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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ



Αγαπητοί φοιτητές,

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. 

Στο αρχείο αυτό θα βρείτε χρήσιμες 
πληροφορίες για τις σπουδές σας στο 
Τμήμα.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή!
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ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κάθε μάθημα εξασφαλίζει έναν

αριθμό από Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΕΠΜ - ECTS).

• 1 ECTS = 25 ώρες συνολικής εργασίας του φοιτητή.
• Δηλαδή κάθε ECTS δηλώνει την απασχόληση ή το φόρτο εργασίας του φοιτητή,

που περιλαμβάνει:

– την παρακολούθηση του μαθήματος,

– την ετοιμασία στο σπίτι,

– την αναζήτηση πληροφορίας στη βιβλιοθήκη/ στο διαδίκτυο,

– την ενδεχόμενη εκπόνηση εργασιών,

– τη μελέτη για τις εξετάσεις,

– τη συμμετοχή στις ίδιες τις εξετάσεις, κ.ά.

Κάθε φοιτητής οφείλει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 

240 ECTS για την απόκτηση του πτυχίου.
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ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Τα μαθήματα του ΠΠΣ ομαδοποιούνται με βάση :

α) το καθεστώς που τα διέπει, δηλαδή αν είναι

– υποχρεωτικά,

– κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά ή

– επιλογής, και

β) το στόχο που υπηρετούν, ο οποίος σχετίζεται

με τα πεδία της επιστήμης στα οποία ανήκουν.
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Τρεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μαθημάτων
1. Υποχρεωτικά: Μαθήματα όλων των ομάδων που ο

φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει επιτυχώς για την

απόκτηση του πτυχίου.

Υποχρεωτικά μαθήματα (15)
Ομάδα Κωδ. Τίτλος

Γλώσσα

11210 Ιταλική γλώσσα Ι

11211 Ιταλική γλώσσα ΙΙ

11215 Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ

11216 Ιταλική γλώσσα IV

Γλωσσολογία και

Διδακτική

11220 Εισαγωγή στις επιστήμες της γλώσσας

11221 Εισαγωγή στη διδακτική των γλωσσών

Π.Π.Δ.Ε.

11231 Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολικές πρακτικές

11232 Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης

11233 Προγραμματισμός και αξιολόγηση

11234 Τεχνολογία και γλωσσική κατάρτιση

11235 Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση

---
Ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π. για τη

Θεματική Περιοχή 1

Μετάφραση 11241 Εισαγωγή στις μεταφραστικές σπουδές

Λογοτεχνία 11251 Εισαγωγή στη λογοτεχνική ανάλυση

Λοιπά

αντικείμενα
11271 Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον
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Τρεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μαθημάτων

2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά: Μαθήματα που

ανήκουν σε διάφορα επιστημονικά πεδία (βλ.

παρακάτω ομάδες).

Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να

εξασφαλίσει έναν προκαθορισμένο αριθμό

μαθημάτων από κάθε ομάδα.
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Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα

• Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που κατ’

ελάχιστον πρέπει να πάρει ο φοιτητής από κάθε ομάδα

είναι τα εξής:

α) Μαθήματα γλωσσολογίας και διδακτικής: 2

β) Μαθήματα προγράμματος παιδαγωγικής και 

διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ): 2

γ) Μαθήματα μετάφρασης: 3

δ) Μαθήματα λογοτεχνίας: 5

ε) Μαθήματα πολιτισμού: 2
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Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (κατ’ ελάχιστο 14)

Ομάδα Κωδ. Τίτλος

Γλωσσολογία και 

Διδακτική 

(κατ’ ελάχιστον 2)

11322 Μορφολογία Ι

11323 Μορφολογία ΙΙ

11324 Φωνητική και Φωνολογία

11325 Σύνταξη

11326
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: ταξινόμηση και εκπαιδευτική

παρέμβαση

11327 Νευρογλωσσολογία

11328 Μορφολογία της ισπανικής

Π.Π.Δ.Ε.

(κατ’ ελάχιστον 2)

11336 Κοινωνιογλωσσολογία και πραγματολογία

11337 Σημειωτική

11338 Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου
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Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (κατ’ ελάχιστο 14)

Μετάφραση

(κατ’

ελάχιστον 3)

11342 Μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή

11343 Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση

11344 Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής – ελληνικής γλώσσας

11345 Μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική

11346
Μεταφρασεολογία και μετάφραση κειμένων ισπανόφωνης λογοτεχνίας

στην ελληνική

11347 Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική

Λογοτεχνία

(κατ’

ελάχιστον 5)

11352 Συνοπτική ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας

11353 Ιταλική λογοτεχνία Ι

11354 Ιταλική λογοτεχνία ΙΙ

11355 Ιταλική λογοτεχνία ΙΙΙ

11356 Ιταλική λογοτεχνία ΙV

11357 Συγκριτική λογοτεχνία

11358 Μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας

Πολιτισμός

(κατ’

ελάχιστον 2)

11361 Ιστορία της Ιταλίας

11362 Ελληνοϊταλικές σχέσεις

11363 Ιστορία της ιταλικής τέχνης Ι

11364 Ιστορία της ιταλικής τέχνης ΙΙ
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Μαθήματα επιλογής (έως 11)

3. Επιλογής: Μαθήματα επιλογής όλων των ομάδων του

προγράμματος σπουδών. Ως τέτοια θεωρούνται και

τα μαθήματα άλλων τμημάτων.

Τρεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος

11416 Θέματα δομής και χρήσης της ιταλικής γλώσσας

11417 Ακαδημαϊκός ιταλικός λόγος Ι

11418 Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού Ι

11419 Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού ΙΙ

11421 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση

11422 Απόκτηση λεξιλογίου και στρατηγικές διδασκαλίας και απομνημόνευσης

11423 Πειραματική ψυχογλωσσολογία

11424 Τυπολογία γλωσσών

11425 Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία

11426 Ατομικές διαφορές στην απόκτηση/ εκμάθηση δεύτερης γλώσσας

11427 Απόκτηση δεύτερης γλώσσας  και γλωσσική αξιολόγηση



Τρεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μαθημάτων

3. Επιλογής: Μαθήματα επιλογής όλων των ομάδων του

προγράμματος σπουδών. Ως τέτοια θεωρούνται και

τα μαθήματα άλλων τμημάτων.

Μαθήματα επιλογής (έως 11)

11

11428 Τεχνολογία και γλωσσική αξιολόγηση

11491 Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

11492
Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή: διδασκαλία και εκμάθηση ξένων 

γλωσσών

11493 Ζητήματα αξιολόγησης ρομανικών γλωσσών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

11494 Θέματα αγωγής λόγου στο πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης

11495
Εφαρμογές των μεθόδων διδασκαλίας: διδακτικά εγχειρίδια για την ισπανική 

ως ξένη γλώσσα

11496 Ποικιλίες της ισπανικής και η διδασκαλία τους ως ξένη γλώσσα

11497 Ισπανική φρασεολογία και η διδασκαλία της σε ελληνόφωνους



Τρεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μαθημάτων

3. Επιλογής: Μαθήματα επιλογής όλων των ομάδων του

προγράμματος σπουδών. Ως τέτοια θεωρούνται και

τα μαθήματα άλλων τμημάτων.

Μαθήματα επιλογής (έως 11)
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11431 Διδασκαλία και μάθηση

11447 Τυπολογία αξιολόγησης επαγγελματικών μεταφράσεων

11448 Λογοτεχνία και μετάφραση

11449 Ποίηση και μετάφραση

11456 Ταξιδιωτική λογοτεχνία

11457 Λογοτεχνία και χιούμορ

11458 Ευρωπαϊκή λογοτεχνία

11459 Ιταλική λογοτεχνία: ποίηση

11465 Ελληνοϊταλικές σχέσεις: ιστορικά αρχεία και πηγές

11466 Ειδικό θέμα ιστορίας των ελληνοϊταλικών σχέσεων



Τρεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ μαθημάτων

3. Επιλογής: Μαθήματα επιλογής όλων των ομάδων του

προγράμματος σπουδών. Ως τέτοια θεωρούνται και

τα μαθήματα άλλων τμημάτων.

Μαθήματα επιλογής (έως 11)
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11471 Ισπανική γλώσσα Β1.1

11472 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση Ι

11473 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙI

11474 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙΙΙ

11475 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙV

11476 Ισπανική γλώσσα Α1

11477 Ισπανική γλώσσα Α2

11478 Πανόραμα ισπανικής λογοτεχνίας

11479 Πανόραμα ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας

11480 Πρακτική άσκηση
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Κατανομή των ECTS

• Τα 240 ECTS που ο φοιτητής οφείλει να εξασφαλίσει 

κατανέμονται ως εξής: 

α) από τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας: 

4x6=24 ECTS

β) από τα 11 υποχρεωτικά μαθήματα άλλων ομάδων: 

11x6=66 ECTS. 

γ) από κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: 

14x6=84 ECTS. 

δ) από τα μαθήματα επιλογής:                      

11x6=66 ECTS.
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Από αυτά τα 66 ECTS των μαθημάτων επιλογής:

• Έως και 24 ECTS μπορεί να είναι επιλογές από τα

μαθήματα δεξαμενής ΠΠΔΕ του Τμήματος Φιλοσοφίας-

Παιδαγωγικής της ΦΛΣ  προσμετρώνται ως επιπλέον

μονάδες στο ΠΠΔΕ (υπενθυμίζεται ότι από αυτά τα 24 ECTS

μόνο 6 ECTS μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη

Σχολή του ΑΠΘ εκτός της ΦΛΣ).

• Δυνατότητα εξασφάλισης 6 (από τα 66) ECTS των
μαθημάτων επιλογής μέσω της πρακτικής άσκησης 
προσμετρώνται ως επιπλέον μονάδες στο ΠΠΔΕ.

• Όποιος επιθυμεί μπορεί να επιλέξει και επιπλέον κατ’
επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τα ECTS των οποίων
θα αφαιρεθούν από αυτά των επιλογής.
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Κωδικοί μαθημάτων

Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν πενταψήφιο
κωδικό αριθμό. O κωδικός των μαθημάτων του
προγράμματος περιλαμβάνει μόνο ψηφία. Η θέση του
κάθε ψηφίου δηλώνει κάτι, ως εξής:

α) Πρώτο ψηφίο  ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

• 1 = προπτυχιακό μάθημα,

• 2 = μεταπτυχιακό μάθημα.

β) Δεύτερο ψηφίο  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

• 1 = κατεύθυνση ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας.

• Το 2 θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση
θεσμοθέτησης κατεύθυνσης ισπανικής γλώσσας
και φιλολογίας, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί
σχετικό αίτημα στο ΥΠΑΙΘ.
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Κωδικοί μαθημάτων

γ) Τρίτο ψηφίο  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

• 1 = προαπαιτούμενο (Επί του παρόντος δεν
υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο μάθημα -με
σχετικό κωδικό- στο ΠΠΣ. Ωστόσο το ψηφίο
διατηρήθηκε για την εύκολη ανάγνωση των
κωδικών του παλαιού προγράμματος).

• 2 = υποχρεωτικό,

• 3 = κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό,

• 4 = επιλογής.
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Κωδικοί μαθημάτων

δ) Τέταρτο ψηφίο  ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

• 1 = μάθημα ιταλικής γλώσσας,

• 2 και 9 = μάθημα γλωσσολογίας και διδακτικής,

• 3 = μάθημα προγράμματος παιδαγωγικής και
διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ),

• 4 = μάθημα μετάφρασης,

• 5 = μάθημα λογοτεχνίας,

• 6 = μάθημα πολιτισμού,

• 7 = λοιπά αντικείμενα.

ε) Πέμπτο ψηφίο  ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ του μαθήματος,
στη συγκεκριμένη ομάδα.
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Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

• Το Τμήμα προσφέρει μεγάλο αριθμό μαθημάτων, τα
οποία εμπίπτουν στις θεματικές περιοχές που απαιτεί
το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής,

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας,

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα, ο ελάχιστος αριθμός σε μαθήματα
συναφή με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
που υποχρεούται να έχει καλύψει ένας απόφοιτος
του Τμήματος, είναι ο εξής:
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Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

• 6 υποχρεωτικά μαθήματα (36 ECTS).

• Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν κατ’ ελάχιστον 12

ECTS (με δυνατότητα αύξησης έως 18 ECTS) από τα κατ’

επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της Θ.Π.2.

• Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον πίστωσης έως

και 30 ECTS (από τα 66 ECTS που προβλέπονται για

αυτήν την κατηγορία) από μαθήματα επιλογής, ως εξής:

• 24 ECTS εφόσον αυτά επιλεγούν από τη δεξαμενή

μαθημάτων ΠΠΔΕ του Τμήματος Φ.Π.

• 6 ECTS από το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

1η Θεματική περιοχή: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος Ω/Ε ECTS

11231 Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολικές πρακτικές 4 6

--- ΕΝΑ από τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Φ.Π. 

για την 1η Θεματική Περιοχή

4 6

2η Θεματική περιοχή: ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
11232 Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης 4 6
11233 Προγραμματισμός και αξιολόγηση 4 6

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
11336 Κοινωνιογλωσσολογία και Πραγματολογία 4 6

11337 Σημειωτική 4 6
11338 Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου 4 6

3η Θεματική περιοχή: ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
11234 Τεχνολογία και γλωσσική κατάρτιση 4 6

11235 Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση 4 6

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια



22

Άρα πρακτικά …
για τη ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ απαιτούνται:

30 ECTS → 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

• 40 μαθήματα (40x6 = 240 ECTS), εκ των οποίων:

– 15 υποχρεωτικά (15x6=90 ECTS),

– 14 κατ’ ελάχιστον κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (14x6=84
ECTS) και

– Έως 11 μαθήματα επιλογής (11x6=66 ECTS).

• Ο αριθμός σε μαθήματα συναφή με την παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια που καλούνται να έχουν
καλύψει υποχρεωτικά όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος
είναι κατ’ ελάχιστο 8 (48 ΕCTS) ενώ ανάλογα με τις
επιλογές που κάνει κάποιος ο αριθμός των ECTS σχετικός
με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μπορεί να
ανέρχεται έως και στα 84 ECTS.
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Α΄ ΕΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ω/Ε ECTS Σημειώσεις

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11210 Ιταλική γλώσσα Ι 6 6
11220 Εισαγωγή στις επιστήμες της γλώσσας 4 6
11251 Εισαγωγή στη λογοτεχνική ανάλυση 4 6
11322 Μορφολογία Ι 4 6

Επιλέγεται 1
11336 Κοινωνιογλωσσολογία και πραγματολογία 4 6
11271 Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον 4 6 Για φοιτητές Α-Μ

Μάθημα επιλογής 1 4 6 Για φοιτητές Ν-Ω
Σύνολο ECTS 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11211 Ιταλική γλώσσα ΙΙ 6 6
11221 Εισαγωγή στη διδακτική των γλωσσών 4 6
11241 Εισαγωγή στις μεταφραστικές σπουδές 4 6
11362 Ελληνοϊταλικές σχέσεις 4 6

Επιλέγεται 111323 Μορφολογία ΙΙ 4 6
11352 Συνοπτική ιστορία ιταλικής λογοτεχνίας 4 6
11271 Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον 4 6 Για φοιτητές Ν-Ω

Μάθημα επιλογής 1 4 6 Για φοιτητές Α-Μ
Σύνολο ECTS 30
Σύνολο ECTS Α’ έτους 60
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Β΄ ΕΤΟΣ

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11215 Ιταλική γλώσσα ΙΙΙ 6 6
11324 Φωνητική και Φωνολογία 4 6

Επιλέγονται 2
11325 Σύνταξη 4 6
11327 Νευρογλωσσολογία 4 6
11343 Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση 4 6

Μάθημα επιλογής 2 4 6
Μάθημα επιλογής 3 4 6

Σύνολο ECTS 30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11216 Ιταλική γλώσσα ΙV 6 6

11326
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: ταξινόμηση και 
εκπαιδευτική παρέμβαση

