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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος 

Νομικής του Δ.Π.Θ., ανεξαρτήτως εξαμήνου, να 

ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το χειμερινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και να 

δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως και αυτά 

που οφείλουν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα και 

έως τρία (3) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα 

συνολικά, του εξαμήνου τους ή/και των προηγούμενων 

χειμερινών εξαμήνων.  

Γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής, τα επιτυχώς 

εξετασθέντα  υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα για 

κάθε φοιτητή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό 

των απαραίτητων για τη λήψη του πτυχίου, 

προσαυξανόμενο κατά τρία (3) μαθήματα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια των σπουδών. Σε κάθε περίοδο δηλώσεως 

μαθημάτων χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές 

μπορούν να επιλέξουν έως τρία (3) μαθήματα 

υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν. 

Όσοι φοιτητές περάτωσαν την κανονική φοίτηση 

των οκτώ (8) εξαμήνων μπορούν να δηλώσουν και 

οφειλόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων, λαμβάνοντας 

υπόψη τους περιορισμούς που προαναφέρθηκαν. 

Το χρονικό διάστημα ανανέωσης εγγραφής - 

δήλωσης μαθημάτων ορίζεται από 20 Οκτωβρίου 

2022 έως και 10 Νοεμβρίου 2022. 



Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Νομικής 

από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 έως και το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιήσουν την 

ανανέωση της εγγραφής τους και τη δήλωση των 

μαθημάτων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών 

πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://students.duth.gr. 

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Νομικής 

από το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975 έως και το 

ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 θα πρέπει να συμπληρώσουν 

την επισυναπτόμενη αίτηση-δήλωση και να την 

υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος στις ως άνω 

ημερομηνίες, προκειμένου να ανανεώσουν την εγγραφή 

τους και να δηλώσουν τα μαθήματα που οφείλουν. Οι 

Αιτήσεις – Δηλώσεις αποστέλλονται με e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση secr@law.duth.gr.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Η προθεσμία ανανέωσης εγγραφής - δήλωσης 

μαθημάτων είναι αποκλειστική. Οι φοιτητές που 

δεν θα ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στην 

υποχρέωσή τους ανανέωσης εγγραφής – 

δήλωσης,  δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν 

στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023. 

 Οι φοιτητές που πραγματοποιούν ηλεκτρονική 

αίτηση-δήλωση θα πρέπει να εκτυπώνουν ή να 

αποθηκεύουν οπωσδήποτε το αποδεικτικό 

εγγραφής-δήλωσης.    

 

   Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

http://students.duth.gr/

