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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ   Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2021 

θα πρέπει να προβείτε σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 

Οι  δηλώσεις μαθημάτων στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ για το χειμερινό  

εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021, θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά  

      από την Παρασκευή  09-10-2020  μέχρι και την Κυριακή 18-10-2020 . 

Σύμφωνα με την απόφαση της 8ης / 05-11-2019, θέμα 3
ο
,  Συνεδρίας της Προσωρινής  

Συνέλευσης του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ ισχύουν οι παρακάτω κανόνες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  

 

Οι φοιτητές δηλώνουν τα ν+3 μαθήματα στα οποία πρόκειται να λάβουν μέρος  στις 

εξετάσεις (ν ο αριθμός των μαθημάτων του εξαμήνου και 3 τα δηλούμενα μαθήματα από τα 

αντίστοιχα προηγούμενα εξάμηνα. Συμβουλευτείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Ποιο συγκεκριμένα:  

    Α. Οι φοιτητές των χειμερινών εξαμήνων, εκτός από τα μαθήματα του τρέχοντος 

χειμερινού εξαμήνου τους, μπορούν να δηλώσουν τρείς (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια 

από τα μαθήματα των παλαιοτέρων χειμερινών εξαμήνων για την εξεταστική περίοδο 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.  

    Β.  Οι φοιτητές των εαρινών εξαμήνων, εκτός από τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού 

εξαμήνου τους, μπορούν να δηλώσουν τρείς (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια από τα 

μαθήματα των παλαιοτέρων εαρινών εξαμήνων για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.  

     Γ. Το Σεπτέμβριο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια 

των δύο τελευταίων Εξαμήνων και επί πλέον έξι (6) θεωρίες και έξι (6) εργαστήρια από 

προηγούμενα Εξάμηνα. 

 

Οδηγίες  για την Ηλεκτρονική Δήλωση 

Είσοδος στην εφαρμογή : e-gram     

Επιλέγετε: 

1. Δηλώσεις 

2. Στο πεδίο Επιλέξτε Περίοδο Δήλωσης, επιλέγετε : 2020-2021 ΧΕΙΜ 

3. Επιλέγετε: Επεξεργασία Τρέχουσας Δήλωσης 

mailto:digese_19@aua.gr
http://agribusiness.aua.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/
https://unistudent.aua.gr/


4. Επιλέγετε τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να έχετε δικαίωμα εξέτασης  στην 

εξεταστική  περίοδο Ιανουαρίου 2021  του ακ. έτους  2020-2021, σύμφωνα με τις 

παραπάνω οδηγίες. 

 
Μετά την επιλογή των μαθημάτων σας θα πρέπει να επιλέξετε: 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

Κάνετε έξοδο από την εφαρμογή και είσοδο για μία ακόμη φορά για να ελέγξετε εάν έχει 

καταχωρηθεί η δήλωσή σας. Εάν όχι, επαναλαμβάνετε την διαδικασία. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων από τους φοιτητές και  τις φοιτήτριες η 

Γραμματεία θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

ΔΕΝ θα δοθεί παράταση. 

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις. 

08-10-2020 

Από τη Γραμματεία 


