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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ότι οι 

συμπληρωματικές δηλώσεις μαθημάτων, για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023, θα 

πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 18.03.2023 έως και τα μεσάνυχτα της  Κυριακής 

26.03.2023.  

Για τους φοιτητές στους οποίους έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, εμφανίζεται η ένδειξη 

στην δήλωση τους «Κλειστή». 

Για τους φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλλει λανθασμένη, 

εμφανίζεται η ένδειξη στην δήλωση τους «Σε εκκρεμότητα». Ειδικότερα: 

   

• Έχει γίνει διόρθωση των δηλώσεων των φοιτητών με Α.Μ.: 2344 και 2150 διότι δεν 

υπέβαλαν σωστή δήλωση. Μπορούν να δουν την σωστή δήλωση στο Universis. Δεν 

χρειάζεται να κάνουν κάποια άλλη ενέργεια.   

• Φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή σύμφωνα 

με τις παρακάτω οδηγίες.  

 

 Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Τα μαθήματα επιλογής όλων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών (2009, 2013, 2015, 

2019) καταργούνται και ισχύουν οι δεξαμενές μαθημάτων επιλογής του χειμερινού και του 

εαρινού εξαμήνου και οι οποίες είναι η εξής: 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα 
Ώρες / 

εβδομάδα 
ects 

Επιλογές χειμερινού εξαμήνου 

1 Ζ1.2019 Σύγχρονη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία 3 6 
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2 ΖΕ1.2019 Θεωρίες περί Νεωτερικότητας 3 6 

3 ΖΕ2.2019 Πολιτική Υγείας 3 6 

4 ΖΕ3.2019 
Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής 3 6 

5 
ΖΕ4.2019 Χρήση Κοινωνικών Δικτύων και του Διαδικτύου 

στις Πολιτικές Έρευνες 3 6 

6 ΖΕ5.2019 Διεθνής και Ελληνική Σωφρονιστική Πολιτική 3 6 

7 ΖΕ6.2019 Πολιτική Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού 3 6 

8 ΖΕ7.2019 Πρακτική Άσκηση Ι 3 3 

9 Ε4.2019 Πολιτικές της Ε.Ε. 3 6 

10 ΕΧ1.2020 Ιστορική Κοινωνιολογία 3 6 

11 ΕΧ2.2020 Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα 3 6 

12 ΕΧ3.2020 Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα 3 6 

13 ΕΧ4.2020 Φυσικό Δίκαιο και Κράτος 3 6 

14 ΕΧ5.2020 Πολιτική και Τέχνη 3 6 

 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ Μάθημα 
Ώρες / 

εβδομάδα 
ects 

Επιλογές εαρινού εξαμήνου 

1 ΗΕ2.2019 
Διεθνής Προστασία Μειονοτήτων, Μεταναστών και 
Προσφύγων 

3 6 

2 ΗΕ3.2020 Πολιτικές Ιδεολογίες 3 6 

3 ΗΕ4.2019 Θεωρίες Δικαιοσύνης 3 6 

4 ΗΕ5.2019 Πολιτική Επικοινωνία 3 6 

5 ΗΕ6.2019 Πρακτική Άσκηση ΙΙ 3 3 

6 Η1.2019 Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής 3 6 

7 Η2.2019 Πολιτική Στατιστική 3 6 

8 ΣΤ4.2019 Εκλογική Συμπεριφορά και Εκλογικά Συστήματα 3 6 

9 ΕΕ1.2020 Στοιχεία Στρατηγικής 3 6 

10 ΕΕ2.2020 Σύγχρονη Μαρξιστική Θεωρία 3 6 

11 ΕΕ3.2020 Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και Διακυβέρνηση 3 6 

12 ΕΕ4.2020 Θεωρίες Ελίτ 3 6 

13 ΕΕ5.2020 Πολιτική Μεταβολή και Δημοκρατία 3 6 

 

Δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο έχουν οι φοιτητές / τριες που 

έχουν επιλεγεί από τον υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

2. Όσοι φοιτητές χρωστάνε μάθημα το οποίο έχει γίνει μάθημα επιλογής από υποχρεωτικό, 

είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν ως υποχρεωτικό και άρα θα έχουν διαθέσιμες 

λιγότερες επιλογές στο να επιλέξουν τα μαθήματα επιλογής τους. 
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3. Φοιτητής / τρια που έχει περάσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το ξανά επιλέξει. 

4. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν κάποιο μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΜΟΝΟ 

εάν το έχουν επιλέξει σε κάποιο προγενέστερο εξάμηνο.  

5. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλώ να επικοινωνήσετε και μόνο τηλεφωνικά με την 

μηχανοργάνωση του τμήματος στο τηλέφωνο 2531039385 (Δευτέρα 20.03.2023 και Τρίτη 

21.03.2023).  

 

Αναλυτικότερα:   

 

Οι φοιτητές του 1ου έτους σπουδών θα δηλώσουν όλα τα μαθήματα που θα τους 

εμφανιστούν και είναι αυτά που ανταποκρίνονται στο 2ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών 

2020. 

 Οι φοιτητές του 2ου έτους θα δηλώσουν όλα τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου του 

προγράμματος σπουδών του 2020 και τυχόν οφειλές από το 2ο εξάμηνο του προγράμματος 

σπουδών του 2020. Θα εμφανιστούν όλα τα μαθήματα που οφείλει ο κάθε φοιτητής/τρια.  

Οι φοιτητές του 3ου έτους θα δηλώσουν όλα τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου του 

προγράμματος σπουδών του 2020 και τυχόν οφειλές από το 4ο εξάμηνο του προγράμματος 

σπουδών του 2020 και από το 2ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του 2019. Θα 

εμφανιστούν όλα τα μαθήματα που οφείλει ο κάθε φοιτητής/τρια. Τέλος το μάθημα επιλογής 

θα το επιλέξουν από την δεξαμενή μαθημάτων επιλογής εαρινών εξαμήνων που ανακοινώθηκε 

παραπάνω. 

Οι φοιτητές του 4ου έτους θα δηλώσουν όλα τα μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου 

του προγράμματος σπουδών του 2020 που επιθυμούν και τυχόν οφειλές από το 6ο εξάμηνο του 

προγράμματος σπουδών του 2020, από το 4ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του 2019 

και από το και 2ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του 2015. Θα εμφανιστούν όλα τα 

μαθήματα που οφείλει ο κάθε φοιτητής/τρια.  

Οι φοιτητές/τριες του 5ου και 6ου έτους θα δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα 

που οφείλουν από το πρόγραμμα σπουδών του 2015 και όσα επιλογής οφείλουν θα τα 

επιλέξουν από την δεξαμενή μαθημάτων επιλογής εαρινών εξαμήνων που ανακοινώθηκε 

παραπάνω. Σε ορισμένους φοιτητές / τριες ενδεχομένως να εμφανιστούν μικρότερος αριθμός 

διαθέσιμων μαθημάτων για επιλογή, επειδή κάποια μαθήματα επιλογής να τα έχουν 
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κατοχυρώσει σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ως υποχρεωτικά. Για να διαλέξουν κάποιο 

μάθημα επιλογής χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να το έχουν ξανά δηλώσει στο παρελθόν.  

Φοιτητές μεγαλύτερων ετών πρέπει να επιλέξουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που 

οφείλουν από το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο ανήκουν και όσα επιλογής οφείλουν θα τα 

επιλέξουν από την δεξαμενή μαθημάτων επιλογής εαρινών εξαμήνων που ανακοινώθηκε 

παραπάνω. Σε ορισμένους φοιτητές / τριες ενδεχομένως να εμφανιστούν μικρότερος αριθμός 

διαθέσιμων μαθημάτων για επιλογή, επειδή κάποια μαθήματα επιλογής να τα έχουν 

κατοχυρώσει σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη ως υποχρεωτικά.  

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές / τριες του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην 

διαδικασία αποστολής της δήλωσης τους και να είναι βέβαιοι ότι η δήλωση έχει σταλθεί. 

 

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Ο κάθε φοιτητής/τρια αποδεικνύει την εμπρόθεσμη δήλωση του μόνο με την 

προσκόμιση στην γραμματεία του αποδεικτικού δήλωσης.  

 

Ο υπεύθυνος μηχανοργάνωσης του Τμήματος, 

 

 

Άγγελος Ισπυρλίδης 

Αν. Γραμματέας Τμήματος 


