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Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Το Ζ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει την Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΠΡ.3.062) και 
ένα (1) Μάθημα Προσανατολισμού από τα προσφερόμενα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μάθημα 
Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ (ΠΡ.3.062) δηλώνεται οπωσδήποτε από τις 
φοιτήτριες που θα πραγματοποιήσουν πρακτική, δεν δηλώνεται από τη γραμματεία. 
 
Αν και εφόσον οι φοιτητές/τριες του Ζ’ εξαμήνου παρουσιάζουν έλλειμμα πιστωτικών μονάδων 
από τα προηγούμενα εξάμηνα και μόνο τότε, δικαιούνται να δηλώσουν συμπληρωματικά 6  ECTS 
επιπλέον (ένα μάθημα).  
 
Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο Ζ΄ εξάμηνο και οι οποίοι/ες χρωστούν το μάθημα της 
Ξένης Γλώσσας (ΞΓ) Αγγλικά (ΞΓ.4.063) καλούνται να το επιλέξουν σε αυτό το εξάμηνο ως 
χρωστούμενο. Οι αλλοδαποί φοιτητές ως ξένη γλώσσα δηλώνουν υποχρεωτικά τη Νέα Ελληνική 
Γλώσσα (ΞΓ.4.069). 
 
Η προθεσμία υποβολής δήλωσης ορίζεται από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (το σύστημα 
θα ανοίξει 09:00 πρωί) έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 (το σύστημα θα κλείσει 23:59 
το βράδυ). 
 
 Υπενθυμίζουμε ότι κανένας φοιτητής δεν μπορεί να εξεταστεί σε μάθημα που δεν έχει 
δηλώσει. 
 
(1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα ηλεκτρονικών δηλώσεων του ΚΗΔ οριστικοποιεί την αποδοχή των 
δηλώσεων κατά το συγχρονισμό του, ο οποίος γίνεται καθημερινά στις 03.00 με 05.00 το πρωί.  
Ο φοιτητής υποχρεούται να ελέγξει την επιτυχή αποδοχή της δήλωσής του όπως θα εμφανίζεται 
στο περιβάλλον students.auth.gr, μετά την ολοκλήρωση του επόμενου συγχρονισμού των 
συστημάτων γραμματείας (συνήθως την επόμενη ημέρα της δήλωσης) και πριν την ολοκλήρωση 
της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων όπως έχει οριστεί από την Γραμματεία του Τμήματος.  
Ως αποδεκτή/επιτυχής δήλωση μαθημάτων λογίζεται η δήλωση εκείνη που φαίνεται στο 
sis.auth.gr  μετά την ολοκλήρωση του επόμενου συγχρονισμού (από την ημέρα της δήλωσης) των 
συστημάτων γραμματείας. Φωτογραφίες και φωτοτυπίες προσωρινών δηλώσεων, χωρίς την 
επιτυχή αποδοχή της δήλωσης μετά το συγχρονισμό του συστήματος, ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές 
από τη γραμματεία. Στην περίπτωση που η δήλωση δεν εμφανίζεται στο σύστημα ή είναι 
μερικώς καταχωρημένη, ο φοιτητής πρέπει να τροποποιήσει τη δήλωσή του στο 
students.auth.gr μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων του εξαμήνου 
σπουδών του. 
 
(2) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων (για κάθε εξάμηνο) ΔΕΝ επέχει θέση 
ανανέωσης εγγραφής. Όσοι από τους φοιτητές/τριες δεν επιθυμούν, για κάποιο λόγο, να 
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δηλώσουν μαθήματα θα πρέπει απαραίτητα να κάνουν εγγραφή εξαμήνου ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος διαγραφής τους από τα μητρώα του Τμήματος. 
 
 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
 
Για τους φοιτητές του  Γ΄ εξαμήνου, του Ε΄ εξαμήνου του Αναθεωρημένου Προγράμματος 
Σπουδών και για  τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές επί πτυχίω (5ο έτος και άνω) του 
Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών και του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών θα 
βγει νεότερη ανακοίνωση για την ημέρα έναρξης των δηλώσεων των μαθημάτων τους. 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος                                          

                                     Θεσσαλονίκη, 28/09/2020 


