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1. Γενική Ιστολογία και Εμβρυολογία – Ιστολογία Εμβρυολογία Στόματος 

με κωδικό 51045, 1ου εξαμήνου σπουδών (Έγκριση Συνέλευσης 25-11-

2020) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, 

οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει επιτυχώς το 

μάθημα, θα εξεταστούν κανονικά στο μάθημα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής 

περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν εκ νέου 

το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία για 

νεοεισαχθέντες φοιτητές. 

Οι εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το 

εξάμηνο εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου και θα 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και συνεπώς δεν 

έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νέου μαθήματος με τίτλο Γενική 

Ιστολογία – Εμβρυολογία και κωδικό 51501  του 1ου εξαμήνου και μέρος των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νέου μαθήματος με τίτλο 

Κρανιοστοματογναθικό Σύστημα Ι και κωδικό 51504 του 2ου εξαμήνου 

σπουδών, όπως θα γνωστοποιηθούν από τον Υπεύθυνο του μαθήματος. Οι 

φοιτητές θα εξεταστούν τελικά στο μάθημα Γενική Ιστολογία - Εμβρυολογία 

& Ιστολογία και Εμβρυολογία Στόματος (51045) του παλαιού ΠΠΣ κατά την 

εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου. 

 

2. Οδοντιατρικά Υλικά με κωδικό 51156, 2ου εξαμήνου σπουδών (Έγκριση 

Συνέλευσης 27-04-2021) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, 

οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα 

εξετάζονται κανονικά στο μάθημα με τίτλο Οδοντιατρικά Υλικά και κωδικό 

51156 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία για νεοεισαχθέντες φοιτητές. 
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Οι εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το 

εξάμηνο εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου και θα 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και συνεπώς δεν 

έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νέου μαθήματος με τίτλο Αρχές 

Βιοϋλικών και κωδικό 51503 του 2ου εξαμήνου σπουδών . Οι φοιτητές θα 

εξετάζονται τελικά στο μάθημα με τίτλο Οδοντιατρικά Υλικά και κωδικό 51156 

του παλαιού ΠΠΣ κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού 

εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 

3. Οδοντική Μορφολογία και Εισαγωγή στη Σύγκλειση με κωδικό 51051, 

2ου εξαμήνου σπουδών (Έγκριση Συνέλευσης 27-04-2021) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, 

οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα 

εξετάζονται κανονικά στο μάθημα με τίτλο Οδοντική Μορφολογία και 

Εισαγωγή στη Σύγκλειση και κωδικό 51051 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής 

περιόδου του εαρινού εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα, μπορεί 

να ακολουθηθεί η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία για νεοεισαχθέντες 

φοιτητές. 

Οι εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το 

εξάμηνο εγγραφής θα είναι μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου και θα ολοκληρώσουν 

τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και συνεπώς δεν έχουν 

παρακολουθήσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέρος 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νέου μαθήματος με τίτλο 

Κρανιοστοματογναθικό σύστημα ΙΙ και κωδικό 51508 του 3ου εξαμήνου 

σπουδών, όπως αυτές θα γνωστοποιηθούν μετά από επικοινωνία με τον 

υπεύθυνο του μαθήματος.  

Οι φοιτητές θα εξετάζονται τελικά στο μάθημα με τίτλο Οδοντική Μορφολογία 

και Εισαγωγή στη Σύγκλειση και κωδικό 51051 του παλαιού ΠΠΣ κατά τη 

διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 
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4. Ιατρική Χημεία με κωδικό 51247, 1ου εξαμήνου σπουδών (Έγκριση 

Συνέλευσης 27-04-2021) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, 

οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα 

εξετάζονται κανονικά στο μάθημα με τίτλο Ιατρική Χημεία και κωδικό 51247 

κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία για νεοεισαχθέντες φοιτητές. 

Οι εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το 

εξάμηνο εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου και θα 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και συνεπώς δεν 

έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νέου μαθήματος με τίτλο 

Ιατρική Χημεία και κωδικό 51506, του 2ου εξαμήνου σπουδών ή/και το ήδη 

αναρτημένο στην πλατφόρμα η-τάξη ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως θα 

γνωστοποιηθεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος. Οι φοιτητές θα εξετάζονται 

τελικά στο μάθημα με τίτλο Ιατρική Χημεία και κωδικό 51247 κατά τη διάρκεια 

της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και της επαναληπτικής 

εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 

 

5. Βιολογική Χημεία Ι με κωδικό 51248, 2ου εξαμήνου σπουδών (Έγκριση 

Συνέλευσης 27-04-2021) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, 

οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα 

εξετάζονται κανονικά στο μάθημα με τίτλο Βιολογική Χημεία Ι και κωδικό 

51248 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία για νεοεισαχθέντες φοιτητές. 

