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Ανακοίνωση Εγγραφών στο Εργαστήριο Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι 
 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το εργαστηριακό μάθημα Μηχανογραφημένη 

Λογιστική Ι παρακαλούνται να εγγραφούν στο εργαστήριο μέσω του e-class από σήμερα 

Τρίτη 12-10-2021 μέχρι και την Δευτέρα 18-10-2021 σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

1.  Α. Φοιτητές που το δηλώνουν για πρώτη φορά και...  

Β. Φοιτητές που το έχουν ξαναδηλώσει κατά το παρελθόν  αλλά δεν έχουν εξεταστεί 

 

Οι φοιτητές που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν υποχρέωση 

παρακολούθησης. Παρακαλούνται να μεταβούν στο e-class του ΕΚΠΑ και να κάνουν 

εγγραφή στο μάθημα «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι» στο κάτωθι link: 

 

https://eclass.uoa.gr/courses/ACC139/ 

 

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξουν την ομάδα που επιθυμούν για να παρακολουθούν 

το μάθημα βάσει ωρολογίου προγράμματος ( Ομάδες 1-5). 

 

2.  Φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα και έχουν εξεταστεί ανεπιτυχώς 

κατά το παρελθόν δεν έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση κατά την διάρκεια του 

εξαμήνου. Παρακαλούνται να μεταβούν στο e-class του ΕΚΠΑ και να κάνουν 

εγγραφή στο μάθημα «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι» στο κάτωθι link :  

 

https://eclass.uoa.gr/courses/ACC139/ 

 

Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξουν την Ομάδα  με 

την ονομασία «Φοιτητές/τριες χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης». Σε 

μεταγενέστερο χρόνο θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για την ένταξή 

τους σε τμήματα με σχετική ανακοίνωση που θα λάβουν μέσα από την ομάδα αυτή. 

 

Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την Δευτέρα  18-10-2021.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

1. Η εγγραφή είναι για την κατανομή των φοιτητών σε τμήματα. Το μάθημα πρέπει να 

δηλωθεί και στην δήλωση μαθημάτων του φοιτητή αλλιώς ο βαθμός δεν μπορεί να 

αναγνωριστεί.  

 

2. Οι φοιτητές που κατά τον έλεγχο της γραμματείαs διαπιστωθεί ότι είχαν υποχρέωση 

παρακολούθησης αλλά δήλωσαν ότι δεν είχαν θα χάσουν το δικαίωμα 

παρακολούθησης και εξέτασης του μαθήματος.  

 

3. Δεδομένου ότι το εργαστήριο στο περσινό χειμερινό εξάμηνο διδάχθηκε εξ 

αποστάσεως, συνιστάται στους φοιτητές χωρίς υποχρέωση παρακολούθησης να 

προσέρχονται στα δια ζώσης μαθήματα. 

 

Από το εργαστήριο 
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