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ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα ξεκινήσει τη Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και θα λήξει την 

Κυριακή 9 Απριλίου 2023. 

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν μαθήματα ως εξής: 
 

 Φοιτητές 2ου εξαμήνου σπουδών ως οκτώ (8) μαθήματα  
 Φοιτητές 4ου εξαμήνου σπουδών ως εννέα (9) μαθήματα  
 Φοιτητές 6ου, 8ου ως έντεκα (11) μαθήματα 
 πέραν των κανονικών εξαμήνων σπουδών – δεν υπάρχει όριο 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να εξεταστούν  μόνο στα μαθήματα που δηλώνουν σε αυτή τη 
δήλωση, στις δύο εξεταστικές περιόδους που αντιστοιχούν στο ακαδ.έτος. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.  

Για την ορθή υποβολή της δήλωσης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2022-2023, οι 
φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα κάτωθι: 

Οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο σπουδών, υποχρεούνται να 
επιλέξουν κατεύθυνση ηλεκτρονικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερο εξάμηνο και 
θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση μπορούν να το κάνουν μόνο ΜΙΑ φορά και ανάλογα με το 
πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν  κατόπιν αιτήσεως τους στη γραμματεία.  

Οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 στο 6ο εξάμηνο 
σπουδών και πάνω, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων μόνο από 
τη λίστα που ακολουθεί, καθώς και τα προτεινόμενα συγγράμματά τους: 

     
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΑΠΟ ΤΑ 
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 

7104 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

7124 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

7108 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

7112 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

2321 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 



2408 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2834 HIGH-TECH & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

5625 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

5667 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

5623 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

5688 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

5728 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

5722 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

3464 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

3743 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1601 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

  

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου, 

οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην γραμματεία 

του τμήματός τους, το διάστημα από 15/3/2023 έως 09/04/2023 με τους κάτωθι τρόπους: 

 

1. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ημέρες και ώρες 

υποδοχής, δηλαδή Δευτέρα – Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00 

προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.  

2. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος 

(dmst@aueb.gr) από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας, 

(username@aueb.gr), στο σύνδεσμο https://webmail.aueb.gr/. Η αίτηση θα 

συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας.  

 

Προσοχή: Η αίτηση επανεξέτασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναιρεθεί. 

 

Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού 

Έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Συγγραμμάτων – Εύδοξος (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείας 

Θρησκευμάτων σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Όσοι φοιτητές δεν έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω της 

υπηρεσίας ενεργοποίησης ηλεκτρονικού λογαριασμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα 

https://uregister.aueb.gr/.   
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Όσοι φοιτητές έχετε μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στην 

ηλεκτρονική Γραμματεία ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα Εύδοξος, μπορείτε να 

κάνετε ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων σύνδεσης από την ιστοσελίδα 

https://mypassword.aueb.gr/reset_password.php  

 

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων (π.χ. 

μέγιστος αριθμός μαθημάτων) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας.  

 

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης συγγραμμάτων 

μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr) ή 

στο 2152157850.  Πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης του συστήματος “ΕΥΔΟΞΟΣ”  

παρέχονται στη σελίδα www.eudoxus.gr. Αναζήτηση συγγραμμάτων στη σελίδα  

http://service.eudoxus.gr/search/.  
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