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Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πατρών βρίσκεται για πέμπτη εβδομάδα υπό κατάληψη με  αίτημα ανάμεσα στα άλλα την 
άμεση κατάργηση του ορίου δήλωσης μαθημάτων που αποφάσισε η Συνέλευση του 
Τμήματος στην  υπ’ αριθμ. 7/27.5.2014 Συνέλευση. 
  
Η κατάληψη των χώρων του Τμήματος πέραν της απώλειας του εκπαιδευτικού έργου έχει 
και μια σειρά από άλλες συνέπειες, όπως: 
- Προκαλείται ασυνέχεια στις σπουδές για μεγάλο διάστημα και δημιουργεί σοβαρό 

πρόβλημα στην κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.  
- Αδυναμία  παρακολούθησης μαθημάτων από παλιότερους φοιτητές που χρωστάνε λίγα 

μαθήματα και έχουν ενεργοποιηθεί να τα παρακολουθήσουν για να δώσουν εξετάσεις 
και να πάρουν το πτυχίο τους. 

- Αδυναμία προσέλευσης του πάσης φύσεως προσωπικού (Διδακτικού/ Ερευνητικού, 
διοικητικού κλπ.) στην εργασία τους για την οποία πληρώνει ο φορολογούμενος 
πολίτης. 

- Αδυναμία διεκπεραίωσης του διδακτικού εξαμήνου για τους ξένους φοιτητές  που 
παρακολουθούν στα πλαίσια του Erasmus μαθήματα  στο Τμήμα.  

- Συνέπειες για  το κύρος του τμήματος στο εξωτερικό και με εμφανή κίνδυνο 
αποκλεισμού συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού και πιθανή 
ακύρωση  ανταλλαγών εξερχόμενων και  εισερχόμενων  φοιτητών.   

- Σημαντικός εργαστηριακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εργαστηριακή 
άσκηση των φοιτητών δεν μπορεί να  παρακολουθηθεί  και να συντηρηθεί  με 
ενδεχόμενο να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες. 

- Σημαντική καθυστέρηση στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών 
διατριβών και επιπρόσθετα ο κίνδυνος για τη μη δυνατότητα καταβολής υποτροφιών. 

- Καθυστέρηση και πιθανή ακύρωση ερευνητικών προγραμμάτων  που τρέχουν με 
πιθανές κυρώσεις, απώλειες και πιθανούς οικονομικούς καταλογισμούς από τους 
φορείς χρηματοδότησης προς το Τμήμα και  το Ίδρυμα.  

- Αδυναμία  έκδοσης πιστοποιητικών για αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και για 
αυτούς που θέλουν έγγραφα για επαγγελματική αποκατάσταση, μεταπτυχιακές 
σπουδές, στρατολογική χρήση  κλπ. 

- Σημαντικά προβλήματα στις  μεταγραφές φοιτητών λόγω της μη λειτουργίας της 
γραμματείας. 

 

Η απόφαση  του Τμήματος  για το όριο δήλωσης μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο έχει ως εξής: 
  
«Το πλήθος των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει για παρακολούθηση και εξέταση σε 
κάθε εξάμηνο κάθε φοιτητής είναι: 

 Για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, μαθήματα που 
αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 42 πιστωτικές μονάδες ECTS. Σε αυτές τις  πιστωτικές 
μονάδες δεν προσμετρούνται οι πιστωτικές μονάδες του αντίστοιχου εξαμήνου που 



αντιστοιχούν στην διπλωματική εργασία, τα δε οφειλόμενα μαθήματα των 
προηγουμένων εξαμήνων δηλώνονται κατά προτεραιότητα ξεκινώντας από τα 
μικρότερα προς τα μεγαλύτερα εξάμηνα μέχρι της συμπλήρωσης του ορίου των 42 
πιστωτικών μονάδων ECTS. 

και ως μεταβατική διάταξη: 

 Για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και πρίν,  μαθήματα που 
αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες ECTS. Σε αυτές τις  πιστωτικές 
μονάδες δεν προσμετρούνται οι πιστωτικές μονάδες του αντίστοιχου εξαμήνου που 
αντιστοιχούν στην διπλωματική εργασία.» 
 

Στην συνέχεια εκτίθενται, προς ενημέρωση, κάποιες πληροφορίες  που βοηθούν να 
κατανοηθούν οι λόγοι  που ώθησαν το Τμήμα να αποφασίσει την θέσπιση, στα πλαίσια του 
κανονισμού προπτυχιακών σπουδών, του ορίου δήλωσης   μαθημάτων. 

 

Με βάση στοιχεία του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ο συνολικός αριθμός των 
εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος ήταν 1988. Εξ αυτών: 

- στα πέντε πρώτα έτη σπουδών ήταν εγγεγραμμένοι 1042 φοιτητές,  
- από το 6ο έως και το 7ο έτος σπουδών ήταν εγγεγραμμένοι 228 φοιτητές και  
- πάνω από τα 7 έτη σπουδών 718 φοιτητές.   

