
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
  
Οι ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδ. έτους 2022-23 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας universis στον ιστότοπο https://uni-student.aegean.gr/ την 
περίοδο από Δευτέρα 20/2/2023 έως και την Τετάρτη 8/3/2023.  
 
Για τη διευκόλυνσή σας, οι οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας universis 
https://ype.aegean.gr/images/docs/Universis/student/universis_student.pdf   
  
Τονίζονται ιδιαίτερα τα παρακάτω:  
1.        Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, θα πρέπει 
απαραιτήτως να ανανεώνουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο 
προβαίνοντας συγχρόνως στη δήλωση μαθημάτων και αυτό διότι η παρέλευση 
δύο (2) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων χωρίς ανανέωση εγγραφής με 
ταυτόχρονη δήλωση μαθημάτων οδηγεί αυτοδικαίως στη διαγραφή τους από τη 
Σχολή (Ν. 4009, άρ 33, παρ. 2).  
2.        Μετά την ολοκλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της ανανέωσης 
εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, παρακαλείσθε 
για την  εκτύπωση και φύλαξή της στο προσωπικό σας αρχείο, ώστε σε 
περίπτωση ύπαρξης προβλήματος να αποδεικνύεται η νόμιμη και εμπρόθεσμη 
ανανέωση εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων σας.  
3.        Τα προσφερόμενα μαθήματα για το τρέχον εαρινό εξάμηνο από τα οποία 
μπορείτε να επιλέξετε βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος:   
https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-proptixiako 
4.        Αριθμός μαθημάτων στη δήλωση:   
- Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο σπουδών ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων 
που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6). - Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο 
σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) μαθημάτων από τους 
φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) 
μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων.   
– Κατά το 8ο εξάμηνο  υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) 
μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα τρία (3) 
από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά 
εξαμήνων.   
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- Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα 
δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο.   
5. Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που 
διανύει ο φοιτητής.  
6. Τα σεμιναριακά μαθήματα θα πρέπει να επιλέγονται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα universis μόνο αφού έχει ανακοινωθεί η λίστα των επιλεγέντων 
φοιτητών από τον αντίστοιχο διδάσκοντα και ο φοιτητής συμπεριλαμβάνεται 
σε αυτή.   
 


