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Δήλωση μαθημάτων 
 Η δήλωση μαθημάτων γίνεται από τους φοιτητές/τις φοιτήτριες μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://student.cc.uoc.gr/main.asp     

αποκλειστικά από τις 15/2/2020 έως τις 28/2/2020.  

 Η ευθύνη για την εμπρόθεσμη και ορθή δήλωση μαθημάτων ανήκει 

αποκλειστικά στον φοιτητή. Από εδώ και πέρα, δεν θα γίνονται δεκτά από τη 

Γραμματεία -και δε θα εξετάζονται από το Τμήμα- αιτήματα που αφορούν 

εκπρόθεσμη δήλωση ή εκπρόθεσμες διορθώσεις της δήλωσης.  

 Για να είστε σίγουροι/ες ότι έχετε υποβάλει σωστά τη δήλωση, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ 

ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΗ ΄ΣΩΣΕΤΕ’ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ. 

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΗΜΕΙΑ: 

 

 Φοιτητής 2ου, 3ου, ή 4ου έτους έχει τη δυνατότητα σε κάθε ακαδημαϊκό 

εξάμηνο να δηλώνει ένα ή δύο επιπλέον μαθήματα, αν συνολικά τα μαθήματα τα 

οποία έχει παρακολουθήσει επιτυχώς κατά τα προηγούμενα εξάμηνα φοίτησης 

είναι αντιστοίχως κατά ένα ή τουλάχιστον κατά δύο λιγότερα από εκείνα που 

προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 Σε περίπτωση που ο φοιτητής δηλώσει επιπλέον μαθήματα των όσων δικαιούται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται διαγραφή των επιπλέον μαθημάτων με τυχαίο 

τρόπο και χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

 

Επιπλέον Οδηγίες:  
 

-Τα μαθήματα που είναι αυτοτελείς Ασκήσεις με κωδικό Δ03Α… (προσφερόμενα από 

τους κ. Χρηστίδη και Τριχάκη) και Σεμινάρια προϋποθέτουν την υποχρεωτική παρουσία 

του φοιτητή.  

 

-Για να μπορέσει κανείς να συμμετέχει σε Σεμινάριο, θα πρέπει να έχει περάσει 

επιτυχώς το Β06Π01. Οι φοιτητές δηλώνουν οι ίδιοι τα σεμινάρια στα οποία έχουν γίνει 

δεκτοί. Αν σε αντιπαραβολή της Γραμματείας με τη λίστα του καθηγητή βρεθεί ότι 

φοιτητής έχει δηλώσει σεμινάριο στο οποίο δεν έχει γίνει δεκτός, τότε αυτό είτε 

σβήνεται από τη δήλωσή του, είτε απλά δεν έχει δικαίωμα να το παρακολουθήσει και 

να παραδώσει εργασία. 

-Για τη δήλωση της ΣΠΑ 2 είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση στη ΣΠΑ 1. 

https://student.cc.uoc.gr/main.asp%20%20%20%20%20αποκλειστικά%20από%20τις%2015/2/2020
https://student.cc.uoc.gr/main.asp%20%20%20%20%20αποκλειστικά%20από%20τις%2015/2/2020


 

-Οι φοιτητές που έχουν πάρει απαλλαγή στο μάθημα των Αγγλικών θα πρέπει να το 

δηλώσουν κανονικά, ως ένα από τα μαθήματα του εξαμήνου, προκειμένου να τους 

περαστεί η αναγνώριση.  

- Τα τέσσερα επίπεδα των Αγγλικών είναι «αλυσίδα», για να δηλώσει κανείς το δεύτερο 

επίπεδο θα πρέπει να έχει περάσει το πρώτο κτλ. 

 

-Οι αναβαθμολογήσεις δηλώνονται στη Γραμματεία σε έντυπη μορφή και δεν μπορούν 

να δηλωθούν επιπλέον των μαθημάτων του εξαμήνου.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  

-Μαθήματα που έχουν δηλωθεί σε προηγούμενα έτη και στα οποία οι φοιτητές δεν 

έχουν προβιβάσιμο βαθμό, θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.  

 

Τον Σεπτέμβριο εξετάζονται μόνο τα μαθήματα που δηλώθηκαν στο τρέχον ακαδ. έτος 

(δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2021 θα μπορεί κανείς να δώσει μαθήματα που δήλωσε το 

χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021, ΟΧΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΤΩΝ). 

 

                                ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε  "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" και  

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ για να 

αποδείξετε ότι υποβλήθηκε ΣΩΣΤΑ και 

ΕΓΚΑΙΡΩΣ. 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ. 

 

Όταν η δήλωση έχει υποβληθεί επιτυχώς 

1) Εμφανίζεται αυτόματο μήνυμα στην οθόνη 

2) Το κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" έχει εξαφανιστεί 


