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Διαπιστώθηκε ότι πολλοί φοιτητές, ακόμη και μετά το 8ο εξάμηνο, δεν έχουν δηλώσει ποτέ 

πλήθος μαθημάτων. Το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος ούτε μπορούσε ούτε μπορεί 

να εκτιμηθεί με τα διαθέσιμα τεχνικά/ηλεκτρονικά μέσα. Η Συνέλευση του Τμήματος 

ανέκαθεν πίστευε ότι οι φοιτητές επιλέγουν εντός των οκτώ εξαμήνων σπουδών τους και τα 

46 μαθήματα του προγράμματος. Τα εννέα μαθήματα κάθε δήλωσης (σύνολο 

72 στα 4 έτη σπουδών) μπορούσαν να καλύψουν και τις νέες επιλογές και την επανεξέταση 

των οφειλόμενων. Η μέριμνά μας ήταν πάντοτε πώς να αποφευχθεί η παράταση των 

σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό οι μεταβατικές διατάξεις του νέου Κανονισμού Σπουδών 

αύξησαν τις δυνατότητες επανεξέτασης. Κρίνοντας από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα 

των φοιτητών που επικοινώνησαν μαζί μας, φαίνεται πως το πραγματικό πρόβλημα των 

σπουδών ήταν η απρογραμμάτιστη χρήση των πολλών δυνατοτήτων επιλογής. 

 

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή η Συνέλευση, με εισήγηση του Προέδρου, 

αποφάσισε ομόφωνα κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 

2020-21 όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες που γράφτηκαν στο Τμήμα έως το 2019 να 

δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά και υποχρεωτικά ειδίκευσης μαθήματα που δεν έχουν 

δηλώσει ποτέ, χωρίς κανέναν περιορισμό. Μαζί μπορούν να δηλώσουν επιλεγόμενα 

μαθήματα, Φροντιστήρια και όσα μαθήματα χρειάζονται και προσφέρονται από άλλα 

Τμήματα. 

Οι φοιτητές του τρίτου εξαμήνου δεν θα δηλώσουν υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Τα 

μαθήματα αυτά, της ειδίκευσης την οποία θα επιλέξουν, θα τα δηλώσουν κατά το εαρινό 

εξάμηνο και θα συμπληρώσουν τα υπόλοιπα το χειμερινό του 2021. 

 

Τα επόμενα έτη η δήλωση των υποχρεωτικών και υποχρεωτικών ειδίκευσης μαθημάτων 

δεν θα εμπίπτει στον περιορισμό των 30 ECTS. Θα μπορούν να δηλωθούν και με την 

ξεχωριστή/επιπρόσθετη δήλωση, την οποία προβλέπει ο νέος Κανονισμός Σπουδών για 

κάθε εξάμηνο σπουδών. 
 
Για τη δήλωση είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που 
διαθέτουν οι φοιτητές/τριες για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Όσοι 
φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει 
να απευθύνονται στο ΚΗΔ e-mail: support@auth.gr, τηλ: 2310999000 (ώρες 08:15-15:00). 

 
Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν μαθήματα ειδίκευσης, θα πρέπει να δηλώσουν αρχικά στο 
σύστημα την κατεύθυνσή τους. Διαφορετικά τα μαθήματα ειδίκευσης δεν αποθηκεύονται. 

 

***Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές  

και δεν θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής 2015-16 και εξής θα πρέπει να 

δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία απόκτησης του Πιστοποιητικού 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

υπάρχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Για τυχόν 

απορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος. Μπορείτε να 

δείτε τη σχετική ανακοίνωση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. 

https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A0%CE%94%CE%95_0.

pdf 

 -Η δήλωση των μαθημάτων από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής γίνεται 

από το 5ο εξάμηνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), επιλέγοντας μαθήματα από τον 

κατάλογο που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο. Για την ανακοίνωση σχετικά με 

την απόκτηση του ΠΠΔΕ μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο. 

https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A0%CE%94%CE%95_0.

pdf 
 

 

-ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα από το Τμήμα 

Φιλολογίας θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον αλφαβητικό διαχωρισμό των 

Τμημάτων. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αλφαβητικός διαχωρισμός 

είναι υποχρεωτικός και σε περίπτωση λάθους στις δηλώσεις μαθημάτων η Γραμματεία 

μετά από έλεγχο διορθώνει την κατανομή των φοιτητών/τριών στα Τμήματα όπως ορίζει 

το Τμήμα Φιλολογίας. 

 

-Οι φοιτητές/τριες με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης δηλώνουν τα 
Φροντιστηριακά μαθήματα σύμφωνα με την ανακοίνωση της 20ης Σεπτεμβρίου της 
ιστοσελίδας του Τμήματος (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ) και θα 
δηλωθούν στο sis.auth.gr συμπληρωματικά από τη Γραμματεία. 
 
-Οι φοιτητές/τριες με ειδίκευση στην Ιστορία θα δηλώσουν τα Φροντιστηριακά 
μαθήματα κανονικά μέσω του sis.auth.gr. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν και 
το Τμήμα (διδάσκων/ουσα) του Φροντιστηρίου. 
 
Για τις δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση. 

 

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ E-MAIL ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ 
ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΤΟΥ. 
 
ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ E-MAIL 
 


