
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 

1) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 και 
2) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
 
 
Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά από το σύστημα ηλεκτρονικής  
γραμματείας μέσω του συνδέσμου https://my-uni.uoa.gr από 18 Μαϊου 2022 έως 
και 2 Ιουνίου 2022 όλο το εικοσιτετράωρο.  
 
 
1) Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 
 
Στη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές  καλούνται να δηλώσουν τα ακόλουθα: 
 
Α) Μαθήματα του 2ου , 4ου και 6ου εξαμήνου σπουδών, τα οποία τυχόν οφείλουν.  
 
Β) Μαθήματα τα οποία επιλέγουν να παρακολουθήσουν αντί πτυχιακής 
εργασίας (για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την επιλογή). 
Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής 
Βιομηχανίας που μπορούν να πάρουν οι φοιτητές αντί πτυχιακής εργασίας είναι 
κατανεμημένα στο 8ο εξάμηνο σπουδών. 
 
Η δήλωση των μαθημάτων (και για τις δύο κατηγορίες Α και Β) δεν υπόκειται σε κανένα 
περιορισμό πιστωτικών μονάδων και προαπαιτούμενων μαθημάτων. 
 
Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μαθήματα που έχουν δηλωθεί, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει 
δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν 
παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοση τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά 
ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν 
καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο. 
 
2) Λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης του ΕΚΠΑ, 
ενημερώνονται οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών ίσο ή μεγαλύτερο του 
9oυ εξαμήνου, ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να εξεταστούν κατά την προσεχή 
εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2022 σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του 
χειμερινού εξαμήνου, τα οποία εξακολουθούν να οφείλουν.  
 
Ειδικότερα, οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις κάθε θεωρητικού 
και εργαστηριακού μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου, εφόσον ισχύουν και οι τρεις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

i) ο φοιτητής να βρίσκεται σε εξάμηνο σπουδών ίσο ή μεγαλύτερο του 9oυ 
εξαμήνου 
ii) ο φοιτητής να έχει δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα τουλάχιστον μία φορά 
κατά το παρελθόν και  
iii) ο φοιτητής να δηλώσει στην παρούσα δήλωση μαθημάτων και εντός των 
παραπάνω οριζόμενων προθεσμιών, ότι επιθυμεί να εξεταστεί κατά την 
εξεταστική Ιουνίου 2022 στο συγκεκριμένο θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα 
χειμερινού εξαμήνου. 
iv) ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα εξακολουθούν να ισχύουν και όλες οι 
λοιπές σχετικές προϋποθέσεις (επαρκούς παρακολούθησης του εργαστηρίου, 
κλπ.) 
 



Δεν θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη εξεταστική για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 
του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. 
 

Για το λόγο αυτό καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και 
πάνω, να δηλώσουν σε ποια θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού 
εξαμήνου επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική Ιουνίου 2022. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα δήλωση μαθημάτων εμβόλιμης 
εξεταστικής δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν οι φοιτητές και εργαστηριακά 
μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην εξέταση του 
εργαστηρίου (επαρκής παρακολούθηση, κ.λ.π.). Όμως ενημερώνονται οι 
φοιτητές ότι η εμβόλιμη εξεταστική στα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού 
εξαμήνου για τους φοιτητές που είναι επί πτυχίω, θα πραγματοποιηθεί μόνο 
εφόσον ο διδάσκων κρίνει ότι είναι εφικτή ανάλογα με τη φύση του μαθήματος 
και τον τρόπο εξέτασής του. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά με το ποια 
συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα εξεταστούν 
μέσω του eclass και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
σπουδών ή του Συμβουλίου Ένταξης, όταν θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των 
εξετάσεων. 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ  
Όταν ολοκληρώσετε την δήλωση θα την αποθηκεύσετε και θα κάνετε αποστολή 
για να καταχωρηθεί στο σύστημα μηχανογράφησης. Εάν παραλείψετε το βήμα 
της αποστολής η δήλωση δεν καταχωρείται, το οποίο ισοδυναμεί με το να μην 
έχετε δηλώσει κανένα απολύτως μάθημα.  
 
Η υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά.  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Γραμματεία δεν θα δεχθεί υποβολή δηλώσεων πέραν των παραπάνω 
ημερομηνιών. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν από το 
μηχανογραφικό σύστημα ότι η δήλωσή τους έχει πράγματι καταχωρηθεί.  
 
 