Οι εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το 

εξάμηνο εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου και θα 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και συνεπώς δεν 
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έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νέου μαθήματος με τίτλο 

Ιατρική Χημεία και κωδικό 51506, του 2ου εξαμήνου σπουδών και  του νέου 

μαθήματος με τίτλο Βιολογική Χημεία και κωδικό 51507, του 3ου εξαμήνου, 

ή/και το ήδη αναρτημένο στην πλατφόρμα η-τάξη ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

υλικό, όπως θα γνωστοποιηθεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος. Οι φοιτητές 

θα εξετάζονται τελικά στο μάθημα με τίτλο Βιολογική Χημεία Ι και κωδικό 

51248 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 

 

6. Βιολογική Χημεία ΙΙ με κωδικό 51249, 3ου εξαμήνου σπουδών (Έγκριση 

Συνέλευσης 27-04-2021) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, 

οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα 

εξετάζονται κανονικά στο μάθημα με τίτλο Βιολογική Χημεία ΙΙ και κωδικό 

51249 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και 

της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία για νεοεισαχθέντες φοιτητές. 

Οι εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το 

εξάμηνο εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου και θα 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ και συνεπώς δεν 

έχουν παρακολουθήσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν 

μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του νέου μαθήματος με τίτλο 

Βιολογική Χημεία και κωδικό 51507 του 3ου εξαμήνου, ή/και το ήδη 

αναρτημένο στην πλατφόρμα η-τάξη ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως θα 

γνωστοποιηθεί από τον υπεύθυνο του μαθήματος. Οι φοιτητές θα εξετάζονται 

τελικά στο μάθημα με τίτλο Βιολογική Χημεία ΙΙ και κωδικό 51249 κατά τη 

διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 
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7. Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ με κωδικό  51252Α, 3ου εξαμήνου σπουδών και 

Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ με κωδικό  51252Β 4ου εξαμήνου σπουδών 

(Έγκριση Συνέλευσης 19-01-2022) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών 

και οι εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το 

εξάμηνο εγγραφής τους είναι μεγαλύτερο του 1ου εξαμήνου και θα 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ, οι οποίοι δεν 

έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα, έχουν τη δυνατότητα: 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και μετά, όσοι φοιτητές εξακολουθούν να 

μην έχουν παρακολουθήσει τα ανωτέρω μαθήματα, θα παρακολουθήσουν τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νέου μαθήματος με τίτλο Προκλινική 

Άσκηση Ι 51511Α του 4ου εξαμήνου σπουδών. Οι φοιτητές θα δηλώσουν και 

θα περατώσουν τα μαθήματα Κλινική Άσκηση ΚΣΑΑ, 3ου και 4ου εξαμήνου 

σπουδών με κωδικούς 51252Α και 51252Β αντίστοιχα. Λόγω της 

ανακολουθίας των εξαμήνων ο βαθμός ενδέχεται να καταχωρείται κατά την 

εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 

 

8. Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών με κωδικό 51067, 3ου εξαμήνου 

(Έγκριση Συνέλευσης 07-12-2022) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, οι 

οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα εξετάζονται 

κανονικά στο μάθημα με τίτλο Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών, του 3ου 

εξαμήνου με κωδικό 51067 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού 

εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία.  

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών και οι 

εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το εξάμηνο 

εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου και θα ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει και 

δεν έχουν περατώσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νέου μαθήματος με τίτλο Κρανιοστοματογναθικό 

σύστημα ΙΙ και κωδικό 51508 του 3ου εξαμήνου σπουδών και του μαθήματος με τίτλο 

Οδοντική Χειρουργική Ι και κωδικό 51210Α του 4ου εξαμήνου, όπως αυτές θα 

γνωστοποιηθούν μετά από επικοινωνία με τους υπευθύνους των μαθημάτων. Οι 
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φοιτητές θα εξετάζονται κανονικά στο μάθημα με τίτλο Παθολογία Σκληρών 

Οδοντικών Ιστών, του 3ου εξαμήνου με κωδικό 51067 κατά τη διάρκεια της 

εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου.  

 

9. Κοινωνική Οδοντιατρική με κωδικό 51186, 5ου εξαμήνου (Έγκριση 

Συνέλευσης 07-12-2022) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, οι 

οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα εξετάζονται 

κανονικά στο μάθημα με τίτλο Κοινωνική Οδοντιατρική, του 5ου εξαμήνου με 

κωδικό 51186 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και 

της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν εκ νέου το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω 

περιγραφόμενη διαδικασία.  

