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Οι Οδηγίες Συμπλήρωσης

Ο σχετικός σύνδεσμος

Οι τελικοί πίνακες κατανομής

θα ανακοινωθούν στο δικτυακό τόπο του 

τμήματος (Νέα > Γραμματεία > Ανακοινώσεις)



1η Οθόνη: Επιλογή Μαθήματος

Πατήστε το βέλος 
για να φανούν 

όλες οι επιλογές





Αφού εμφανιστούν οι επιλογές, 
συμπληρώνετε στο πεδίο το 

Επώνυμο,  Όνομα και  ΑΡΙΘΜΟ 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, όπως στο 

παράδειγμα.

Επιλέγετε το μάθημα που 
θέλετε να εγγραφείτε. 

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο 
ένα (1) από τα μαθήματα

Πατήστε το κουμπί «Send» 
για να καταχωρηθεί η 

επιλογή σας.

Τρία (3) βήματα συμπλήρωσης



Εάν συμπληρώσετε τα 
στοιχεία σας και 

πατήσετε το “Send” 
δεν θα καταχωρηθεί 

καμία επιλογή!



2η Οθόνη: Ολοκλήρωση διαδικασίας

•Μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης!
•Εφόσον δείτε αυτό το μήνυμα, η καταχώρησή σας έχει καταγραφεί. 
•Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο. 
•Εάν δεν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, πιθανότατα η καταχώρηση 
δεν έχει καταγραφεί και θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.
•Μετά την καταχώρηση, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία της 
καταχώρησής σας. Δεν θα μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με τους 
εγγεγραμμένους.  



Η φόρμα δήλωσης βρίσκεται στον 
παρακάτω σύνδεσμο

https://doodle.com/poll/tkb4hvgu3fpn9qef 



Προσοχή!
• Είναι δυνατή η πρόσβαση στη φόρμα και από κινητό τηλέφωνο. 
• Σε περίπτωση που στο μάθημα που προτιμάτε έχει ήδη συμπληρωθεί ο 

μέγιστος αριθμός φοιτητών, θα πρέπει να έχετε αποφασίσει πριν την 
είσοδο στη φόρμα τη 2η ή και 3η πιθανή επιλογή σας. 

• Οι χρήστες δεν θα πρέπει να μπαίνουν 2η φορά στη φόρμα και δεν θα 
πρέπει να καταχωρήσουν 2η φορά το όνομά τους! 

• Tο όνομα αυτού/ής που θα υπάρχει σε 2 μαθήματα θα διαγράφεται και 
από τις 2 επιλογές.

• Οι καταχωρήσεις με μη επαρκή στοιχεία (επώνυμο, όνομα, αριθμό 
μητρώου, επιλογή μαθήματος) θα διαγράφονται 

• Όλες οι καταχωρήσεις ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την προθεσμία, θα διαγράφονται
• Μην επικοινωνείτε με το τμήμα για τεχνικά προβλήματα. Κάποια 

μεμονωμένα τεχνικά θέματα είναι αναμενόμενα λόγω μαζικής εισόδου 
μεγάλου πλήθους φοιτητών ή μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα της 
συσκευής που χρησιμοποιείτε. Η καταχώρηση γίνεται με την ευθύνη των 
φοιτητών. 

https://doodle.com/poll/tkb4hvgu3fpn9qef


Η φόρμα θα είναι διαθέσιμη

από Τρίτη 23/2/2021, ώρα 21:00

μέχρι την Τετάρτη 24/2/2021, ώρα 24:00
Η διεύθυνση της διαδικτυακής φόρμας θα 

ανακοινωθεί στο δικτυακό τόπο του τμήματος. 



Οι τελικοί πίνακες κατανομής σε μαθήματα 

θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο 

του τμήματος
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