ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Χρηματοοικονομικής, να δηλώσουν μαθήματα για το εαρινό
εξάμηνο 2018 - 2019,
από 12-3-2019 έως και 26-3-2019
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώστε ότι έχετε υποβάλλει τη
δήλωσή σας.
Για να δείτε τη δήλωση που υποβάλλατε, πατήστε «Η
δήλωσή μου» και επιλέξτε τη δήλωση που υποβάλλατε για το
εαρινό 2018-2019
Στο σύνολο των ΔΜ περιλαμβάνονται και τα τυχόν εργαστήρια που έχετε ήδη
εγγραφεί για να παρακολουθήσετε και τα οποία δηλώνονται τώρα μαζί με
τα θεωρητικά μαθήματα.
Η όποια εμφάνιση του ονόματός σας σε τμήματα εργαστηρίων, δεν σημαίνει
και ταυτόχρονη δήλωσή τους.
Σημειώνουμε ότι, μόνο στα μαθήματα που θα δηλώσετε θα έχετε το
δικαίωμα να εξεταστείτε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2019
και σε περίπτωση αποτυχίας στη δεύτερη εξεταστική του Σεπτεμβρίου
2019.
Όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο πτυχιακή ή μόνο πρακτική ή και τα δύο,
πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων.
Επίσης, όσοι φοιτητές έχουν τελευταία υποχρέωσή τους μάθημα, το
οποίο δεν διδάσκεται το τρέχον εξάμηνο και δεν οφείλουν τίποτε άλλο ούτε
άλλα μαθήματα ούτε πτυχιακή ούτε πρακτική, θα υποβάλλουν κενή δήλωση.
Επίσης, όσοι φοιτητές αναμένουν τον ορισμό επιτροπής εξέτασης της
πτυχιακής τους εργασίας θα πρέπει να τη δηλώσουν και αυτό το εξάμηνο.
Οι φοιτητές, από τα καταργηθέντα τμήματα Εμπορίας και Διαφήμισης
και Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι δήλωσαν ως διάδοχο τμήμα το
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση
μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο.

Από τη γραμματεία του τμήματος
Ακολουθούν οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων των σπουδαστών του
τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019
1. Πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiste.gr
2. Στη συνέχεια επιλέγετε Φοιτητές και αμέσως Υπηρεσίες ηλεκτρονικής
γραμματείας
3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης
4. Έχει ανοίξει η καρτέλα σας
5. Επιλέγετε Δηλώσεις, στη συνέχεια Η δήλωσή μου και τέλος προσθήκη.
Βλέπετε τα μαθήματα που υπολείπονται για να δηλώσετε.
6. Δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε, αφού πρώτα λάβετε υπ΄ όψιν σας
τις παρακάτω παρατηρήσεις
Για να δηλώσετε μαθήματα τσεκάρετε το □ αριστερά του μαθήματος
7. Στη συνέχεια επιλέγετε Εισαγωγή στη δήλωσή μου. (Κάνετε έλεγχο των
μαθημάτων που έχετε επιλέξει)
8. Τέλος επιλέγετε Αποστολή.
Σας εμφανίζει την αναφορά ότι η δήλωσή σας ήταν επιτυχής, αναφέροντας
των αριθμό των μαθημάτων που επιλέξατε και τον αριθμό των μαθημάτων
που δηλώθηκαν (π.χ. 2 από 2).
9. Στο σημείο αυτό από τη γραμμή των εργαλείων πατήστε το κουμπί
εκτύπωση, για να εκτυπωθεί η αναφορά της αποστολής.

10. Την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώστε ότι έχετε υποβάλλει
την δήλωσή σας. Για να δείτε τη δήλωση που υποβάλλατε,
πατήστε «Η δήλωσή μου» και επιλέξτε τη δήλωση που
υποβάλλατε για το εαρινό 2018-2019
11. Στο σημείο αυτό από τη γραμμή των εργαλείων πατήστε το κουμπί
εκτύπωση, για να εκτυπωθεί η δήλωσή σας, για να γνωρίζετε ποια
μαθήματα έχετε δηλώσει.
12. Για οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή έλεγχο θα πρέπει να έχετε και τις
δύο εκτυπωμένες σελίδες
Παρατηρήσεις
Πριν δηλώσετε τα μαθήματα να λάβετε υπ΄ όψιν σας:
 ότι για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, διδάσκονται τα μαθήματα του
δευτέρου, τετάρτου και έκτου εξαμήνου

 ότι, δεν ισχύουν πλέον οι αλυσίδες των μαθημάτων, με την προϋπόθεση
ότι, δεν έχετε δικαίωμα να δηλώσετε εξαρτώμενο μάθημα αν δεν έχετε
δηλώσει, τουλάχιστον, μία φορά στο παρελθόν, το προαπαιτούμενο
μάθημα.
ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (μέχρι και το 2014)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Λογιστική Κόστους Ι
Λογιστική Κόστους Ι
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ
Χρηματοοικονομική Λογιστική ιι
Λογιστική Κόστους Ι
Λογιστική Κόστους ΙΙ
Αναλυτική Λογιστική
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (από το 2015)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

Ο ανώτερος αριθμός διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) που μπορείτε να δηλώσετε
είναι: 38 για όλα τα εξάμηνα.
Σχετικά με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών οι
μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του σε σχέση με το παλιό πρόγραμμα
σπουδών είναι:
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

