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Καλούνται  οι φοιτητές που κατά την έναρξη του Χειμερινού 
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 βρίσκονται στο 11ο ή 
μεγαλύτερο  εξάμηνο σπουδών να υποβάλουν άμεσα  δήλωση 
μαθημάτων. 
 

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 
25.10.2019 έως και 3.11.2019 

 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
Ο μέγιστος αριθμός των επιτρεπόμενων για δήλωση μαθημάτων για 
όλους τους φοιτητές είναι (20) .  
 
Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν όλα τα μαθήματα στα οποία 
επιθυμούν να εξεταστούν είτε είναι του τρέχοντος εξαμήνου, είτε 
οφειλόμενα. 
 
Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων υποβάλλουν μόνο όσοι έχουν 
εγγραφεί στο Τμήμα Νομικής από το 1993 και μετά. 
 
Φοιτητές που  έχουν εγγραφεί πριν από το 1993 υποβάλλουν 
χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία της σχολής κατά 
τις ίδιες μέρες και ώρες 11.30-13.00. 
 
Υπενθυμίζεται  ότι από τα 13 μαθήματα επιλογής που απαιτούνται 
για τη λήψη πτυχίου (και δεν μπορούν να τα υπερβούν), τα 4 πρέπει 



οπωσδήποτε να είναι από οποιεσδήποτε διαφορετικές  ενότητες είτε 
μαθημάτων ειδικής επιλογής του παλαιού προγράμματος είτε 
περιορισμένης επιλογής (ΠΕ) του νέου προγράμματος είτε  από 
συνδυασμό και των δύο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση στις δηλώσεις 
μαθημάτων, διότι άλλως καθίσταται αδύνατη η τήρηση του 
Ακαδημαϊκού Ημερολόγιου που, με απόφαση της Συγκλήτου, ισχύει 
πλέον απαρεγκλίτως για όλο το ΑΠΘ. 

 
1. Μπορείτε να ξαναμπείτε και να αλλάξετε τη δήλωση σας μόνο κατά 

την περίοδο των δηλώσεων. 
2. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο επαλήθευσης της 

δήλωσης μαθημάτων από τους φοιτητές, διαδικασία απαραίτητη 
για τη διασφάλιση της υποβολής και του περιεχομένου της 
δήλωσης. 

3. Δηλώσεις μετά τις 3-11-2019 δεν θα γίνουν δεκτές. 
4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού υποβάλλετε τη δήλωσή σας την επόμενη μέρα θα 

κάνετε είσοδο στο  www.sis.auth.gr απ’ όπου πρέπει να 
εκτυπώσετε ή να σώσετε το αποδεικτικό δήλωσης (αρχείο pdf). 
Αναλυτικές εικονογραφημένες οδηγίες υπάρχουν στο μενού 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ στο sis.auth.gr.  

5. Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, φοιτητές που για τη λήψη 
του πτυχίου οφείλουν έως 30 ects και βρίσκονται από το 9ο έως το 
12ο εξάμηνο φοίτησής τους,  έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την κατ’ 
εξαίρεση εξέτασή τους -κατά την εξεταστική του Ιανουαρίου 2020-
σε μαθήματα που  δεν διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο.  
Ομοίως ισχύει και στους φοιτητές μεγαλύτερου εξαμήνου  από το 
12ο   και μετά αρκεί να οφείλουν έως 3 μαθήματα 

6. Ανακοίνωση για την υποβολή των ηλεκτρονικών αυτών αιτήσεων 
θα ακολουθήσει μέσα στον Νοέμβριο. 

 
Από τη Γραμματεία 

 

http://www.sis.auth.gr/
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