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       Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

                  Ηλεκτρονική Γραμματεία 

                   http://my-studies.uoa.gr 

    Δηλώσεις Μαθημάτων 

Α) Οι δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022–2023, 

θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την δικτυακή περιοχή των γραμματειών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ,  http://my-studies.uoa.gr 

Προκειμένου οι φοιτητές να συνδεθούν στην εφαρμογή θα πρέπει σύμφωνα με προηγούμενη 
ανακοίνωση της Γραμματείας, να διαθέτουν  το σχετικό λογαριασμό πρόσβασης (username 
και password), από τη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους 

συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη”  “Προπτυχιακοί φοιτητές”. 

Β)  ΠΡΟΣΟΧΗ:  οι φοιτητές  υποχρεούνται επίσης να δηλώσουν τα συγγράμματα της 

επιλογής τους μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr) γιατί σε 
διαφορετική περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να τα παραλάβουν 

Γ) Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι φοιτητές πρώτα δηλώνουν στο my-
studies τα μαθήματά τους (με επιτυχή υποβολή δήλωσης μαθημάτων) και στη συνέχεια 
συνδέονται στον Εύδοξο και επιλέγουν τα συγγράμματα που θέλουν. 

Δ) Το σύστημα του Ευδόξου ελέγχει εκείνη την στιγμή αν υπάρχει δηλωμένο το 
μάθημα με αυτόν τον κωδικό στο my-studies ή στο ΙΛΥΔΑ. Μόνο αν υπάρχει το 
μάθημα δηλωμένο στο my-studies ή στο ΙΛΥΔΑ αφήνει τον φοιτητή να προχωρήσει 
στην διαδικασία παραλαβής 

Προθεσμία Δηλώσεων 

από 07/11/2022 έως και 23/12/2022 

Διευκρινήσεις 

 

 Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά όλα τα μαθήματα του 
χειμερινού  εξαμήνου που επιθυμούν να εξεταστούν 

 

 

 Όσοι φοιτητές δε διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
υπολογιστή του Τμήματός μας. 

 

http://my-studies.uoa.gr/
http://webadm.uoa.gr/
http://www.eudoxus.gr/


 

 Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται 
από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής: 

      1ο  εξάμηνο   7 μαθήματα το πολύ              2ο  εξάμηνο   7 μαθήματα το πολύ 

                  3ο  εξάμηνο  7 μαθήματα το πολύ               4ο  εξάμηνο  7 μαθήματα το πολύ 

                  5ο  εξάμηνο  8 μαθήματα το πολύ               6ο  εξάμηνο  8 μαθήματα το πολύ 

                  7ο  εξάμηνο  8 μαθήματα το πολύ               8ο  εξάμηνο  8 μαθήματα το πολύ 

 

 

Οι επί πτυχίω φοιτητές δικαιούνται να δηλώσουν έως 30 μαθήματα (μόνο  έως 12 
νέα μαθήματα και τα υπόλοιπα μαθήματα θα είναι από όσα έχουν παρακολουθήσει 
και δηλώσει σε προηγούμενα ακαδ. έτη, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο 
χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο). 

Προσοχή! Οι επί πτυχίω φοιτητές, που επιθυμούν να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία δεν 
διδάσκονται, (με την προϋπόθεση ότι τα έχουν παρακολουθήσει και δηλώσει σε προηγούμενα 
ακαδημαϊκά έτη), θα χρειαστεί να προσέλθουν στη Γραμματεία, μέρες και ώρες υποδοχής 
(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή) 10:30-13:30, εντός της προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων. 
προκειμένου να καταθέσουν χειρόγραφη δήλωση. 

 Τα άλλα μαθήματα που διδάσκονται, οφείλουν να τα δηλώσουν στο my-studies. 

 

 Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι 
τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Εφόσον γίνει μεταβολή δηλώνονται ΟΛΑ τα μαθήματα, επειδή 
κρατείται η τελευταία δήλωση ως οριστική  

 Επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τις: 

 Οδηγίες για τον έλεγχο καταχώρησης  της δήλωσης μαθημάτων πριν τη λήξη της 
προθεσμίας των Δηλώσεων 

 Εκτυπώστε την οριστική δήλωση μαθημάτων σας 

 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος για την υποβολή της δήλωσης μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος εντός της προθεσμίας στο τηλέφωνο: 

210-3688196  

 

   

http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2015/10/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2015/10/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf

