
 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας να προβούν στη 

δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018 μέσω του 

συνδέσμου http://sis.auth.gr . 

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για 

όλους και η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή ΜΟΝΟ κατά το 

διάστημα:  

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1/2018 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2/2018 
 

Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες /χειρόγραφες 
δηλώσεις. 

 
 

Οι φοιτητές του 1ου έως 7ου έτους δηλώνετε υποχρεωτικά μόνο τα 

μαθήματα του Νέου Προγράμματος Σπουδών (με Ν). 

Οι φοιτητές άνω του 7ου έτους κάνετε δήλωση μαθημάτων 

υποχρεωτικά και δηλώνετε τα μαθήματα του Παλαιού 

Προγράμματος Σπουδών (χωρίς Ν). 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

   

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Γραμματεία Τμήματος  Γεωπονίας 

 

 

Κτίριο: Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος 

  

 

 

 

26/1/2018 

 

 

http://sis.auth.gr/


Προσοχή! 

1) Στη δήλωση μαθημάτων σας δικαιούσθε να δηλώσετε ν+3 

μαθήματα (όπου ν= ο αριθμός μαθημάτων τρέχοντος 

εξαμήνου φοίτησης). Οι επί πτυχίω φοιτητές (6o έτος και 

άνω) μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία 

επιθυμούν να εξεταστούν στην ερχόμενη εξεταστική, χωρίς 

αριθμητικό περιορισμό (εαρινών και χειμερινών εξαμήνων).  

2) Παρακαλείστε να μην δηλώνετε μαθήματα επόμενων 

εξαμήνων. Να δηλώνετε τα μαθήματα που ορίζονται από το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σύμφωνα με το 

εξάμηνο που βρίσκεστε, καθώς και τυχόν οφειλόμενα 

μαθήματα από προηγούμενα έτη ακόμη και αν τα είχατε 

δηλώσει στο παρελθόν. 

3) Για να επιβεβαιώσετε ότι η δήλωση μαθημάτων σας έχει 

καταχωρηθεί επιτυχώς, θα πρέπει να υπάρχει σε 

εκτυπώσιμη μορφή (π.χ printscreen).  

4) Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους 

(ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές). Σε 

περίπτωση που δεν δηλώσετε κάποιο μάθημα, 

αποκλείεστε από την παρακολούθηση/εξέτασή του και 

δεν δικαιούσθε σύγγραμμα. 

5) Το μάθημα Ν700Υ ΠΡΑΚΤΙΚΗ δεν θα το δηλώσετε καθότι για 

την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ακολουθείται 

άλλη διαδικασία.  

6) Δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες /χειρόγραφες 

δηλώσεις. 



Ακολουθούν τα μαθήματα που δεν θα διδαχθούν κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

 
Ν035Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ  

Ν051Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Ν032Ε ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ν222E ΓEΩΡΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Ν228Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ν248Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ 

Ν425Ε ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ  

Ν138Ε ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ν144Ε ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Ν426Ε ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ 

Ν428Ε ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

Ν534Ε ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ  

Ν536Ε ΕΧΘΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Ν549Ε ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙ 

Ν562Ε ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

Ν528Ε ΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ 

 

Από τη Γραμματεία 