4 6

Επιλέγονται 211345
Μετάφραση κειμένων ιταλικής λογοτεχνίας στην 
ελληνική

4 6

11353 Ιταλική λογοτεχνία Ι 4 6
11361 Ιστορία της Ιταλίας 4 6

Μάθημα επιλογής 4 4 6
Μάθημα επιλογής 5 4 6

Σύνολο ECTS 30
Σύνολο ECTS Β’ έτους 60
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Γ΄ ΕΤΟΣ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11231 Παιδαγωγικές θεωρίες και σχολικές πρακτικές 4 6
11235 Μαθησιακά υλικά και γλωσσική κατάρτιση 4 6

11344 Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής – ελληνικής γλώσσας 4 6
Επιλέγεται 111358 Μεθοδολογία της φιλολογικής έρευνας 4 6

11338 Μεθοδολογία της έρευνας πεδίου 4 6
Μάθημα επιλογής 6 4 6
Μάθημα επιλογής 7 4 6

Επιλέγεται 1
(ΥΦΠ)

ΕΝΑ από τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα 
Φ.Π. χειμερινού εξαμήνου για Θεματική Περιοχή 1

4 6

Σύνολο ECTS 30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11233 Προγραμματισμός και αξιολόγηση 4 6
11337 Σημειωτική 4 6

Επιλέγονται 211354 Ιταλική λογοτεχνία ΙΙ 4 6
11363 Ιστορία της ιταλικής τέχνης Ι 4 6

Μάθημα επιλογής 7 4 6
Επιλέγεται 1

(ΥΦΠ)
ΕΝΑ από τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα 
Φ.Π. εαρινού εξαμήνου για Θεματική Περιοχή 1

4 6

Μάθημα επιλογής 8 4 6
Σύνολο ECTS 30
Σύνολο ECTS Γ’ έτους 60
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Δ΄ ΕΤΟΣ

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11232 Θεωρίες γλωσσικής πρόσκτησης 4 6
11234 Τεχνολογία και γλωσσική κατάρτιση 4 6

11346
Μεταφρασεολογία και μετάφραση κειμένων 
ισπανόφωνης λογοτεχνίας στην ελληνική

4 6

Επιλέγονται 3
11355 Ιταλική λογοτεχνία ΙΙI 4 6
11364 Ιστορία της ιταλικής τέχνης ΙI 4 6
11356 Ιταλική λογοτεχνία ΙV 4 6

11347
Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας 
στην ελληνική

4 6

Σύνολο ECTS 30

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

11342 Μετάφραση με τη βοήθεια υπολογιστή 4 6
Επιλέγονται 211357 Συγκριτική λογοτεχνία 4 6

11328 Μορφολογία της ισπανικής 4 6
Μάθημα επιλογής 9 4 6
Μάθημα επιλογής 10 4 6
Μάθημα επιλογής 11 4 6

Σύνολο ECTS 30
Σύνολο ECTS Δ’ έτους 60
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Μαθήματα επιλογής

Οι δηλώσεις μαθημάτων επιλογής γίνονται στη βάση του προσφερόμενου προγράμματος 
σπουδών κάθε έτους:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ω/Ε ECTS Σημειώσεις

11416 Θέματα δομής και χρήσης της ιταλικής γλώσσας 4 6

Ε (επιλέγονται έως 
11 σύμφωνα με το 
προσφερόμενο 
πρόγραμμα 
χειμερινού και 
εαρινού εξαμήνου)

11417 Ακαδημαϊκός ιταλικός λόγος Ι 4 6

11418 Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού Ι 4 6

11419 Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού ΙΙ 4 6

11421 Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση 4 6

11422
Απόκτηση λεξιλογίου και στρατηγικές διδασκαλίας και 
απομνημόνευσης 4 6

11423 Πειραματική ψυχογλωσσολογία 4 6

11424 Τυπολογία γλωσσών 4 6

11425 Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία 4 6

11426
Ατομικές διαφορές στην απόκτηση/ εκμάθηση 

δεύτερης γλώσσας
4 6

11427 Απόκτηση δεύτερης γλώσσας  και γλωσσική αξιολόγηση 4 6



28

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Μαθήματα επιλογής

Οι δηλώσεις μαθημάτων επιλογής γίνονται στη βάση του προσφερόμενου προγράμματος 
σπουδών κάθε έτους:

