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1. Οπιζμόρ, Σηόσοι, Κείμενη Νομοθεζία  

 

Η Γηαδηθαζία ηεο Μπνιόληα (19/06/1999, Γηαθήξπμε ηεο Μπνιόληα κεηαμύ 29 

ρσξώλ) είρε σο ζηόρν ηε δεκηνπξγία ελόο Δπξσπατθνύ Χώξνπ Αλώηαηεο 

Δθπαίδεπζεο κέρξη ην 2010, κε αύμεζε ηεο θηλεηηθόηεηαο θαη απαζρνιεζηκόηεηαο 

ησλ Δπξσπαίσλ απνθνίησλ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ζε παγθόζκηα θιίκαθα. 

Τν Δπξσπατθό Σύζηεκα Mεηαθνξάο θαη Σπζζώξεπζεο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ, 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), είλαη έλα ζύζηεκα 

πεξηγξαθήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ησλ ηδξπκάησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, κε 

ηελ απόδνζε πηζησηηθώλ κνλάδσλ ζηα ζηνηρεία πνπ ηα ζπλζέηνπλ θαη αθνξά ηα 

Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ησλ ρσξώλ πνπ ππέγξαςαλ ηε Γηαδηθαζία ηεο 

Μπνιόληα. Τν ζύζηεκα απηό πηνζεηήζεθε θαη ελζσκαηώζεθε ζηε λνκνζεζία ησλ 

πεξηζζόηεξσλ ρσξώλ. Σηελ Διιάδα, ε εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη 

Σπζζώξεπζεο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ ελζσκαηώζεθε ζην λόκν 3374/2005 θαη 

εμεηδηθεύζεθε κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε Φ5/89656/Β3/ΦΔΚ Β’ 1466/13.8.2007.  

 

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο εθθξάδνπλ ην θόξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζηόρσλ ελόο αθαδεκατθνύ πξνγξάκκαηνο από θάζε θνηηεηή. 

Σθνπόο ηνπ ECTS είλαη λα εληζρύζεη θαη λα δηεπθνιύλεη ηηο δηαδηθαζίεο αθαδεκατθήο 

αλαγλώξηζεο κεηαμύ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ηδξπκάησλ ηεο Δπξώπεο κέζσ ηεο ρξήζεο 

πξαγκαηηθώλ θαη γεληθά εθαξκόζηκσλ κεραληζκώλ. Τν ECTS παξέρεη έλαλ θώδηθα 

θαιήο πξαθηηθήο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αθαδεκατθήο αλαγλώξηζεο κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ θνηηεηώλ. 

Απηό θαζαπηό ην ECTS ζε θακία πεξίπησζε δε ξπζκίδεη ην πεξηερόκελν, ηε 

δηάξζξσζε ή ηελ ηζνηηκία ησλ αθαδεκατθώλ πξνγξακκάησλ. Απηά είλαη δεηήκαηα 

πνηόηεηαο πνπ πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα γηα λα ζέζνπλ κηα 

ηθαλνπνηεηηθή βάζε γηα ηηο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, δηκεξείο ή πνιπκεξείο. 

  

Σπγθεθξηκέλα γηα ηα ειιεληθά Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ε ππνπξγηθή 

απόθαζε Φ5/89656/Β3 / ΦΔΚ Β’ 1466 / 13.8.2007 νξίδεη:  

 

«Τα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α.Δ.Ι.) νξγαλώλνπλ ηα πξνγξάκκαηα 

πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπο κε βάζε ην επξσπατθό ζύζηεκα 

κεηαθνξάο θαη ζπζζώξεπζεο πηζησηηθώλ κνλάδσλ, ώζηε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

λα κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κε ηελ απόδνζε πηζησηηθώλ κνλάδσλ ζε όια ηα 

απηνηειή εθπαηδεπηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηα ζπλζέηνπλ θαη 

λα είλαη επίζεο δπλαηή ε κεηαθνξά θαη ζπζζώξεπζε επηηπρώλ επηδόζεσλ ζε άιια 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Α.Δ.Ι. ζε εζληθό θαη επξσπατθό 

επίπεδν. 