2.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΛΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

2.6

Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν
το
εργαστήριο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Όσοι το οφείλουν, θα παρακολουθήσουν το θεωρητικό μάθημα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
–

Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
4.1
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
4.2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

4.3

ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

4.4

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Ε)

το

μάθημα

Το μάθημα δεν θα διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί
τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί
τον Ιούνιο 2019
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το
μάθημα
403
ΑΓΟΡΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το
μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.5

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

4.6.1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

4.6.2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4.6.3

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
6.3
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6.5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ θεωρία
και εργαστήριο
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

6.6

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

6.4

Το μάθημα δεν θα
τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα
τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα
τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα
τον Ιούνιο 2019

διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί
διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί
διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί
διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί

Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το
μάθημα
601
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το μάθημα (θεωρητικό και εργαστηριακό) δεν θα
διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί
τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί, αλλά θα εξεταστεί
τον Ιούνιο 2019

Σημειώνουμε ότι, οι μεταβατικές διατάξεις, αφορούν τους φοιτητές
που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά πριν το 2015, δηλαδή έχουν
αριθμό μητρώου μέχρι και 114ΧΧΧ.
Κατά προτεραιότητα δηλώνονται:
 Οι Δ.Μ. των μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων τα οποία δεν
δηλώθηκαν ή δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία
 Οι Δ.Μ. των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου στο οποίο ανήκει ο
φοιτητής.
 Οι Δ.Μ. των μαθημάτων του αμέσως επόμενου εξαμήνου
Από τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνετε 1 μόνο από κάθε
εξάμηνο, όπου αναφέρεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο σύνολο των ΔΜ περιλαμβάνονται και τα τυχόν εργαστήρια
που έχετε ήδη εγγραφεί για να παρακολουθήσετε και τα οποία δηλώνονται
τώρα μαζί με τα θεωρητικά μαθήματα.
Η όποια εμφάνιση του ονόματός σας σε τμήματα εργαστηρίων δεν σημαίνει
και ταυτόχρονη δήλωσή τους.
Όσοι σπουδαστές οφείλουν μόνο πτυχιακή ή μόνο πρακτική ή και τα
δύο, πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων.
Επίσης, όσοι σπουδαστές έχουν τελευταία υποχρέωσή τους μάθημα,
το οποίο δεν διδάσκεται το τρέχον εξάμηνο και δεν οφείλουν τίποτε άλλο ούτε
άλλα μαθήματα ούτε πτυχιακή ούτε πρακτική, θα υποβάλλουν κενή δήλωση.
Επίσης, όσοι σπουδαστές αναμένουν τον ορισμό επιτροπής εξέτασης
της πτυχιακής τους εργασίας θα πρέπει να τη δηλώσουν και αυτό το εξάμηνο.
Οι φοιτητές, από τα καταργηθέντα τμήματα Εμπορίας και Διαφήμισης
και Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι δήλωσαν ως διάδοχο τμήμα το
τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση
μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο.

Τέλος, σημειώνουμε ότι, μόνο στα μαθήματα που θα δηλώσετε θα
έχετε το δικαίωμα να εξεταστείτε κατά την εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου 2019 και σε περίπτωση αποτυχίας στη δεύτερη εξεταστική του
Σεπτεμβρίου 2019.
Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσετε τα αντίστοιχα βιβλία μέσω της
σελίδας www. eudoxus.gr (θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση).

Καλή Επιτυχία

Ακολουθούν τα μαθήματα που θα διδαχθούν - εξεταστούν στο εαρινό
εξάμηνο 2018-2019
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
201 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
202

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

203
204

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

205

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

206

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
(Θ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
(Ε)

207
207

1.2
του
σπουδών
1.1
του
σπουδών

παλιού

προγράμματος

παλιού

προγράμματος

2.5
του
σπουδών
2.6
του
σπουδών

παλιού

προγράμματος

παλιού

προγράμματος

2.3
του
σπουδών
2.4
του
σπουδών

παλιού

προγράμματος

παλιού

προγράμματος

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
401 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
402 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
403 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
404 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΙ
θεωρία
404 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΙ
εργαστήριο
405 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
601 ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.3
του
σπουδών

παλιού

προγράμματος

2.6
του
σπουδών

παλιού

προγράμματος

6.3 του
σπουδών

παλιού

προγράμματος

602
603
604

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

6.1 του
σπουδών

παλιού

προγράμματος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
606
605

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
Μόνο για τους φοιτητές που το έχουν
δηλώσει ήδη, σε προηγούμενα εξάμηνα
και το οφείλουν.

Το μάθημα δεν θα διδαχθεί, αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019.
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6.1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

6.3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6.4
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6.5
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6.6

Ορολογία Ξένης Γλώσσας

Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το
εργαστήριο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Όσοι το οφείλουν, θα παρακολουθήσουν το
θεωρητικό
μάθημα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το
μάθημα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το
μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το μάθημα δεν θα διδαχθεί αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν το
μάθημα
405
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΧΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν
το μάθημα 604 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Όσοι το οφείλουν θα παρακολουθήσουν
το
μάθημα
601
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί αλλά θα
εξεταστεί τον Ιούνιο 2019

