
 

 

Με  αφορμή ερωτήματα που τίθενται σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων, διευκρινίζοντα τα 
εξής: 
 

1. Νέα μαθήματα που προήλθαν από συγχώνευση παλιών   

 «Αιμοληψίες-Αιμοδοσία» 

 «Μυκητολογία-Παρασιτολογία» 
Επειδή πολλοί φοιτητές χρωστούν μέρος μόνο του ενιαίου μαθήματος, στο 
σύστημα εμφανίζονται τα ανωτέρω μαθήματα και με την παλιά και με την 
καινούργια μορφή. 

 Όσοι χρωστούν όλα τα κομμάτια (π.χ.  «Αιμοληψίες» (Θ-Ε) και 
«Αιμοδοσία» (Θ-Ε) θα δηλώσουν το μάθημα με το νέο κωδικό και δεν 
θα δηλώσουν τίποτα από τους παλιούς κωδικούς 

 Όσοι έχουν περάσει κάποιο μέρος του ενιαίου μαθήματος (π.χ. Θ ή Ε 
είτε από «Αιμοληψίες» είτε από «Αιμοδοσία»), θα δηλώσουν τα 
υπόλοιπα κομμάτια που χρωστούν με τους παλιούς κωδικούς. Δεν θα 
δηλώσουν το νέο κωδικό. 

 
2. Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 
Όσα μαθήματα ανήκουν πλέον στο Εαρινό Εξάμηνο δεν φαίνονται στο σύστημα κα δεν 
μπορούν να δηλωθούν κατά το τρέχον εξάμηνο. Στο τρέχον εξάμηνο μπορούν να 
δηλωθούν μόνο τα μαθήματα 1ου , 3ου , 5ου και 7ου εξαμήνου (με το νέο πρόγραμμα).  
Επομένως τα μαθήματα 2ου , 4ου και 6ου εξαμήνου δεν είναι ορατά.  Τα μαθήματα που 
ανήκουν πλέον στο Εαρινό Εξάμηνο θα μπορούν να δηλωθούν, όταν ανοίξουν οι 
δηλώσεις του Εαρινού Εξαμήνου. 
 
3. «Ειδική Ιστολογία Ι – Κυτταρολογία» (Κ.Α. 431) 
Το μάθημα δεν είναι ορατό στο σύστημα για τους φοιτητές 6ου και μικρότερων 
εξαμήνων διότι είναι μάθημα του Εαρινού Εξαμήνου.  
Είναι ορατό και μπορεί να δηλωθεί μόνο από φοιτητές 7ου και μεγαλύτερων εξαμήνων, 
για τους οποίους διδάσκεται κατά το τρέχον εξάμηνο. 
 
4. Μεταφορά βαθμολογίας 
Μεταφορά βαθμολογίας στους κωδικούς του νέου Προγράμματος Σπουδών έγινε μόνο 
για τα μαθήματα που έχει περάσει κάθε φοιτητής. Δεν έγινε μεταφορά βαθμολογίας σε 
μαθήματα με βαθμό κάτω του 5,0. Δηλαδή οι βαθμοί κάτω του 5,0 δεν είναι ορατοί στο 
σύστημα. 
 
5. «Μαθηματικά» 

 Όσοι πέρασαν Θεωρία και Εργαστήριο, ο βαθμός του Εργαστηρίου έχει 
προσμετρηθεί στον τελικό βαθμό 

 Όσοι πέρασαν μόνο Θεωρία, ο βαθμός αναγνωρίστηκε ως ο τελικός 
βαθμός  

 Όσοι πέρασαν μότο Εργαστήριο οφείλουν να δώσου να δώσου 
εξετάσεις στη Θεωρία, σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και θα 
λάβουν ως τελικό βαθμό το βαθμό της Θεωρίας 

 
6. Μέτρηση Διδακτικών Μονάδων 

Σε ότι αφορά τη μέτρηση του συνόλου των Διδακτικών Μονάδων και των Ωρών 
Διδασκαλίας που έχει παρακολουθήσει μέχρι τώρα ο κάθε φοιτητής, έχει γίνει συνεννόηση 
με την Μηχανογράφηση του Ιδρύματος ώστε να επαλειφθεί τεχνικά στο σύστημα. 



 
7. «Εφαρμογές Πληροφορικής» 

Όσοι φοιτητές έχουν περάσει το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» με το παλιό 
Πρόγραμμα Σπουδών δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα. 

 
8. Προσοχή 

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στην 
εξεταστική απ[ό ‘όλους τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών 7ου και 
μεγαλύτερων εξαμήνων, 


