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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
 

 

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων Πτυχιακής Εξέτασης που αφορούν μαθήματα της Πτυχιακής Εξεταστικής Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2021, θα υποβληθούν υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά, 

 
από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020 έως και Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 

 
Στην ανωτέρω χρονική περίοδο, οι φοιτητές που: 
 
1) Έχουν συμπληρώσει τα κανονικά έτη φοίτησης, δηλαδή βρίσκονται στο 5ο έτος και πάνω, ΚΑΙ 
2) Επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πτυχιακή Εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 
 
θα πρέπει να προβούν υποχρεωτικά σε Δήλωση Μαθημάτων Πτυχιακής Εξέτασης (Εμβόλιμη), η οποία θα περιλαμβάνει τα 
διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και δηλωθέντα μαθήματα εαρινών εξαμήνων στα οποία δεν έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς και που έχουν δηλωθεί τουλάχιστο μία φορά στο παρελθόν 
 
Δεν υπάρχει περιορισμός Διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.) για τη Δήλωση Μαθημάτων Πτυχιακής Εξέτασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι τα 

εαρινά αυτά μαθήματα είχαν δηλωθεί από τους φοιτητές σε προγενέστερη Δήλωση Μαθημάτων και στα οποία δεν έλαβαν επιτυχή 
βαθμολογία. Δηλαδή, δεν θα δηλωθούν μαθήματα χειμερινών ή/και εαρινών εξαμήνων για πρώτη φορά. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! 
1)  Η Δήλωση Μαθημάτων Πτυχιακής Εξέτασης θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία. Για να 

ολοκληρωθεί διαδικασία, απαιτείται να πατήσετε το ΥΠΟΒΟΛΗ. Εάν η Δήλωση δεν αποσταλεί ηλεκτρονικά, ο φοιτητής δεν εμφανίζεται στις Καταστάσεις 
Εξετάσεων και ως εκ τούτου χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην Πτυχιακή Εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.   

2)  Είναι απαραίτητο ο κάθε φοιτητής να κρατήσει ένα αντίγραφο της Δήλωσής του (είτε σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή) μέχρι τη λήξη του εξαμήνου, για να 
αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.   

3)  Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή διόρθωσης της Δήλωσης, μόνο ηλεκτρονικά και στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δηλαδή μόνο από 5 έως 19/10/2020. 
4)  Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω, ο φοιτητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και θα έχει τις προβλεπόμενες συνέπειες.  