Τν επξσπατθό ζύζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζώξεπζεο πηζησηηθώλ κνλάδσλ βαζίδεηαη 

ζηνλ θόξην εξγαζίαο, ηνλ νπνίν απαηηείηαη λα θαηαβάιεη θάζε θνηηεηήο ή 

ζπνπδαζηήο γηα λα επηηύρεη ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ελόο πξνγξάκκαηνο 



ζπνπδώλ, αλάινγα κε ηα εθάζηνηε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηηο γλώζεηο, 

ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο πνπ επηδηώθεηαη λα απνθηεζνύλ κεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζή ηνπ. 

Ο θόξηνο εξγαζίαο ζπλίζηαηαη ζηνλ ρξόλν πνπ ππνινγίδεηαη όηη ρξεηάδεηαη λα 

δαπαλήζεη θαηά κέζν όξν έλαο θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο γηα λα νινθιεξώζεη επηηπρώο 

όιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα επηηύρεη ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ θαζνξίδνληαη εθάζηνηε επαθξηβώο γηα θάζε επηκέξνπο απηνηειέο 

εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, όπσο 

ε παξαθνινύζεζε παξαδόζεσλ, θξνληηζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ή εξγαζηεξίσλ, ε 

ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, ε αλεμάξηεηε ηδησηηθή κειέηε, ε πξνεηνηκαζία εξγαζηώλ, ε 

πξαθηηθή άζθεζε, ε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, ε εθπόλεζε πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θ.ιπ. 

Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη ην ζύλνιν ησλ γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ, λα θαηαιαβαίλνπλ ή λα είλαη 

ζε ζέζε λα θάλνπλ κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, καθξάο ή βξαρείαο. Τα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαζνξίδνληαη 

εθάζηνηε επαθξηβώο από ηνπο νηθείνπο δηδάζθνληεο ή ππεύζπλνπο γηα θάζε επηκέξνπο 

απηνηειέο εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν θαη δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Δλεκεξσηηθό Οδεγό Σπνπδώλ θάζε 

Α.Δ.Ι. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο εθθξάδνπλ ηνλ θόξην εξγαζίαο πνπ απαηηεί θάζε απηνηειέο 

εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα 

λα επηηεπρζνύλ νη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη ή ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

επηδηώθνληαη εθάζηνηε κε θάζε ηέηνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα, ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό θόξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ελόο (1) αθαδεκατθνύ έηνπο πιήξνπο θνίηεζεο. 

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο απνδίδνληαη ζε θάζε κάζεκα (παξάδνζε, ζεκηλάξην θ.ιπ.), 

πξαθηηθή άζθεζε, πηπρηαθή ή δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ν,ηηδήπνηε άιιν είλαη 

απαξαίηεην ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθάζηνηε 

επηδησθόκελσλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν θάζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο αλαγλσξίδνληαη ζηνπο θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο κόλν κεηά από 

επηηπρή εμέηαζε θαη αληίζηνηρε απόδεημε ηνπ βαζκνύ επηηπρίαο ησλ εθάζηνηε 

αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ ή ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ πνπ επηδηώθνληαη κε θάζε 

απηνηειέο εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ. 

Τν ειάρηζην θαη αλώηαην όξην πηζησηηθώλ κνλάδσλ πνπ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ 

ζπλνιηθά ζε έλα πξόγξακκα πξνπηπρηαθώλ ή κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, αλάινγα κε 

ηε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηνπ, θαηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ αθαδεκατθώλ εηώλ κε βάζε ηνλ 

ειάρηζην δπλαηό αξηζκό εμακήλσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. 

Ο θόξηνο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη θάζε θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ελόο (1) αθαδεκατθνύ έηνπο πιήξνπο θνίηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαηά 



κέζν όξν ηξηάληα έμη (36) έσο ζαξάληα (40) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, 

πξνεηνηκαζίαο θαη εμεηάζεσλ, απνηηκάηαη κεηαμύ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) θαη 

ρηιίσλ νθηαθνζίσλ (1.800) σξώλ εξγαζίαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε εμήληα (60) 

πηζησηηθέο κνλάδεο. 

