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Δ Η Λ Ω Σ Η  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  
Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  

 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 2 1  
Αφορά τα Τμήματα του Πανεπιστημίου με ΕΔΡΑ την ΑΘΗΝΑ 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ η διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου 
είναι δυνατό να γίνει εξ αποστάσεως ή διά ζώσης, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου 
Τμήματος/Σχολής, με την προηγούμενη διενέργεια self-test φοιτητών και καθηγητών. Σε αναμονή 
των σχετικών αποφάσεων Τμημάτων/Σχολών και της Συγκλήτου του Ιδρύματος αλλά δεδομένης 
της βούλησης της Πρυτανείας να μην αποκλειστεί κανένας φοιτητής από την εξεταστική 
διαδικασία  (είτε λόγω έλλειψης κατάλληλης υποδομής είτε λόγω ιδιαίτερων μαθησιακών αιτιών 
ή προβλημάτων υγείας), 

Καλούνται οι  φοιτητές του 2ου*, 4ου , 6ου  &  8ου εξαμήνου και οι  επί πτυχίω 
να δηλώσουν: 1ον) τον τρόπο εξέτασης (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία). 
Διευκρινίζουμε ότι κατά την εξέταση  και ανάλογα με το είδος αυτής, όπου απαιτείται o 
φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει κάμερα σε υπολογιστή, σε tablet ή σε smartphone. Η 
κάμερα σε καμμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί για καταγραφή / βιντεοσκόπηση. 

                 2ον)  τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν κατά την 

εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://estudent.aua.gr    

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης θα πραγματοποιηθεί: 
 

από Δευτέρα 24/05/2021(ώρα έναρξης 16:00μμ) έως και  
Κυριακή 30/05/2021(ώρα λήξης 23:59μμ) 

 
Η ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί παράταση διότι στις 31-05-21 θα πρέπει να σταλούν 
στο ΥΠΑΙΘ τα ΑΜΚΑ των φοιτητών που θα δηλώσουν εξέταση με φυσική παρουσία. Επισημαίνεται, ότι 
μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας οι φοιτητές δεν θα μπορούν να δηλώσουν μαθήματα 
και συνεπώς να εξετασθούν σε αυτά. Οι δηλώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με την καταχώριση 
βαθμολογιών των εξετάσεων, οπότε είναι υποχρεωτικές και απαραίτητες προκειμένου να καταχωρισθεί ο 
βαθμός. 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !  

Α. Οι φοιτητές των εξαμήνων, εκτός από τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου τους, μπορούν  

 να δηλώσουν τρεις (3) θεωρίες και τρία (3) εργαστήρια από τα μαθήματα των παλαιοτέρων 

 εαρινών εξαμήνων. 

Β. Οι επί πτυχίω φοιτητές  μπορούν να δηλώσουν  όλα τα  μαθήματα των χειμερινών και εαρινών 

 εξαμήνων. 

Γ. Από την περίπτωση ‘’Β’’ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ οι οποίοι σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης 

 του Τμήματός τους έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και να εξεταστούν “Στην εξεταστική 

 περίοδο του εαρινού εξαμήνου σε όλα τα οφειλόμενα μαθήματα εαρινού εξαμήνου και σε πέντε 

 (5) Θεωρίες και σε πέντε (5) Εργαστήρια οφειλόμενα από το χειμερινό εξάμηνο”.    

http://estudent.aua.gr/


• Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Τ Α Ι  σ τ ο υ ς  φ ο ι τ η τ έ ς  να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται από το 

ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη διαδικασία της δήλωσής τους.  

• ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ επίσης ότι αμέσως μετά τη δήλωση των μαθημάτων της εξεταστικής αποστέλλεται 

αυτόματα στο πανεπιστημιακό e-mail των φοιτητών η δήλωσή τους, ΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ. 

*Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου δε χρειάζεται να δηλώσουν μαθήματα κατά την περίοδο του Ιουνίου 

αλλά μόνο τον τρόπο εξέτασης. 

 