11428 Τεχνολογία και γλωσσική αξιολόγηση 4 6

11491 Εισαγωγή στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 4 6

11492
Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή: διδασκαλία 

και εκμάθηση ξένων γλωσσών
4 6

11493
Ζητήματα αξιολόγησης ρομανικών γλωσσών στην ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση
4 6

11494
Θέματα αγωγής λόγου στο πλαίσιο της ειδικής 

εκπαίδευσης
4 6

11495
Εφαρμογές των μεθόδων διδασκαλίας: διδακτικά 

εγχειρίδια για την ισπανική ως ξένη γλώσσα
4 6

11496
Ποικιλίες της ισπανικής και η διδασκαλία τους ως ξένη 

γλώσσα
4 6

11497
Ισπανική φρασεολογία και η διδασκαλία της σε 

ελληνόφωνους
4 6
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Μαθήματα επιλογής

Οι δηλώσεις μαθημάτων επιλογής γίνονται στη βάση του προσφερόμενου προγράμματος 
σπουδών κάθε έτους:

11431 Διδασκαλία και μάθηση 4 6

11447 Τυπολογία αξιολόγησης επαγγελματικών μεταφράσεων 4 6

11448 Λογοτεχνία και μετάφραση 4 6

11449 Ποίηση και μετάφραση 4 6

11456 Ταξιδιωτική λογοτεχνία 4 6

11457 Λογοτεχνία και χιούμορ 4 6

11458 Ευρωπαϊκή λογοτεχνία 4 6

11459 Ιταλική λογοτεχνία: ποίηση 4 6

11465 Ελληνοϊταλικές σχέσεις: ιστορικά αρχεία και πηγές 4 6

11466 Ειδικό θέμα ιστορίας των ελληνοϊταλικών σχέσεων 4 6
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
ανά εξάμηνο σπουδών

• Μαθήματα επιλογής

Οι δηλώσεις μαθημάτων επιλογής γίνονται στη βάση του προσφερόμενου προγράμματος 
σπουδών κάθε έτους:

11471 Ισπανική γλώσσα Β1.1 4 6

11472 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση Ι 4 6

11473 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙI 4 6

11474 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙΙΙ 4 6

11475 Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκή χρήση ΙV 4 6

11476 Ισπανική γλώσσα Α1 4 6

11477 Ισπανική γλώσσα Α2 4 6

11478 Πανόραμα ισπανικής λογοτεχνίας 4 6

11479 Πανόραμα ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας 4 6

11480 Πρακτική άσκηση 4 6

 Όποιος επιθυμεί μπορεί να επιλέξει και επιπλέον κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τα E.C.T.S.

των οποίων θα αφαιρεθούν από αυτά των επιλογής.

 Δυνατότητα επιλογής έως 24 E.C.T.S. εκτός Τμήματος. Από αυτά τα 24 μόνο 6 E.C.T.S. μπορούν να

προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη Σχολή του Α.Π.Θ. εκτός της Φιλοσοφικής.



Δήλωση μαθημάτων

Δήλωση μαθημάτων

• Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές, ανεξαρτήτως εξαμήνου, 
υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων για 
τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν στο 
τρέχον εξάμηνο. Υποβολή δήλωσης μαθημάτων για τους φοιτητές 
του 1ου εξαμήνου, για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2021-22, 
αποκλειστικά εντός της προθεσμίας 16 -21 Οκτωβρίου 2021 και 
σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα.
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https://www.itl.auth.gr/drupal/el/node/1929
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Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στη βάση του ενδεικτικού και του 
προσφερόμενου προγράμματος σπουδών του Τμήματος ως εξής:

Α΄ ΕΤΟΣ
• 1ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μόνο κατά την πρώτη φάση, 
αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών.

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού 1ου εξαμήνου αντίστοιχων 
με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας students.auth.gr. 

• 2ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων μόνο κατά την πρώτη φάση, 
αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών.

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 2ου εξαμήνου αντίστοιχων με 
30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας students.auth.gr. 

. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Α΄ έτους μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα οποία 
δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.

https://students.auth.gr/
https://students.auth.gr/
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Δηλώσεις μαθημάτων

Β΄ ΕΤΟΣ

• 3ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, αποκλειστικά εντός των 
αναρτημένων ημερομηνιών.

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού 3ου και 1ου εξαμήνου 
αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 
students.auth.gr. 

- Δεύτερη φάση: 

• δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 24 ECTS κατά το χειμερινό 1ο εξάμηνο σπουδών του με αποστολή 
email στο info@itl.auth.gr. 

• δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 18 ECTS κατά το χειμερινό 1ο εξάμηνο σπουδών του με αποστολή 
email στο info@itl.auth.gr. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Β΄ έτους μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα οποία 
δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.

https://students.auth.gr/
mailto:info@itl.auth.gr
mailto:info@itl.auth.gr
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Δηλώσεις μαθημάτων

Β΄ ΕΤΟΣ

• 4ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, αποκλειστικά εντός των 
αναρτημένων ημερομηνιών.

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 4ου και 2ου εξαμήνου 
αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 
students.auth.gr. 

- Δεύτερη φάση: 

• δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 24 ECTS κατά το εαρινό 2ο εξάμηνο σπουδών του με αποστολή email 
στο info@itl.auth.gr. 

• δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 18 ECTS κατά το εαρινό 2ο εξάμηνο σπουδών του με αποστολή email 
στο info@itl.auth.gr. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Β΄ έτους μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα οποία 
δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.

https://students.auth.gr/
mailto:info@itl.auth.gr
mailto:info@itl.auth.gr
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Δηλώσεις μαθημάτων

Γ΄ ΕΤΟΣ
• 5ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, αποκλειστικά 
εντός των αναρτημένων ημερομηνιών. 

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού 5ου, 3ου και 1ου εξαμήνου 
αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 
students.auth.gr. 

- Δεύτερη φάση: 

• δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 54 ECTS κατά τα χειμερινά 1ο και 3ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

• δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 48 ECTS κατά τα χειμερινά 1ο και 3ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Γ΄ έτους μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα οποία 
δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.

https://students.auth.gr/
mailto:info@itl.auth.gr
mailto:info@itl.auth.gr
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Δηλώσεις μαθημάτων

Γ΄ ΕΤΟΣ
• 6ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, αποκλειστικά 
εντός των αναρτημένων ημερομηνιών. 

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 6ου, 4ου και 2ου εξαμήνου 
αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 
students.auth.gr. 

- Δεύτερη φάση: 

• δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 54 ECTS κατά τα εαρινά 2ο και 4ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

• δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 48 ECTS κατά τα εαρινά 2ο και 4ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Γ΄ έτους μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα οποία 
δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.

https://students.auth.gr/
mailto:info@itl.auth.gr
mailto:info@itl.auth.gr
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Δηλώσεις μαθημάτων

Δ΄ ΕΤΟΣ
• 7ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, αποκλειστικά 
εντός των αναρτημένων ημερομηνιών. 

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων χειμερινού 7ου, 5ου, 3ου και 1ου

εξαμήνου αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής 
γραμματείας students.auth.gr. 

- Δεύτερη φάση: 

• δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 84 ECTS κατά τα χειμερινά 5ο, 3ο και 1ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

• δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 78 ECTS κατά χειμερινά 5ο, 3ο και 1ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Δ΄ έτους μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα οποία 
δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.

https://students.auth.gr/
mailto:info@itl.auth.gr
mailto:info@itl.auth.gr
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Δηλώσεις μαθημάτων

Δ΄ ΕΤΟΣ
• 8ο εξάμηνο

Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σε δύο φάσεις, αποκλειστικά 
εντός των αναρτημένων ημερομηνιών. 

- Πρώτη φάση: ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων εαρινού 8ου, 6ου, 4ου και 2ου εξαμήνου 
αντίστοιχων με 30 ECTS μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας 
students.auth.gr. 

- Δεύτερη φάση: 

• δήλωση ενός μόνο μαθήματος με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 84 ECTS κατά τα εαρινά 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

• δήλωση δύο μόνο μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι δεν έχει κατοχυρώσει 
περισσότερα από 78 ECTS κατά τα εαρινά 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνα σπουδών του με 
αποστολή email στο info@itl.auth.gr. 

Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής του Δ΄ έτους μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και στα οποία 
δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.

https://students.auth.gr/
mailto:info@itl.auth.gr
mailto:info@itl.auth.gr
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Δηλώσεις μαθημάτων

Συνέχεια 8ου εξαμήνου

• Ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση έως 20 μαθημάτων ανά εξάμηνο, 
αποκλειστικά εντός των αναρτημένων ημερομηνιών, από τα προσφερόμενα 
μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου καθώς και από μαθήματα τα οποία είχε 
συμπεριλάβει σε προγενέστερη δήλωσή του.

• Ο φοιτητής, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του, μπορεί να εξεταστεί 
και να βαθμολογηθεί μόνο σε μαθήματα τα οποία έχει συμπεριλάβει στη 
δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου, ανεξαρτήτως εξαμήνου 
φοίτησης.

• Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, ο φοιτητής μπορεί 
να εξεταστεί στα μαθήματα που δήλωσε κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και 
στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό.
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Παρακαλείστε να συμβουλεύεστε: 

• Σε καθημερινή βάση τις ανακοινώσεις στον ιστοχώρο του Τμήματος: 
www.itl.auth.gr.

• Τον Ενημερωτικό Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

• Την ιστοσελίδα www.register.auth.gr για απόκτηση/ανάκτηση 
ιδρυματικού λογαριασμού, φοιτητικές παροχές και σίτιση.

• Το www.elearning.auth.gr για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών 
μαθημάτων.

• Την ιστοσελίδα www.students.auth.gr για δηλώσεις μαθημάτων, 
βαθμολογίες και πιστοποιητικά.

• Τον ιστοχώρο κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα www.elearning.auth.gr.

http://www.itl.auth.gr/
https://www.itl.auth.gr/drupal/el/node/904
http://www.register.auth.gr/
http://www.elearning.auth.gr/
http://www.students.auth.gr/
http://www.elearning.auth.gr/
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Παρακαλείστε να συμβουλεύεστε: 

• Την ηλεκτρονική υπηρεσία academicid.minedu.gov.gr για την απόκτηση 
ακαδημαϊκής ταυτότητας.

• Την ηλεκτρονική υπηρεσία www.eudoxus.gr για τη δήλωση 
συγγραμμάτων.

• Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης www.it.auth.gr για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το ΑΠΘ (office365, myAuth, eurep, 
eduroam).

• Την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΘ www.qa.auth.gr για την 
αξιολόγηση μαθημάτων, διδασκόντων και υποδομών.

• Το Τμήμα Σπουδών www.dps.auth.gr για τον Οδηγό Επιβίωσης του ΑΠΘ.

https://academicid.minedu.gov.gr/
http://www.eudoxus.gr/
https://it.auth.gr/el/news/2021-09-28/5251
http://www.qa.auth.gr/
http://www.dps.auth.gr/
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Επικοινωνία με το Τμήμα
Μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, από το περιβάλλον 
webmail.auth.gr, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της φοιτητικής 
σας ιδιότητας, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας. Επικοινωνείτε με:

Γραμματεία 

• για θέματα Ηλεκτρονικής Γραμματείας (δηλώσεις μαθημάτων, έλεγχος 
ορκωμοσίας) και για αιτήσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος στο 
info@itl.auth.gr.

Σπουδαστήριο

• για τα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος (ολικό, προσφερόμενο, 
ενδεικτικό, ωρολόγιο, εξεταστικής): mdoundi@itl.auth.gr.

Βιβλιοθήκη

• για δανεισμό βιβλίων από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος 
infolib@itl.auth.gr.

Διδάσκοντες 

• για συνεργασία στα μαθήματα που διδάσκουν μέσω email.

http://webmail.auth.gr/
mailto:info@itl.auth.gr
mailto:mdoundi@itl.auth.gr
mailto:infolib@itl.auth.gr
https://www.itl.auth.gr/drupal/el/node/816
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Ευχαριστούμε 
για την προσοχή σας.

ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!