Ο θόξηνο εξγαζίαο απνηηκάηαη αλά εμάκελν κεηαμύ επηαθνζίσλ πελήληα (750) θαη 

ελληαθνζίσλ (900) σξώλ εξγαζίαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο 

κνλάδεο, θαη αλά ηξίκελν κεηαμύ πεληαθνζίσλ (500) θαη εμαθνζίσλ (600) σξώλ 

εξγαζίαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε είθνζη (20) πηζησηηθέο κνλάδεο. Σηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο κία (1) πηζησηηθή κνλάδα αληηζηνηρεί ζε είθνζη πέληε (25) έσο ηξηάληα (30) 

ώξεο εξγαζίαο. 

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο εληαηηθώλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ, ζηα 

νπνία έλα (1) αθαδεκατθό έηνο πιήξνπο θνίηεζεο πεξηιακβάλεη θαηά κέζν όξν 

ζαξάληα έμη (46) έσο πελήληα δύν (52) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, 

πξνεηνηκαζίαο θαη εμεηάζεσλ ρσξίο λα πξνβιέπνληαη θνηηεηηθέο δηαθνπέο, ν θόξηνο 

εξγαζίαο είλαη δπλαηόλ λα απνηηκάηαη κεηαμύ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε 

(1.875) θαη δύν ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα (2.250) σξώλ εξγαζίαο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνύλ ζε εβδνκήληα πέληε (75) πηζησηηθέο κνλάδεο αλά αθαδεκατθό έηνο. Οη 

πεξηπηώζεηο απηέο πξέπεη λα αλαθέξνληαη εηδηθά κε πιήξε θαη αλαιπηηθή 

ηεθκεξίσζε ζηνλ Δλεκεξσηηθό Οδεγό Σπνπδώλ θάζε Α.Δ.Ι. ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

Αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ απόδνζε πηζησηηθώλ κνλάδσλ ζε θάζε απηνηειέο 

εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν θαη δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ή ην Σπκβνύιην ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηνπ Α.Δ.Ι. ζε 

πεξίπησζε πξνγξάκκαηνο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε εηδηθήο 

ζύλζεζεο ζε πεξίπησζε πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. Τα αξκόδηα όξγαλα 

πξνβαίλνπλ ζηελ απόδνζε ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ κε αλάινγε αληηζηνίρηζε ηνπ 

θόξηνπ εξγαζίαο πνπ εθηηκάηαη όηη απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθώλ 

ζηόρσλ ή ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ, όπσο θαζνξίδνληαη εθάζηνηε από ηνπο 

νηθείνπο δηδάζθνληεο ή ππεύζπλνπο γηα θαζέλα από ηα απηνηειή εθπαηδεπηηθά 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ απνδίδνληαη ζε θάζε απηνηειέο εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ δελ επηηξέπεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θαηά θύξην ιόγν κε βάζε ηηο ώξεο 

δηδαζθαιίαο ή παξαθνινύζεζεο ή ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ 

ειάρηζην αξηζκό δηδαθηηθώλ κνλάδσλ πνπ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ή ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο. 

Γελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζε θαλέλα πξόγξακκα ζπνπδώλ απηνηειή 

εθπαηδεπηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο, ζηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνδνζνύλ ιηγόηεξεο από δύν (2) πηζησηηθέο κνλάδεο. 

Τα θαηά πεξίπησζε αξκόδηα όξγαλα ησλ νηθείσλ Τκεκάησλ ησλ Α.Δ.Ι. έρνπλ ηε 

γεληθή επζύλε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ πξνπηπρηαθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπο θαη ηελ απόδνζε πηζησηηθώλ κνλάδσλ ζε όια ηα 

απηνηειή εθπαηδεπηηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηα ζπλζέηνπλ. Η 



απόδνζε ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ γίλεηαη ζε θαζέλα από απηά κε βάζε ηελ εθηίκεζε 

ησλ δηδαζθόλησλ ή ππεπζύλσλ γηα ηνλ θόξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη 

θάζε θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ ή ησλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ πνπ επηδηώθνληαη εθάζηνηε κε θάζε ηέηνην 

ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόξηνπ εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ελόο (1) αθαδεκατθνύ 

έηνπο πιήξνπο θνίηεζεο θαη ηνπ ειάρηζηνπ θαη αλώηαηνπ νξίνπ πηζησηηθώλ κνλάδσλ 

πνπ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζπλνιηθά ζε έλα πξόγξακκα πξνπηπρηαθώλ ή 

κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. 