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών και οι 

εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το εξάμηνο 

εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου και θα ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει και 

δεν έχουν περατώσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος με τίτλο Κοινωνική Οδοντιατρική, του 

6ου εξαμήνου με κωδικό 51186. Οι φοιτητές θα εξετάζονται κανονικά στο μάθημα με 

τίτλο Κοινωνική Οδοντιατρική, του 5ου εξαμήνου με κωδικό 51186 κατά τη διάρκεια 

της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής 

του Σεπτεμβρίου. Λόγω της ανακολουθίας των εξαμήνων ο βαθμός ενδέχεται να 

καταχωρείται κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 

 

10.  Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος με κωδικό 51187Α, 5ου 

εξαμήνου (Έγκριση Συνέλευσης 07-12-2022) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών και οι 

εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το εξάμηνο 

εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου και θα ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει και 

δεν έχουν περατώσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος με τίτλο Κρανιοστοματογναθικό 
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σύστημα Ι 51504 και κωδικό του 2ου εξαμήνου σπουδών και του μαθήματος με 

τίτλο Κρανιοστοματογναθικό σύστημα ΙΙ και κωδικό 51508 του 3ου εξαμήνου 

σπουδών, όπως αυτές θα γνωστοποιηθούν μετά από επικοινωνία με τους 

υπευθύνους των μαθημάτων. Οι φοιτητές θα δηλώσουν και θα περατώσουν το μάθημα 

με τίτλο Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, του 5ου εξαμήνου με κωδικό 

51187Α. 

11.  Ειδική Νοσολογία με κωδικό 51079, 6ου εξαμήνου (Έγκριση Συνέλευσης 

07-12-2022) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών, οι 

οποίοι έχουν παρακολουθήσει αλλά δεν έχουν περατώσει το μάθημα, θα εξετάζονται 

κανονικά στο μάθημα με τίτλο Ειδική Νοσολογία, του 6ου εξαμήνου με κωδικό 

51079 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου και της 

επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν επιθυμούν να παρακολουθήσουν εκ 

νέου το μάθημα, μπορεί να ακολουθηθεί η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία.  

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών και οι 

εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το εξάμηνο 

εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου και θα ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει και 

δεν έχουν περατώσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα: 

• κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του μαθήματος με τίτλο Ειδική Νοσολογία, του 6ου εξαμήνου με 

κωδικό 51079, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος.  

• κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσοι φοιτητές εξακολουθούν να μην έχουν 

παρακολουθήσει το μάθημα, θα μπορούν να διδαχθούν μέρος των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων των νέων μαθημάτων με τίτλους Διαχείριση Ασθενούς με Συνοδά 

Νοσήματα - Νοσοκομειακή Οδοντιατρική Ι και Διαχείριση Ασθενούς με Συνοδά 

Νοσήματα - Νοσοκομειακή Οδοντιατρική ΙΙ με κωδικούς 51516 και 51518 αντίστοιχα, 

όπως αυτές θα γνωστοποιηθούν μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο του 

μαθήματος. 

Οι φοιτητές θα εξετάζονται τελικά στο μάθημα με τίτλο Ειδική Νοσολογία, του 6ου 

εξαμήνου με κωδικό 51079, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού 

εξαμήνου και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. 
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12.  Εμφυτεύματα Ι με κωδικό 51044, 6ου εξαμήνου (Έγκριση Συνέλευσης 07-

12-2022) 

Οι εισαχθέντες φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και παλαιοτέρων ετών και οι 

εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, των οποίων το εξάμηνο 

εγγραφής τους θα είναι μεγαλύτερο του 1ου και 2ου εξαμήνου και θα ολοκληρώσουν τις 

σπουδές τους σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει και 

δεν έχουν περατώσει το μάθημα, έχουν τη δυνατότητα: 

• κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του μαθήματος με τίτλο Εμφυτεύματα Ι, του 6ου εξαμήνου με κωδικό 

51044, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος.  

• κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσοι φοιτητές εξακολουθούν να μην έχουν 

παρακολουθήσει το μάθημα, θα μπορούν να διδαχθούν μέρος των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του νέου μαθήματος με τίτλο Εμφυτεύματα, του 8ου εξαμήνου 

σπουδών με κωδικό 51519, όπως αυτές θα γνωστοποιηθούν μετά από επικοινωνία 

με τον υπεύθυνο του μαθήματος. Οι φοιτητές θα δηλώσουν και θα περατώσουν το 

μάθημα Εμφυτεύματα Ι, του 6ου εξαμήνου με κωδικό 51044. 

 


