
Ανακοίνωση 

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2014 – 2015. 

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών και φοιτητριών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, θα 

πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: 

1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 1
ου

 έτους σπουδών θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της 

ιστοσελίδας https://sis.auth.gr/, τις δηλώσεις μαθημάτων, από το Σάββατο 4 Οκτωβρίου μέχρι και 

την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014. 

 

2. Οι υπόλοιποι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος θα προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος 

προκειμένου να υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις μαθημάτων ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά 

η διαδικασία προσαρμογής στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται με 

βάση το έτος σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

α. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 2
ου

 έτους σπουδών των οποίων το επώνυμο βρίσκεται μεταξύ: 

• (Α-Λ) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις την Τρίτη 14/10/2014 και την Τετάρτη 

15/10/2014 και ώρες 10:00-14:30. 

• (Μ-Ω) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις την Πέμπτη 16/10/2014 και την Παρασκευή 

17/10/2014 και ώρες 10:00-14:30. 

β. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 3
ου

  έτους σπουδών των οποίων το επώνυμο βρίσκεται μεταξύ: 

• (Α-Λ) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις τη Δευτέρα 20/10/2014 και την Τρίτη 

21/10/2014 και ώρες 10:00-14:30. 

• (Μ-Ω) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις την Τετάρτη 22/10/2014, την Πέμπτη 

23/10/2014 και την Παρασκευή 24/10/2014 και ώρες 10:00-14:30. 

γ. Οι φοιτητές και φοιτήτριες του 4
ου

  έτους σπουδών των οποίων το επώνυμο βρίσκεται μεταξύ: 

• (Α-Λ) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις τη Δευτέρα 6/10/2014, την Τρίτη 7/10/2014 

και την Τετάρτη 8/10/2014 και ώρες 10:00-14:00. 

• (Μ-Ω) θα υποβάλλουν χειρόγραφες δηλώσεις την Πέμπτη 9/10/2014, την Παρασκευή 

10/10/2014 και τη Δευτέρα 13/10/2014 και ώρες 10:00-14:00. 

δ. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 5
ο
 έτος σπουδών θα υποβάλλουν, ανεξαρτήτως 

επωνύμου, χειρόγραφες δηλώσεις την Τετάρτη 29/10/2014, την Πέμπτη 30/10/2014 και την 

Παρασκευή 31/10/2014 και ώρες 10:00-13:00. 

ε. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 6
ο
 και 7

ο
 έτος σπουδών θα υποβάλλουν, 

ανεξαρτήτως επωνύμου, χειρόγραφες δηλώσεις τη Δευτέρα 03/11/2014, την Τρίτη 04/11/2014 

και την Τετάρτη 05/11/2014 και ώρες 10:00-13:00. 

στ. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 8
ο
 και μεγαλύτερο έτος σπουδών θα 

υποβάλλουν, ανεξαρτήτως επωνύμου, χειρόγραφες δηλώσεις από τη Δευτέρα 10/11/2014 έως 

την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρες 11:00-13:00. 

 

Για τη διευκόλυνση της χειρόγραφης διαδικασίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων παρακαλούνται οι 

φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος να λάβουν γνώση τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων οι οποίες 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.eled.auth.gr) και στους πίνακες 

ανακοινώσεων της Γραμματείας. 

 