Οη δηδάζθνληεο ή ππεύζπλνη γηα θάζε επηκέξνπο απηνηειέο εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό 

ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 

θαζνξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ή ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα πνπ επηδηώθεηαη λα απνθηεζνύλ κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Με βάζε ηνπο ζηόρνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηά νη νηθείνη δηδάζθνληεο ή ππεύζπλνη πξνβαίλνπλ κε επζύλε ηνπο 

ζε κηα θαη’ αξρήλ εθηίκεζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο πνπ ππνινγίδνπλ ζεσξεηηθά όηη 

απαηηείηαη λα θαηαβάιεη θαηά κέζν όξν έλαο θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο γηα ηελ επίηεπμή 

ηνπο. 

Οη νηθείνη δηδάζθνληεο ή ππεύζπλνη πξνβαίλνπλ πεξηνδηθά ζε ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ή ζπνπδαζηώλ θαη κε θάζε πξόζθνξν 

ηξόπν (π.ρ. κε εξσηεκαηνιόγηα, εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ κάζεζεο) ζε 

κηα εκπεηξηθή επαλεμέηαζε ηεο αξρηθήο ηνπο εθηίκεζεο θαη ζε ελδερόκελε 

αλαζεώξεζή ηεο, αλ πξνθύπηεη ηεθκεξησκέλα όηη ν θόξηνο εξγαζίαο πνπ είρε αξρηθά 

ππνινγηζηεί δελ αληαπνθξίλεηαη ζε ξεαιηζηηθά δεδνκέλα. Η αλαζεώξεζε γίλεηαη κε 

επζύλε ησλ νηθείσλ δηδαζθόλησλ ή ππεπζύλσλ είηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ θόξηνπ 

εξγαζίαο πξνο ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο ή ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα πνπ 

επηδηώθνληαη εθάζηνηε κε θάζε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είηε 

αληηζηξόθσο. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εθηηκώκελνπ θόξηνπ εξγαζίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππόςε όιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

θάζε επηκέξνπο απηνηειέο εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο επηδησθόκελνπο αληηθεηκεληθνύο 

ζηόρνπο ή ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηνλ ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζνπλ 

νη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπο αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν θαη ην είδνο θάζε ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ 

ηξόπν εμέηαζεο θαη απόδεημεο ηνπ βαζκνύ επηηπρίαο ησλ ζηόρσλ θαη απνηειεζκάησλ 

πνπ επηδηώθνληαη κε απηή. Οη ώξεο ζηηο νπνίεο απνηηκάηαη ν θόξηνο εξγαζίαο πξέπεη 

επίζεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ απνδίδνληαη ζε θάζε 

απηνηειέο εθπαηδεπηηθό ζπζηαηηθό ζηνηρείν ή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ, ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθό θόξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη 

θάζε θνηηεηήο ή ζπνπδαζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο (1) αθαδεκατθνύ έηνπο πιήξνπο 

θνίηεζεο». 

 

 



2. ECTS και Κύκλοι Σποςδών 

 

 Ο πξώηνο θύθινο ζπνπδώλ ηππηθά πεξηιακβάλεη 180 ή 240 πηζησηηθέο 

κνλάδεο ECTS.  

 Ο δεύηεξνο θύθινο ζπνπδώλ ηππηθά πεξηιακβάλεη 90 ή 120 κνλάδεο. Σην 

επίπεδν απηό πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύλ θαη’ ειάρηζηνλ 60 πηζησηηθέο 

κνλάδεο ECTS.  

 Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS ζηνλ ηξίην θύθιν πνηθίιιεη. 

Σηνλ ηξίην θύθιν ζπνπδώλ, ην ζύζηεκα ECTS εθαξκόδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 

εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα ησλ δηδαθηνξηθώλ δηπισκάησλ. Σε επίπεδν δηδαθηνξηθώλ 

ζπνπδώλ νη κνλάδεο ECTS είηε απνδίδνληαη ζην ζύλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ζε 

νξηζκέλεο/όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο (π.ρ. δηδαζθόκελα καζήκαηα).  