 

Η διάρκεια σπουδών των αποφοίτων του Τμήματος, σύμφωνα με στοιχεία των 
ακαδημαϊκών ετών 2006-2007 έως και  2012-2013 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Έτος 

Αποφοιτήσαντες 
Διάρκεια Σπουδών (σε έτη)  

Δεν 
Από- 

φοίτησαν 5 6 7 8 9 10 11 ≥ 12 Σύνολο 

2006-2007 21 54 31 16 6 1 3 6 138 785 

2007-2008 17 79 45 25 7 7 5 6 191 622 

2008-2009 15 66 43 16 13 5 2 3 163 750 

2009-2010 15 66 65 37 18 8 5 7 221 656 

2010-2011 9 42 40 39 15 9 6 7 167 767 

2011-2012 20 65 44 34 15 13 10 17 218 700 

2012-2013 6 34 52 29 30 17 6 18 192 745 

Σύνολο 103 406 320 196 104 60 37 64 1290  

Ποσοστό 8% 31.5% 24.8% 15.2% 8.1% 4.6% 2.8% 4.9% 100%  



Από τα παραπάνω στοιχεία είναι φανερό ότι με συνθήκες απόλυτης ελευθερίας όσον 
αφορά το πλήθος δήλωσης μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο, αλλά και απόλυτης ελευθερίας 
όσον αφορά την διάρκεια σπουδών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητών 
(15.2%+8.1%+4.6%+2.8%+4.9%=35.6%) ολοκλήρωνε τις σπουδές του μετά τα 7 έτη και ένα 
αξιόλογο ποσοστό φοιτητών (2.8%+4.9%=7.7%) ολοκλήρωνε τις σπουδές του μετά τα 10 
έτη.  
 

 Τα μεγάλα αυτά ποσοστά   οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι  οι φοιτητές  
εγκλωβίζονταν από την δυνατότητα που έδιδε το σύστημα δήλωσης μαθημάτων να 
μπορούν να δηλώνουν μαθήματα μεγαλυτέρων εξαμήνων χωρίς να δίνουν προτεραιότητα 
στις εκκρεμότητες των μικρότερων εξαμήνων.  Αδυνατούσαν, λοιπόν, να ολοκληρώσουν 
εγκαίρως τις σπουδές τους διότι οι εκκρεμότητες μαθημάτων των μικρότερων εξαμήνων 
από τα οποία είχαν αποξενωθεί τους στερούσε αυτήν την δυνατότητα. Ο κακός αυτός 
προγραμματισμός διαχείρισης του εκπαιδευτικού φορτίου είχε ως αποτέλεσμα 
αδικαιολόγητη επιμήκυνση των σπουδών. 
  
Είναι γνωστόν ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο  η μέγιστη διάρκεια σπουδών είναι τα ν+2 έτη 
(=7 έτη για το Τμήμα μας). Αυτό, με βάση τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, σημαίνει ότι 
ένας στους τρείς φοιτητές  (ποσοστό 35.6%) θα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της διαγραφής.  
Αν  δεν λαμβάνονταν πρόνοια ώστε οι φοιτητές να οργανώσουν πιο στιβαρά τις σπουδές 
τους δηλώνοντας  κατά προτεραιότητα τα εκκρεμή μαθήματα μικρότερων εξαμήνων,  θα 
έφθαναν αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδο με συνέπεια αυτή την φορά κίνδυνο διαγραφής και 
όχι απλή παράταση σπουδών. 
 

Το όριο δήλωσης φόρτου εργασίας (42 ECTS) στοχεύει βασικά στο να εστιάσουν οι φοιτητές 
σε ανθρωπίνως δυνατό εκπαιδευτικό φόρτο ώστε τελικά να επιτυγχάνεται το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Η μη εστίαση σε ανθρωπίνως  δυνατό φόρτο, αλλά η διασπορά της 
προσπάθειας σε πολύ μεγάλο αριθμό μαθημάτων  (απεριόριστο με το προϊσχύον σύστημα)  
που γίνεται μάλιστα με σπασμωδικό τρόπο οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα.  Να 
σημειωθεί, πάντως, ότι το Τμήμα μας δεν πρωτοτυπεί στο θέμα αυτό. Και τα αντίστοιχα 
Τμήματα Ηλεκτρολόγων της χώρας έχουν όρια δήλωσης μαθημάτων και μάλιστα πολύ πιο 
αυστηρά,  όπως εύκολα μπορείτε προσωπικά να διαπιστώσετε επισκεπτόμενοι τις 
διευθύνσεις: 
 

ΕΜΠ 
http://www.ece.ntua.gr/images/stuff/odigos%20proptyxiakwn%20spoydwn%20SHMMY-
2013-2014_.pdf  (σελίδες  34,35) 
 

