
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2022– 2023  

για το 5ετές Π.Σ. 

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2022 – 2023 θα γίνουν  

ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 5.11.2022 έως και την Δευτέρα 14.11.2022 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε την δήλωση μαθημάτων  διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 

 

1. Οι πρωτοετείς φοιτητές/ήτριες θα δηλώσουν μόνο μαθήματα του 1ου εξαμήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

2. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου το ανώτατο όριο δήλωσης μαθημάτων είναι: 

 Τριάντα οκτώ (38) ώρες ανά εβδομάδα για τους/τις φοιτητές/ήτριες που βρίσκονται μέχρι και το 10ο εξάμηνο σπουδών. 

 Πενήντα δύο (52) ώρες ανά εβδομάδα για τους/τις φοιτητές/ήτριες  που βρίσκονται στο 11ο  ή ανώτερο εξάμηνο σπουδών. 
 

3. Οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί ηλεκτρονικά 

(φοιτητολόγιο, e-class, moodle, κλπ). 

4. Οι φοιτητές/ήτριες που δηλώνουν μαθήματα από το 7ο εξάμηνο και πάνω να συμβουλευτούν το αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

του τμήματος πρόγραμμα σπουδών ώστε να αποφύγουν πιθανά λάθη σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τη δήλωση 

μαθημάτων στους κύκλους σπουδών. 

5. Οι φοιτητές/ήτριες που αναλαμβάνουν ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ πρέπει αποκλειστικά και μόνο στο ίδιο χρονικό διάστημα να 

δηλώσουν τη διπλωματική εργασία ως μάθημα στο φοιτητολόγιο και να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος την Αίτηση 

Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας. 

6. Σας ενημερώνουμε ότι: 

i στις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα εξεταστείτε μόνο στα μαθήματα που έχετε δηλώσει. 

ii στον Εύδοξο μπορείτε να δηλώσετε συγγράμματα με βάση τη δήλωσή σας. 



 

7. Οι φοιτητές/ήτριες υποχρεούνται να ελέγξουν από το ιστορικό δηλώσεων αν έχει οριστικοποιηθεί η δήλωσή τους από τη Γραμματεία 

μία μέρα μετά από την οριστικοποίηση που έκαναν οι ίδιοι/ες. Αν δεν εμφανίζονται δηλωμένα μαθήματα, πρέπει να επικοινωνήσουν 

με τη Γραμματεία στο email eee@uniwa.gr την ίδια ημέρα. 

8. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑΔΑ μετά τη λήξη της ημερομηνίας 

υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, φοιτητές/ήτριες που δεν υπέβαλαν δήλωση, έχουν τη δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερολογιακών 

ημερών να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον 

οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι αιτήσεις 

εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές για την 

εκπρόθεσμη εγγραφή. Η απόφαση για την έγκριση της εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη 

Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Μετά το πέρας και των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, καμία εκπρόθεσμη δήλωση 

μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή από τη Γραμματεία.  

Οι φοιτητές/ήτριες που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο δεν έχουν δυνατότητα 

συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, τόσο στις κανονικές όσο και στις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους. 

 

 

 

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας μπείτε στο ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ στη διεύθυνση:  

https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas 

 Όνομα Χρήστη: username αυτό που λάβατε από το κέντρο δικτύου  

 Κωδικός: Ο Προσωπικός Κωδικός Πρόσβασης (Pin) 


