
Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων 

 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε προθεσμίες που ορίζονται από 

τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να δηλώσουν τα 

μαθήματα τα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο 

τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος, ΜΟΝΟ εάν αυτό συμπεριληφθεί στη 

δήλωσή τους.  

Μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση του χειμερινού εξαμήνου 

εξετάζονται στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου και αντίστοιχα μαθήματα που 

συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την 

εξεταστική περίοδο Ιουνίου. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου οι φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε μαθήματα που 

συμπεριέλαβαν στη δήλωση μαθημάτων τους το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο που 

προηγήθηκαν και στα οποία δεν εξετάστηκαν επιτυχώς. Για τη συμμετοχή των 

φοιτητών/τριών στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν υποβάλλεται νέα 

δήλωση μαθημάτων.  

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων υποβάλλονται μέσα από το περιβάλλον 

της εφαρμογής e-grammateia.  

 

Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικής Δήλωσης 

 Η είσοδος στην εφαρμογή απαιτεί το όνομα του χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασης του ιδρυματικού λογαριασμού.  

 Επιλέγοντας τη δήλωση μαθημάτων, εμφανίζεται ο πίνακας με τα 

προσφερόμενα μαθήματα του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου από τον οποίο 

ο/η φοιτητής/τρια θα επιλέξει τα μαθήματα που επιθυμεί και θα πατήσει Υποβολή.  

 Όταν ολοκληρωθεί η δήλωση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχούς 

υποβολής καθώς και τα μαθήματα τα οποία δηλώθηκαν.  

 Η υποβεβλημένη δήλωση θα παραμείνει σε κατάσταση «σε εξέλιξη» έως την 

αποδοχή της από την Γραμματεία του Τμήματός σου οπότε θα εμφανιστεί η 

κατάσταση «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία».  

 Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να ελέγχουν τη δήλωση των μαθημάτων τους, 

τις επόμενες ημέρες μετά την υποβολή, για τυχόν σφάλματα.  

 Η δήλωση μπορεί να τροποποιείται μόνο κατά την καθορισμένη από τη 

Γραμματεία του Τμήματος περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων 

μαθημάτων. Λαμβάνεται υπόψη πάντοτε η τελευταία υποβολή. 

  

 

Χρήσιμο στην επιλογή μαθημάτων 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος οι 

φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν για το περίγραμμα και το περιεχόμενο 

όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ώστε να 

πραγματοποιήσουν με ευκολία την επιλογή τους.  

 

Γενικές Οδηγίες 

 



Πρωτοετείς φοιτητές/τριες 

Για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων του 

1ου και 2ου εξαμήνου γίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες 

ξεκινούν να υποβάλλουν οι ίδιοι/ιες δηλώσεις από το 3ο εξάμηνο της φοίτησης 

τους. 

 

Λοιπά έτη φοίτησης  

Οι φοιτητές των λοιπών εξαμήνων φοίτησης θα πρέπει να συμβουλεύονται τον 

Οδηγό Σπουδών του Τμήματος καθώς και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΠΣ) που βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Τμήματος προκειμένου 

να υποβάλλουν έγκαιρα και έγκυρα τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων τους.  

Τα υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα οι φοιτητές/τριες δύνανται να τα 

δηλώνουν από το 5ο εξάμηνο φοίτησης και εφεξής (στο ΠΠΣ Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος), εξάμηνο κατά το οποίο επιλέγουν παράλληλα και 

κατεύθυνση σπουδών (όχι επαγγελματική) που εξειδικεύει το περιεχόμενο των 

μαθημάτων επιλογής που θα παρακολουθήσουν και την ερευνητική περιοχή της 

πτυχιακής τους εργασίας.  

Οι φοιτητές του 9ου και 10ου εξαμήνου φοίτησης συνιστάται με τη δήλωση 

μαθημάτων τους να φροντίσουν να συγκεντρώσουν τον απαραίτητο αριθμό 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου, να 

ολοκληρώσουν με την Πρακτική τους Άσκηση καθώς και την Πτυχιακή τους 

εργασία.  

 

Όρια Μαθημάτων ανά εξάμηνο 

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων Υποχρεωτικών (ΥΠΟ) και Υποχρεωτικών 

Επιλογής (ΥΕ) του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που δικαιούνται 

να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες ανά εξάμηνο να είναι: 

 1ο εξάμηνο: 6 μαθήματα του ενδεικτικού ΠΠΣ του 1ου εξαμήνου 

 2ο εξάμηνο: 6 μαθήματα του ενδεικτικού ΠΠΣ του 2ου εξαμήνου 

 3ο εξάμηνο: Έως 10 μαθήματα (ΥΠΟ του Χειμερινού εξαμήνου) 

 4ο εξάμηνο: Έως 10 μαθήματα (ΥΠΟ του Εαρινού εξαμήνου) 

 5ο εξάμηνο: Έως 10 μαθήματα (ΥΠΟ+ΥΕ του Χειμερινού εξαμήνου) 

 6ο εξάμηνο: Έως 10 μαθήματα (ΥΠΟ+ΥΕ του Εαρινού εξαμήνου) 

 7ο εξάμηνο: Έως 10 μαθήματα (ΥΠΟ+ΥΕ του Χειμερινού εξαμήνου) 

 8ο εξάμηνο: Έως 10 μαθήματα (ΥΠΟ+ΥΕ του Εαρινού εξαμήνου) 

 9ο εξάμηνο: Απεριόριστα ΥΠΟ μαθήματα και έως 10 μαθήματα ΥΕ του 

Χειμερινού εξαμήνου 

 10 ο εξάμηνο: Απεριόριστα ΥΠΟ μαθήματα και έως 10 μαθήματα ΥΕ του 

Εαρινού εξαμήνου 

 >10ο εξάμηνο: Απεριόριστα ΥΠΟ μαθήματα και έως 10 μαθήματα ΥΕ του 

χειμερινού εξαμήνου.  

Επιπλέον, οι επί πτυχίω φοιτητές (>10ο εξάμηνο), δύνανται να εξετάζονται:  

α. κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου και σε 10 μαθήματα 

του εαρινού εξαμήνου που οφείλουν (παλιά δηλωμένα μαθήματα) και 

 β. κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου σε 10 μαθήματα του 

χειμερινού εξαμήνου που οφείλουν (παλιά δηλωμένα μαθήματα).  



Οι δηλώσεις για τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται ξεχωριστά, στο τέλος του 

κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος με σχετική ανακοίνωση.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων πρέπει να υποβάλλονται 

εντός των αποκλειστικών προθεσμιών που ορίζονται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος προθεσμιών.  Παράλειψη υποβολής δήλωσης μαθημάτων αποκλείει τους 

φοιτητές/τριες από τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων.  