ΑΠΘ 
http://ee.auth.gr/academics/undergraduate -studies/courses-books-declaration/ 
 

Κρήτη 
http://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/undergraduate/Un
dergraduateProgramGuide2014GR.pdf   (σελίδα 20) 

Θεσσαλία 
http://www.inf.uth.gr/?page_id=16   >Δηλώσεις 

http://www.ece.ntua.gr/images/stuff/odigos%20proptyxiakwn%20spoydwn%20SHMMY-2013-2014_.pdf
http://www.ece.ntua.gr/images/stuff/odigos%20proptyxiakwn%20spoydwn%20SHMMY-2013-2014_.pdf
http://ee.auth.gr/academics/undergraduate%20-studies/courses-books-declaration/
http://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/undergraduate/UndergraduateProgramGuide2014GR.pdf
http://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/undergraduate/UndergraduateProgramGuide2014GR.pdf
http://www.inf.uth.gr/?page_id=16


Ο φόρτος των 42 ECTS ανά εξάμηνο ουσιαστικά σημαίνει  ότι ο συνολικός φόρτος 
μαθημάτων, εξαιρουμένης της διπλωματικής, που είναι 300-40=260 ECTS μπορεί να 
δηλωθεί  μέσα στα 14 εξάμηνα του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου σπουδών  
(30+30+12x42)/260=2.17 φορές!!. Και επειδή ο δηλούμενος σε κάθε εξάμηνο 
εκπαιδευτικός φόρτος εξετάζεται σε δύο εξεταστικές περιόδους, κάθε μάθημα μπορεί να 
εξεταστεί κατά μέσο όρο 2.17 x2=4.34 φορές. 
 

Όσον αφορά, τέλος, το όριο δήλωσης των 60 ECTS ανά εξάμηνο (χωρίς την προσμέτρηση 
της   διπλωματικής),  που αφορά τους παλαιούς φοιτητές, νομίζω πως δεν αντέχει σε καμία 
λογική κριτική ότι αποτελεί ουσιαστικό περιορισμό. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα μαθήματα 
τετάρτου και πέμπτου έτους αντιστοιχούν σε 4 ECTS, το όριο αυτό σημαίνει 60/4=15 
μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλ. 30 μαθήματα το έτος !!.  Με άλλα λόγια, ο συνολικός φόρτος 
μαθημάτων, εξαιρουμένης της διπλωματικής, που είναι 300-40=260 ECTS μπορεί να 
εξεταστεί  μέσα 260/60=4.33 εξάμηνα !!. 
 
Μερικά πρόσθετα στατιστικά στοιχεία, τέλος,  όπως αποτυπώθηκαν σε προγενέστερα έτη 
και στην  εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 και  
βρίσκονται στο αρχείο 
 https://www.dropbox.com/s/nxaj79beio5u6ux/ECE_exam_data.xlsx?dl=0   
ενισχύουν τα παραπάνω επιχειρήματα καθόσον δείχνουν ότι: 
 

• Χωρίς όριο δήλωσης μαθημάτων, το 33% των φοιτητών δήλωναν μέχρι και 8 
μαθήματα,  το 45%  μέχρι 10 μαθήματα (αντιστοιχούν σε περίπου 42 ECTS), το 77% 
μέχρι 15 μαθήματα (αντιστοιχούν σε περίπου 60 ECTS). 

• Πάνω από το 50% των οφειλόμενων μαθημάτων είναι από τα μαθήματα του 1ου 
έτους, γεγονός που επιτείνεται ιδιαίτερα στο 2ο έτος και λιγότερο στο 3ο έτος.  

• Ιδιαίτερα μικρό ποσοστό φοιτητών από αυτούς που έχουν εγγραφεί και δηλώσει 
μαθήματα συμμετέχει στις εξετάσεις. Για τα μαθήματα των 3 πρώτων ετών του 
τμήματος το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής είναι 64%,  το ελάχιστο 15%, και ο μέσος 
όρος 40%.  

• Από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην εξέταση το μέγιστο ποσοστό επιτυχίας 
(πάλι για τα 3 πρώτα έτη) ήταν 88%, το ελάχιστο 24% και ο μέσος όρος 53%. Η 
τελευταία παρατήρηση είναι σημαντική γιατί καταρρίπτει τον μύθο περί 
συναδέλφων που «κόβουν» την πλειονότητα των φοιτητών (με ποσοστά 10-15%). 
Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι φοιτητές δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις. 

• Από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία  (υπολείπονται αυτά του τελευταίου έτους), 
δεν φαίνεται να υπάρχει φοιτητής που να έχει περάσει 120 ECTS σε 2 μονές 
εξεταστικές περιόδους.  
 

 
Ο πρόεδρος του Τμήματος 

 
 

 Καθηγητής Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος 
 

https://www.dropbox.com/s/nxaj79beio5u6ux/ECE_exam_data.xlsx?dl=0

