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ΔΣΟ ΤΠ ΞΓ ΔΣ Δ ΥΡ/ΝΑ 

1ο 5 1    

2ο  1 5  Β’ 

3ο (ΟΙΚ)  1 4 1 Β’, Γ’ 

3ο (ΠΟΛ)  1 2 3 Β, Γ’ 

4ο (ΟΙΚ)  1 2 3 Β, Γ’, ΣΤ’ 

4ο (ΠΟΛ)  1 2 3 Β, Γ’, ΣΤ’ 

Δπί Πηςσίω     Β, Γ’, ΣΤ’ 

 
* Η ηλεκηπονική δήλωζη μαθημάηων είναι ςποσπεωηική για όλοςρ ηοςρ θοιηηηέρ. 
 
* Γεν δηλώνονηαι ποηέ, μαθήμαηα μεγαλύηεπος εξαμήνος. 
 
* Για να ολοκληπωθούν οι αλλαγέρ παηήζηε και πάλι «Αποζηολή» και μεηά «Δκηύπωζη» 
 
* Η εκηύπωζη ηηρ δήλωζηρ είναι απαπαίηηηη: 

 για ηον έλεγσο ηων κωδικών ηων μαθημάηων ζαρ ώζηε να δηλωθούν ηα ζωζηά 
ζςγγπάμμαηα ζηον «Δύδοξο» (www. eudoxus.gr) 

 αποηελεί αποδεικηικό ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ δήλωζηρ μαθημάηων 
 
* Μέσπι ηην ημεπομηνία λήξηρ  ςποβολήρ ηλεκηπονικών δηλώζεων (8/3/2020) μποπείηε να 
διοπθώζεηε / ζςμπληπώζεηε ηη δήλωζή ζαρ (με νέα ειζαγωγή ζηην πλαηθόπμα). 
 
ΠΡΟΟΥΗ: Μποπείηε να εξεηαζηείηε μόνο ζηα μαθήμαηα πος έσεηε δηλώζει. 
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Οι ππωηοεηείρ θοιηηηέρ  

ππέπει να δηλώζοςν για ηο Β΄ εξάμηνο : 
 

ηα  5  ςποσπεωηικά μαθήμαηα ηος Β΄ εξαμήνος  
και  ηην ξένη γλώζζα ζηην οποία ενηάσθηκαν. 

 

 

 
Οι θοιηηηέρ ηος  2ος έηοςρ,  

ππέπει να δηλώζοςν για ηο Γ΄ εξάμηνο : 
 

 ηα  5  ςποσπεωηικά μαθήμαηα ηηρ ειδίκεςζήρ ηοςρ,  
και ηην ξένη γλώζζα  

ζύμθωνα με ηο ππόγπαμμα ζποςδών ηοςρ,  
καθώρ και όζα μαθήμαηα σπωζηούν από ηο Β΄ εξάμηνο 

 

 

 
Οι θοιηηηέρ ηος  3ος έηοςρ,  

ππέπει να δηλώζοςν για ηο ΣΤ΄ εξάμηνο : 
 

Α) Με ειδίκεςζη (Οικονομικά & διεθνείρ επισειπήζειρ)  
 

ηα  4  ςποσπεωηικά μαθήμαηα ειδίκεςζηρ,  
ηην ξένη γλώζζα και  1  μόνο μάθημα επιλογήρ  
(ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ)  

 
καθώρ και όζα μαθήμαηα σπωζηούν από ηα  

πποηγούμενα σειμεπινά (Β΄, Γ΄) εξάμηνα 
 

 

 
Β) Με ειδίκεςζη (Πολιηικέρ κοινωνικέρ και πολιηιζμικέρ ζποςδέρ)  

 
ηα  2  ςποσπεωηικά μαθήμαηα ειδίκεςζηρ,  

ηην ξένη γλώζζα και  3  μαθήμαηα επιλογήρ 
(ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ) 

 
καθώρ και όζα μαθήμαηα σπωζηούν από ηα  

πποηγούμενα σειμεπινά (Β΄, Γ΄) εξάμηνα  
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Οι θοιηηηέρ ηος 4ος έηοςρ 

ππέπει να δηλώζοςν για ηο Η΄ εξάμηνο: 
 

 ηα  2  ςποσπεωηικά μαθήμαηα ειδίκεςζηρ,  
ηην ξένη γλώζζα (οπολογία) και  3  μαθήμαηα επιλογήρ 

(ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ) 
 

καθώρ και όζα μαθήμαηα σπωζηούν από ηα πποηγούμενα σειμεπινά (Β΄, Γ΄, 
ΣΤ΄)εξάμηνα  

 
Σε πεπίπηωζη πος δεν σπωζηούν μαθήμαηα σειμεπινών εξαμήνων,  

θα ππέπει να αποζηείλοςν μία κενή δήλωζη 
 

 
 

 
Οι επί πηςσίω θοιηηηέρ  

ππέπει να δηλώζοςν  
 

όζα μαθήμαηα σπωζηούν από πποηγούμενα σειμεπινά (Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Η΄)  
εξάμηνα ζύμθωνα με ηο ππόγπαμμα ζποςδών ηοςρ. 

 
Σε πεπίπηωζη πος δεν σπωζηούν μαθήμαηα σειμεπινών εξαμήνων,  

θα ππέπει να αποζηείλοςν μία κενή δήλωζη. 
 

 
 

Για να ολοκληπωθούν οι αλλαγέρ παηήζηε και πάλι «ΑΠΟΣΟΛΗ» και μεηά 
«ΔΚΣΤΠΩΗ» 

 
 

ΠΡΟΟΥΗ 

 Η εκηύπωζη ηηρ δήλωζηρ (Ctrl+P) είναι απαπαίηηηη 
 

 ε πεπίπηωζη πος ςπάπσοςν μαθήμαηα ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών ζαρ 
και δεν εμθανίζονηαι ζωζηά ζηη δήλωζή ζαρ, παπακαλούμε 

επικοινωνήζηε άμεζα με ηη Γπαμμαηεία (ππιν ηη λήξη ηων δηλώζεων).  
 


