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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΕΑΡINO ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Ε. 2022-2023) 
 

 

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 θα υποβληθούν υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο 
σύστημα Classweb:  

 

από Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 έως και Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023. 
 

Οι φοιτητές/τριες του 2ου εξαμήνου στην ανωτέρω χρονική περίοδο, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση μαθημάτων, η οποία θα περιλαμβάνει τα μαθήματα του 
2ου εξαμήνου, δηλαδή τα:  

 

1. Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (ΜΑΥ211) 

2. Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (ΜΑΥ221) 

3. Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223) 

4. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ 242) 

 
Σε περίπτωση επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου στην εξεταστική περίοδο του ΦΕΒΡ 2022, επιτρέπεται και η δήλωση ενός μαθήματος του 4ου 
εξαμήνου. Η δήλωση του μαθήματος αυτού γίνεται με έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 
Οι φοιτητές/τριες του 4ου εξαμήνου, πρέπει να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα του 2ου εξαμήνου κατά προτεραιότητα και στη συνέχεια τα μαθήματα του 
4ου εξαμήνου. Εάν επαρκούν οι Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.), μπορούν να δηλωθούν και μαθήματα του 6ου ή 8ου εξαμήνου, με προτεραιότητα στα Υποχρεωτικά 
μαθήματα του 6ου εξαμήνου. Το μέγιστο σύνολο των Δ.Μ. που μπορεί να δηλωθεί, ανέρχεται στις 34.     

  
Οι φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου, πρέπει να δηλώσουν κατά προτεραιότητα τα οφειλόμενα μαθήματα του 2ου εξαμήνου, στη συνέχεια τα οφειλόμενα 
μαθήματα του 4ου εξαμήνου και στη συνέχεια τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα του 6ου εξαμήνου. Εφόσον επαρκούν οι Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.), στη συνέχεια 
δηλώνονται μαθήματα Επιλογής του 6ου ή 8ου εξαμήνου. Το μέγιστο σύνολο των Δ.Μ. που μπορεί να δηλωθεί, ανέρχεται στις 34.      

 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων επιλογής. Όσοι/Όσες ενδιαφέρονται να κάνουν 
αίτηση για στεγαστικό επίδομα το επόμενο Ακ. Έτος, θα πρέπει να δηλώσουν μαθήματα επιλογής μόνο από το 6ο  εξάμηνο και όχι από το 8ο (παρόλο που 
επιτρέπεται), γιατί το σύστημα, προκειμένου να βεβαιωθεί η επίδοσή τους σχετικά με το 50% των μαθημάτων που πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς, 
θα ελέγξει μόνο μαθήματα  του τρίτου έτους (δηλαδή με κωδικό που να ξεκινάει από 6--) για τη εαρινή περίοδο. 

 



 
 
 
 

Για τους/τις φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου ισχύουν οι αναφερόμενοι στον Οδηγό Σπουδών Κανόνες Δηλώσεων. Δηλαδή: Δηλώνονται μαθήματα άρτιων 
εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 34 το πολύ Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) ξεκινώντας με τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά του 2ου εξαμήνου, συνεχίζοντας με τα 
οφειλόμενα Υποχρεωτικά του 4ου εξαμήνου και στη συνέχεια με τα Υποχρεωτικά του 6ου εξαμήνου. Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι 34 Δ.Μ., μπορούν να 
δηλωθούν και μαθήματα Επιλογής 6ου ή/και 8ου εξαμήνου. 

  
 Για τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Δ.Μ. που μπορούν να δηλωθούν. 
       
        Η μία (1) διδακτική μονάδα της Πρακτικής άσκησης δεν συμπεριλαμβάνεται στο άθροισμα για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 34 Δ.Μ. (δηλαδή οι      
        Φοιτητές/τριες μπορούν δηλώσουν από μαθήματα μέχρι 34 Δ.Μ. και να επιλέξουν και την πρακτική χωρίς αυτό να αντίκειται στους κανόνες των δηλώσεων). 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! 
 

1. Τα μαθήματα τα οποία έχουν αλλάξει τίτλο ή εξάμηνο ή είναι καινούρια, εμφανίζονται σε όλους/όλες τους/τις φοιτητές/τριες, στον 

κατάλογο των διαθέσιμων μαθημάτων προς δήλωση. Όμως, το σύστημα προστατεύει τους/τις φοιτητές/τριες μη επιτρέποντας την 

ολοκλήρωση της Δήλωσης, σε περίπτωση που κάποια από αυτά έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς στο παρελθόν και ο/η φοιτητής/τρια τα 

επιλέξει εκ παραδρομής. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα σφάλματος το οποίο εξηγεί στον φοιτητή ποια μαθήματα 

έχουν αντικατασταθεί.       

2. Η Δήλωσή θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία,  

απαιτείται να πατήσετε το ΥΠΟΒΟΛΗ. Εάν η Δήλωση δεν αποσταλεί ηλεκτρονικά, ο/η φοιτητής/τρια δεν εμφανίζεται στις καταστάσεις 

εξετάσεων και ως εκ τούτου χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου.   

3. Είναι απαραίτητο κάθε φοιτητής/τρια να κρατήσει ένα αντίγραφο της Δήλωσής του/της (σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή) μέχρι τη λήξη 

του εξαμήνου, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.   

4. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή διόρθωσης της Δήλωσης, μόνο ηλεκτρονικά και στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δηλαδή μόνο από 28 

Φεβρουαρίου  έως  και 13 Μαρτίου 2023. 

5. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω, ο/η φοιτητής/τρια φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και θα έχει τις 

προβλεπόμενες συνέπειες.  

6. Τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως εργαστηριακά και έχει γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος και επιλογή φοιτητών/τριών (π.χ. Διδακτική 

των Μαθηματικών Ι), δεν μπορούν να δηλωθούν από τους/τις φοιτητές/τριες και η δήλωσή τους θα γίνει από τη Γραμματεία.  

 

 

 



 

 

 

 

Πρέπει όμως οι επιλεγμένοι/νες φοιτητές/τριες, όταν θα κάνουν τη δήλωση των υπολοίπων μαθημάτων τους να υπολογίζουν  και τις 

διδακτικές μονάδες αυτών, ώστε να υπάρχει το περιθώριο στη δήλωσή τους για να μπορεί να τα προσθέσει η Γραμματεία. 

 

 

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σπουδών Α.Ε. 2022-2023 και συγκεκριμένα στην παράγραφο «2.14 Λήψη πτυχίου» 

και για τα μαθήματα των άλλων Τμημάτων στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων θα πρέπει να έχουν αντιστοιχία. Δηλαδή, οι φοιτητές/τριες δεν δικαιούνται να παραλάβουν 
συγγράμματα για μαθήματα που δεν υπάρχουν στην αντίστοιχη Δήλωση Μαθημάτων.  
 
Η Δήλωση Συγγραμμάτων γίνεται μέσω του συστήματος Eudoxus (http://eudoxus.gr/) και είναι δυνατή μόνο μετά την οριστικοποίηση των 
δηλώσεων από τη Γραμματεία δηλ. μετά από μία (1) τουλάχιστον ημέρα από τη λήξη της περιόδου υποβολής των δηλώσεων από τους/τις 
φοιτητές/τριες. 
 

http://eudoxus.gr/

