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Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, 
 

από Δευτέρα 16-10-2017 έως και Τρίτη 31-10-2017. 
 
 

Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου στην ανωτέρω χρονική περίοδο, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση μαθημάτων, η οποία θα περιλαμβάνει τα μαθήματα του 1ου 
εξαμήνου, δηλαδή τα: 

1. Απειροστικός Λογισμός Ι (ΜΑΥ111) 

2. Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών (ΜΑΥ112) 

3. Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑΥ121) 

4. Θεωρία Αριθμών (ΜΑΥ123) 
   

 
Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα περιττών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 34 το πολύ Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) ξεκινώντας με 

τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά του 1ου εξαμήνου, συνεχίζοντας με τα Υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου εξαμήνου και στη συνέχεια εφόσον το επιθυμούν και εάν δεν 
έχουν συμπληρωθεί οι 34 Δ.Μ. που δικαιούνται, με τα Υποχρεωτικά μαθήματα του 5ου εξαμήνου.   

 
Για τους φοιτητές 5ου και μεγαλυτέρων εξαμήνων ισχύουν οι αναφερόμενοι στον Οδηγό Σπουδών κανόνες δηλώσεων. Δηλαδή:  
 
Δηλώνονται μαθήματα περιττών εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 34 το πολύ Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.), ξεκινώντας με τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά του 1ου 

εξαμήνου, συνεχίζοντας με τα οφειλόμενα Υποχρεωτικά του 3ου εξαμήνου και μετά με τα Υποχρεωτικά του 5ου εξαμήνου. Στη συνέχεια και μέχρι να 
συμπληρωθούν οι 34 Δ.Μ., δηλώνονται τα μαθήματα Επιλογής 5ου ή/και 7ου εξαμήνου.  

 
 
Σχετικά με τα Παιδαγωγικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Φ.Π.Ψ. για το Ακαδ. Έτος 2017-2018, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν εφόσον δεν 

έχουν περάσει άλλο Παιδαγωγικό μάθημα σε προηγούμενα εξάμηνα, ΕΝΑ από τα Χειμερινά προσφερόμενα μαθήματα.  
 

 



 
 
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η ! 
 

1. Τα μαθήματα τα οποία έχουν αλλάξει τίτλο ή εξάμηνο ή είναι καινούρια, εμφανίζονται σε όλους τους φοιτητές, στον κατάλογο των διαθέσιμων μαθημάτων 

προς δήλωση. Όμως, το σύστημα προστατεύει τους φοιτητές μη επιτρέποντας την ολοκλήρωση της δήλωσης, σε περίπτωση που κάποια από αυτά έχουν 

περαστεί στο παρελθόν και ο φοιτητής εκ παραδρομής τα επιλέξει. 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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εάν η δήλωση δεν αποσταλεί ηλεκτρονικά, ο φοιτητής δεν εμφανίζεται στις καταστάσεις εξετάσεων και ως εκ 

τούτου χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου.   

3. 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.   

4. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή διόρθωσης της δήλωσης, μόνο ηλεκτρονικά και στο παραπάνω χρονικό διάστημα. 

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

 

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Οι δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων θα πρέπει να έχουν αντιστοιχία.  

Δηλαδή, οι φοιτητές 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/).  

http://eudoxus.gr/

