σε  οποιαδήποτε 

περίοδο  (χειμερινή  ή  εαρινή)  αν  ο/η  φοιτητής/τρια  ανήκει  στο  7ο  εξάμηνο  και  έπειτα. 

 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ 



Σελίδα 2 από 2 
 

Προϋπόθεση είναι να έχει συγκεντρώσει 140 ECTS* συνολικά για να μπορεί να το δηλώσει. 

Τα  12  ECTS  που  έχει  το  μάθημα  TH,  μπορούν  να  δηλωθούν  επιπλέον  του  περιορισμού 

μέχρι 50 ECTS ανά περίοδο. 

8. Για να δηλώσει ένας/μια φοιτητής/τρια το μάθημα πρακτικής άσκησης του 8ου εξαμήνου 

(εαρινή  περίοδος)  με  κωδικό  PL,  ανεξαρτήτως  αν  είναι  επί  πτυχίω,  θα  πρέπει 

υποχρεωτικά  να  έχει  συγκεντρώσει  135  ECTS*  συνολικά  και  να  έχει  περατώσει  τα 

παρακάτω μαθήματα: 

Προαπαιτούμενα μαθήματα του ΠΠΣ για έναρξη Πρακτικής Άσκησης 

Α/Α  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  Εξάμηνο 

01  1105 
Εισαγωγή στην Επιστήμη των 
Τροφίμων και της Διατροφής 

1ο 

02  2105  Διατροφική Αξιολόγηση  2ο 

03  3101  Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων  3ο 

04  3104  Διατροφή στα Στάδια της Ζωής  3ο 

05  3105  Μεταβολισμός Ι  3ο 

06  3106  Διατροφική Αγωγή  3ο 

07  4102  Αρχές Κλινικής Διαιτολογίας  4ο 

08  4104  Μεταβολισμός ΙΙ  4ο 

09  4107  Παθολογική Φυσιολογία  4ο 

10  5101  Κλινική Διατροφή Ι  5ο 

11  5103  Αθλητική Διατροφή  5ο 

12  5105  Κλινική Παιδιατρική Διατροφή  5ο 

13  6101  Τεχνητή Διατροφή  6ο 

14  6104 
Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος 
Τροφίμων 

6ο 

15  6105  Κλινική Διατροφή ΙΙ  6ο 

 

Τα 18 ECTS που έχει το μάθημα PL, μπορούν να δηλωθούν επιπλέον του περιορισμού 

μέχρι 50 ECTS ανά περίοδο. 

 

*  Προσμετρώνται  μόνο  τα  ECTS  ολόκληρων  περασμένων  μαθημάτων  και  όχι 

μεμονωμένων μερών.  Για παράδειγμα, αν φοιτητής/τρια  έχει  εξεταστεί  επιτυχώς μόνο στο 

θεωρητικό  και  όχι  στο  εργαστηριακό  μέρος  ενός  σύνθετου  μαθήματος,  τότε  τα  ECTS  του 

θεωρητικού  μέρους  δεν  προσμετρώνται.  Το  ίδιο  ισχύει  και  στην  περίπτωση  που  έχει 

εξεταστεί  επιτυχώς  μόνο  στο  εργαστηριακό  και  όχι  στο  θεωρητικό  μέρος  ενός  σύνθετου 

μαθήματος. 

 

Σημείωση: Για το πρόγραμμα εξομοίωσης του ΤΔΔ δεν απαιτούνται κανόνες δήλωσης 

μαθημάτων. Οι δηλώσεις των φοιτητών/τριών αυτής της κατηγορίας δημιουργούνται από τη 

Γραμματεία. 


