
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ     ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-17. 

 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές των Τεχνολογικών-Προπτυχιακών 
Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  ότι οι δηλώσεις Μαθημάτων για το χειμερινό      
εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2016-17, θα υποβληθούν στις Γραμματείες των 
Τμημάτων από τη Δευτέρα 03-10-2016 έως και την Παρασκευή 
14-10-2016 και ώρες 10.00-13.00. 
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές 
δηλώσεις μαθημάτων αφού θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 
Για την αποφυγή τυχόν λαθών/παραλείψεων /παρεξηγήσεων 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν πολύ προσεκτικά τις 
παρακάτω αναλυτικές οδηγίες. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ: 
 

1. Οι Δηλώσεις Μαθημάτων επέχουν θέση ανανέωσης εγγραφής και 
πρέπει να  υποβάλλονται κάθε εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές 
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων ακόμη και εκείνοι 
που δεν οφείλουν μαθήματα του χειμερινού   εξαμήνου ή οφείλουν 
την πρακτική τους άσκηση ή την πτυχιακή τους εργασία. Σε αυτή την 
περίπτωση καταθέτουν κενό το έντυπο της δήλωσης με τα 
προσωπικά τους στοιχεία μόνο και σε κάποιο εμφανές σημείο 
αναφέρουν τις υποχρεώσεις τους (π.χ οφείλω μαθήματα εαρινού   
εξαμήνου ή οφείλω την πρακτική μου άσκηση/πτυχιακή μου 
εργασία). 

2. Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων μόνο 
το Α΄ εξάμηνο ενώ η  υποχρέωση υποβολής  δήλωσης μαθημάτων  
από το Εαρινό εξάμηνο ισχύει και για αυτούς  όπως  και για τους 
υπολοίπους. 

3. Oι φοιτητές οφείλουν  να δηλώνουν μόνο τα μαθήματα του εξαμήνου 
τους για να μην δημιουργείται πρόβλημα με τα Βιβλία που 
διανέμονται μέσω του Προγράμματος Εύδοξος.  

4. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συμφωνούν οι δηλώσεις των 
μαθημάτων με τις δηλώσεις των συγγραμμάτων οι φοιτητές 
οφείλουν να κρατούν ένα φωτοαντίγραφο της δήλωσης μαθημάτων 
και βάσει αυτής να δηλώνουν τα συγγράμματα στο Πρόγραμμα 
Εύδοξος. 



5. Επίσης ευνόητο είναι ότι μπορεί να δηλώνουν, χωρίς περιορισμό, 
μαθήματα παρελθόντων (χειμερινών    εξαμήνων) στα οποία 
επιθυμούν να εξεταστούν την περίοδο του Ιανουαρίου   2017. 

6. Τονίζεται ότι είναι διαφορετικά πράγματα οι Δηλώσεις Μαθημάτων 
που υποβάλλονται στις Γραμματείες από τις Εγγραφές στα 
εργαστήρια για την παρακολούθησή τους. Οι τελευταίες θα γίνουν 
μετά από συνεννόηση με τα Εργαστήρια κατά την έναρξη των 
μαθημάτων. 

7. Φοιτητής ο οποίος δεν δήλωσε μάθημα δεν δικαιούται να το 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε αυτό. Επομένως ακόμη και αν 
το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι επιτυχές δεν καταχωρείται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος. 

8. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για τα 
Τεχνολογικά Προπτυχιακά Τμήματα και όχι τα 
αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ. 
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