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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΔΗΛΩΕΙ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
 

Για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη των φοιτητών/τριών και την ταχύτερη 
ολοκλόρωςη τησ περιόδου των ηλεκτρονικών δηλώςεων, η εγγραφό ςτα 
μαθόματα αυτό το εξϊμηνο θα γύνει ΜΟΝΟ μϋςω του ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ 
εγγραφών (https://sis.auth.gr.), κατϊ το διϊςτημα 18-28/2.  

Στο διϊςτημα αυτό μπορεύτε να μπαύνετε μϋςα ςτην πλατφόρμα και να κϊνετε 
όςεσ αλλαγϋσ θϋλετε (να εγγραφεύτε ςε μϊθημα ό να διαγραφεύτε από ϊλλο), 
καθώσ θα παρακολουθεύτε την ενημϋρωςη του ςυςτόματοσ τησ Γραμματεύασ με 
τα βαθμολόγια που ςυνεχώσ θα κατατύθενται ηλεκτρονικϊ. 

Σε περύπτωςη που αντιμετωπύςετε ςοβαρό τεχνικό πρόβλημα, μπορεύτε να 
επικοινωνεύτε με τον κ. Παςχϊλη (pasxalis@enl.auth.gr, τηλ. 2310-997422).  

Πριν προχωρόςετε ςτην εγγραφό ςασ ςε μαθόματα, η οπούα θα ολοκληρωθεύ 
αποκλειςτικϊ από εςϊσ μϋςω των ηλεκτρονικών δηλώςεων, εύναι πολύ 
ςημαντικό να λϊβετε υπόψη τα παρακϊτω:  

Α) από τον ςύνδεςμο ‘Προπτυχιακέσ ςπουδέσ’, μπορεύτε να ‘κατεβϊςετε’ το 
πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμόνου. Εκεύ θα βρεύτε επύςησ τον 
Οδηγό πουδών του ϋτουσ ειςαγωγόσ ςασ προκειμϋνου να τον ςυμβουλευτεύτε 
όπωσ επύςησ και τα κριτήρια αποφοίτηςήσ ςασ για να τα ςυμπληρώςετε και 
να τα ενημερώςετε με τισ τελευταύεσ βαθμολογύεσ, ϋτςι ώςτε να γνωρύζετε 
ακριβώσ ποια ακόμα μαθόματα ςασ υπολεύπονται. 

Β) ςτον ςύνδεςμο ‘Εγγραφέσ ςε μαθήματα’, μπορεύτε να βρεύτε α) χρήςιμεσ 
πληροφορίεσ ςχετικϊ με τα μαθόματα (γενικϋσ οδηγύεσ, αλλαγϋσ κωδικών, όριο 
απουςιών μαθημϊτων, κλπ.), β) τισ ανακοινώςεισ για τισ εγγραφέσ ςτα 
μαθόματα του εαρινού εξαμόνου.  

Αν μετϊ το πολύ προςεκτικό διϊβαςμα του Οδηγού Σπουδών και τη ςωςτό 
ςυμπλόρωςη των κριτηρύων ειςαγωγόσ ϋχετε ακόμα απορύεσ, τότε μόνο 
επικοινωνεύτε με τισ Συμβούλουσ Σπουδών μέςω τησ ειδικήσ πλατφόρμασ 
(http://www.enl.auth.gr/advisor.htm) και όχι μϋςω των προςωπικών τουσ e-
mails. 

Διαδικαςία δήλωςησ 

Για να εγγραφεύτε ςτα μαθόματα, πρϋπει να τα επιλϋξετε ςτη δόλωςό ςασ και 
ςτο τϋλοσ να κϊνετε υποβολό. Με την υποβολό τησ δόλωςησ, το ςύςτημα άμεςα 

ςασ ενημερώνει για την εγγραφό ςασ ό όχι ςε μϊθημα. Σε περύπτωςη που δεν 
γύνατε δεκτού/ϋσ ςε κϊποιο από τα μαθόματα που δηλώςατε, ςυνεχύζετε τη 
δόλωςό ςασ επιλϋγοντασ κϊποιο από τα υπόλοιπα προςφερόμενα μαθόματα και 
επανυποβϊλετε τη δόλωςη μαθημϊτων. Υπενθυμύζεται ότι το ςύςτημα 
ενημερώνεται κϊθε πρωύ με τα νϋα δεδομϋνα (την κατϊθεςη νϋων 
βαθμολογύων). 

Αφορά ειςακτέουσ από το 2014-15 και νωρίτερα 

18-23/2: δηλώνετε μϋχρι 5 μαθόματα 
24-28/2: μπορεύτε να δηλώςετε 6ο μϊθημα 

Αφορά φοιτητέσ/ήτριεσ ςτο τελευταίο εξάμηνο ςπουδών 

1-10/3: μπορεύτε να δηλώςετε ςτη Γραμματεία 7 ό 8 μαθήματα, εφόςον 
ορκύζεςτε με αυτϊ τον Ιούλιο 2017. 

Οριςτική λήξη δηλώςεων ςτα μαθήματα: 10/3. 

Μετϊ από την ημερομηνύα αυτό δεν γύνεται καμία άλλη αλλαγή. 
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