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Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα υποχρεωτικά και επιλογής 

μαθήματα του εαρινού εξαμήνου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος  (http://ptde.uoi.gr/). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει και οριστικοποιήσει την εαρινή 

δήλωση μαθημάτων δεν χρειάζεται να την υποβάλουν ξανά εκτός αν θέλουν να 

κάνουν κάποια επεξεργασία ή αλλαγή. Οι φοιτητές που δήλωσή τους είναι μόνο 

αποθηκευμένη θα πρέπει να την επεξεργαστούν και να κάνουν οριστική υποβολή.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα μαθήματα που δηλώνονται θα πρέπει να είναι στο 

σύνολό τους ≥ 30 ECTS  ανά εξάμηνο και ΟΧΙ λιγότερα. Μαθήματα που 

δεν έχουν περαστεί σε προηγούμενα εξάμηνα θα πρέπει να 

δηλωθούν εκ νέου στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, για όσους επιθυμούν 

να τα παρακολουθήσουν ή να τα εξεταστούν. 

Οι φοιτητές οφείλουν να  δηλώσουν τα μαθήματα Επιλογής  που προσφέρονται με 

βάση το εαρινό πρόγραμμα διδασκαλίας ακ. έτους 2022-23 και όλα τα 

Υποχρεωτικά Μαθήματα σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών που ακολουθούν: 

Έτος εισαγωγής 2009-2010 και πριν:  
Οδηγός σπουδών 2009-2010 (PDF) 
Τίτλος ηλεκτρονικού προγράμματος σπουδών στο φοιτητολόγιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ" 
 
Έτος εισαγωγής 2010-2011 και 2011-2012:  
Οδηγός σπουδών 2013-2014 (PDF) 
Τίτλος ηλεκτρονικού προγράμματος σπουδών στο φοιτητολόγιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011" 
 
Έτος εισαγωγής από 2012-2013 μέχρι και 2016-2017:  
Οδηγός σπουδών 2016-2017 (PDF) 
Τίτλος ηλεκτρονικού προγράμματος σπουδών στο φοιτητολόγιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο έτος)" 
 



Έτος εισαγωγής 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 
2022-2023:  
Οδηγός σπουδών 2022-2023 (PDF) 
Τίτλος ηλεκτρονικού προγράμματος σπουδών στο φοιτητολόγιο "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2018". 

Για την είσοδo στο σύστημα ηλεκτρονικών δηλώσεων https://classweb.uoi.gr θα 
χρησιμοποιήσετε τους νέους κωδικούς που έχετε δημιουργήσει μέσω της 
εφαρμογής Uregister. Όσοι φοιτητές δεν έχουν δημιουργήσει νέο προσωπικό 
κωδικό Uregister, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσουν αυτό και έπειτα να 
δηλώσουν μαθήματα. 
Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό από το  Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 μέχρι και 

την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ.για τις δηλώσεις μαθημάτων 

εαρινού εξαμήνου. Μετά τη λήξη της περιόδου δηλώσεων καμία αλλαγή δεν θα 

είναι εφικτή ούτε από τη Γραμματεία ούτε από το Κέντρο Υπολογιστών. 

Όσοι φοιτητές ακολουθούν Προγράμματα Σπουδών προηγούμενων ακαδημαϊκών 

ετών και οφείλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα τα οποία έχουν καταργηθεί (και 

συνεπώς δεν τα «βλέπουν» να τα δηλώσουν στο σύστημα)  οφείλουν ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ και μόνο να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του 

Τμήματος γνωστοποιώντας τα μαθήματα που χρειάζεται να προστεθούν στη 

δήλωσή τους.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Οι επί πτυχίω φοιτητές που βρίσκονται στο (9ο εξάμηνο και πάνω) θα 

πραγματοποιήσουν 2 ξεχωριστές δηλώσεις (μια δήλωση 2022-2023 ΕΑΡ) για τα 

μαθήματα εαρινού εξαμήνου και (μια δήλωση 2022-2023 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡ) για τα 

μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.  

Θα δηλώσουν ηλεκτρονικά ΟΛΑ τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα έτη,  

κατά τις ίδιες ημερομηνίες από το  Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 μέχρι και την 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ.Σας ενημερώνουμε ότι  η βαθμολογία 

των εξετάσεων εισάγεται πλέον απευθείας από τους Υπεύθυνους Διδάσκοντες- 

Εξεταστές, και συνεπώς οι φοιτητές που δεν δηλώνουν μαθήματα αλλά 

εξετάζονται σε αυτά θα χάνουν τη βαθμολογία τους (καθώς δεν θα υπάρχουν στα 

ηλεκτρονικά βαθμολόγια των διδασκόντων). 



Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση μαθημάτων είναι αποκλειστικά δική σας 

ευθύνη και κατοχυρώνεται στο σύστημα ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ πατήσετε το πλήκτρο 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ (και όχι με το "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ" 

μαθημάτων, το οποίο κρατά προσωρινά τα μαθήματα στη δήλωσή σας για το 

χρονικό διάστημα των ηλεκτρονικών δηλώσεων). Για την αποφυγή τυχόν 

προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν, να εκτυπώνετε τη δήλωση μαθημάτων 

και να την κρατάτε στο αρχείο σας (στην καρτέλα των δηλώσεών σας υπάρχει 

υποκαρτέλα> Ιστορικό δηλώσεων> όπου μπορείτε να εξάγετε τη δήλωσή σας και 

να την αποθηκεύσετε για το αρχείο σας. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα με την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σας, 

παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος (26510-07454, 

07455, 07187) ΜΟΝΟ κατά την περίοδο των δηλώσεων και όχι μετά. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΤΔΕ 

    

 


