
Ανακοίνωση 

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014 – 2015. 

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών και φοιτητριών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: 

1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 1
ου

 έτους σπουδών θα πρέπει να 

προσέλθουν στην γραμματεία του τμήματος, ώστε να οριστικοποιήσουν τις 

δηλώσεις του εαρινού εξαμήνου 2014 - 2015 (β΄εξάμηνο σπουδών), σύμφωνα με το 

παρακάτω πρόγραμμα: 

→ Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, των οποίων το επώνυμο βρίσκεται μεταξύ Α – Λ, θα 

προσέλθουν στην γραμματεία την Δευτέρα 16/2/2015 και την Τρίτη 17/2/2015 από τις 

10:00 έως τις 14:00. 

→ Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, των οποίων το επώνυμο βρίσκεται μεταξύ Μ – Ω, θα 

προσέλθουν στην γραμματεία την Τετάρτη 18/2/2015, την Πέμπτη 19/2/2015 και την 

Παρασκευή 20/2/2015 από τις 10:00 έως τις 14:00. 

 

2. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 4ου έτους σπουδών των οποίων το 

επώνυμο βρίσκεται μεταξύ: 

• (Α-Λ) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις τη Δευτέρα 2/3/2015 και την 

Τρίτη 3/3/2015 και ώρες 10:00-14:00. 

• (Μ-Ω) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις την Τετάρτη 4/3/2015, την 

Πέμπτη 5/3/2015 και την Παρασκευή 6/3/2015 και ώρες 10:00-14:00. 

 

3. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 3ου έτους σπουδών των οποίων το 

επώνυμο βρίσκεται μεταξύ: 

• (Α-Λ) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις τη Δευτέρα 9/3/2015 και την 

Τρίτη 10/3/2015 και ώρες 10:00-14:00. 

• (Μ-Ω) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις την Τετάρτη 11/3/2015, την 

Πέμπτη 12/3/2015 και την Παρασκευή 13/3/2015 και ώρες 10:00-14:00. 

 

4. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 2ου έτους σπουδών των οποίων το 

επώνυμο βρίσκεται μεταξύ: 

• (Α-Λ) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις τη Δευτέρα 16/3/2015 και την 

Τρίτη 17/3/2015 και ώρες 10:00-14:00. 

• (Μ-Ω) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις την Τετάρτη 18/3/2015, την 

Πέμπτη 19/3/2015 και την Παρασκευή 20/3/2015 και ώρες 10:00-14:00. 

 

5. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 5ου και μεγαλύτερων ετών σπουδών θα 

υποβάλλουν, ανεξαρτήτως επωνύμου, χειρόγραφες δηλώσεις τη Δευτέρα 23/3/2015, 

την Τρίτη 24/3/2015, την Πέμπτη 26/3/2015 και την Παρασκευή 27/3/2015 και ώρες 

10:00-13:00. 

 

 

 

 