 

 

     3. Απόδοζη Πιζηωηικών Μονάδων ECTS ζε Εκπαιδεςηικέρ Δπάζειρ   

ηων Ππογπαμμάηων Σποςδών ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Μακεδονίαρ  

 

     3.1 Απόδοζη πιζηωηικών μονάδων ECTS ζε πποπηςσιακά μαθήμαηα 

 

Σύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θάζε αθαδεκατθό εμάκελν πεξηιακβάλεη 750 έσο 

900 ώξεο εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS (κέζνο όξνο 25 

έσο 30 ώξεο αλά ECTS).  

 

Πξνθύπηεη, επνκέλσο, ε παξαθάησ γεληθή ζρέζε ππνινγηζκνύ:  

Για εξάμηνο με Α απιθμό μαθημάηων: [(750 έωρ 900) /Α] ώξεο εξγαζίαο/κάζεκα.  

  

Σπλεπώο, νη δηδάζθνληεο, κε βάζε ην ζπλνιηθό θόξην, ζα πξέπεη γηα θάζε κάζεκα λα 

θηλεζνύλ εληόο ηνπ πξναλαθεξζέληνο πιαηζίνπ σξώλ θαη λα θαηαλείκνπλ ηα ECTS  

έηζη ώζηε ην ζύλνιν ησλ ECTS ηνπ εμακήλνπ γηα όια ηα καζήκαηα λα κελ μεπεξλάεη 

ηηο 30.  

 

    3.2 Απόδοζη πιζηωηικών μονάδων ECTS ζε διπλωμαηική/πηςσιακή επγαζία  

 

Σε όζα Τκήκαηα πξνβιέπεηαη δηπισκαηηθή ή πηπρηαθή εξγαζία ζην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ηνπο, ηα ECTS πνπ ηεο απνδίδνληαη ζα είλαη αληίζηνηρα ηεο δηάξθεηαο θαη 

ηεο βαξύηεηάο ηεο ζην βαζκό πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο.  

 

      3.3 Απόδοζη πιζηωηικών μονάδων ECTS ζε Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακών 

Σποςδών  

 

Γηα ηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ αθνινπζνύληαη, επίζεο, όζα 

πξναλαθέξζεθαλ. 



4. Αναγνώπιζη  Πιζηωηικών Μονάδων  

Οη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ελόο πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα 

κεηαθεξζνύλ ζε άιιν πξόγξακκα, πνπ πξνζθέξεη ην ίδην ή δηαθνξεηηθό ίδξπκα. Η 

κεηαθνξά απηή κπνξεί λα γίλεη κόλνλ εάλ ην ίδξπκα πνπ ρνξεγεί ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ 

αλαγλσξίδεη ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ηα ζπλδεόκελα κε απηέο καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα. Τα ηδξύκαηα-εηαίξνη πξέπεη λα ζπκθσλνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ 

αλαγλώξηζε πεξηόδσλ ζπνπδώλ ζην εμσηεξηθό. 

Η κεηαθνξά θαη ε ζπζζώξεπζε πηζησηηθώλ κνλάδσλ δηεπθνιύλνληαη κε ηε ρξήζε 

ησλ βαζηθώλ εγγξάθσλ ηνπ ECTS (θαηάινγνο καζεκάησλ, έληππν αίηεζεο θνηηεηή, 

ζπκθσλία κάζεζεο, πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο), θαζώο θαη κε ην 

Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο.  

Όιεο νη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ ζπγθεληξώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπνπδώλ ζην 

εμσηεξηθό ή θαηά ηε δηάξθεηα εηθνληθήο θηλεηηθόηεηαο – όπσο πξνβιέπεη ε Σπκθσλία 

Μάζεζεο θαη επηβεβαηώλεηαη από ην Πηζηνπνηεηηθό Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο – ζα 

πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη λα ζπλππνινγίδνληαη ζην πηπρίν 

ρσξίο άιιε πξόζζεηε εξγαζία ή αμηνιόγεζε ηνπ θνηηεηή. 

 


