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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
 

Aνανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων 

 

Γίνεται   γνωστό   στους    σπουδαστές   του   Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών , ότι οι 

ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του 

Ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 θα  υποβληθούν ηλεκτρονικά  στην  ιστοσελίδα  

http://egram.teiser.gr/  στο χρονικό διάστημα από :   
 
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι και Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010  
 
Παρακαλούνται οι σπουδαστές μας να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής : 
   
 Στην ηλεκτρονική δήλωση πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθούν τα εργαστηριακά μέρη 

των μαθημάτων . 
    Η δήλωση γίνεται από τον ίδιο το σπουδαστή και όχι από άλλα πρόσωπα. Αν γίνει από 

τρίτους αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για τυχόν λάθη που θα προκύψουν. 
   Όσοι βρίσκονται στο τυπικό ΣΤ΄ εξάμηνο πριν κάνουν τη δήλωση θα πρέπει να περάσουν 

από τη Γραμματεία για επιλογή κατεύθυνσης. 
 Η εκτύπωση της δήλωσης είναι υποχρεωτική δεν αποτελεί όμως αποδεικτικό στοιχείο ότι ο 

φοιτητής έκανε δήλωση γιατί πιθανό να εκτυπώσει αλλά να μην αποστείλει τη δήλωση. 
 Αφού πρώτα ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων, στη συνέχεια πρέπει να πατήσετε 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκειμένου η δήλωσή σας αυτή να κατοχυρωθεί και να αποσταλεί με επιτυχία 
στη Γραμματεία. 

 
Για να ελέγξουν οι σπουδαστές αν η δήλωση έχει αποσταλεί, θα πρέπει να βγουν από το 
σύστημα  και να ξαναμπούν σε αυτό. Αν εμφανίζεται η δήλωσή τους, τότε έχει αποσταλεί. 
Διαφορετικά θα πρέπει να την ξανακάνουν. 

 
Οι δηλώσεις μαθημάτων των σπουδαστών του Α΄ εξαμήνου γίνονται από την Γραμματεία .Θα 
πρέπει όμως οι ίδιοι υποχρεωτικά να δηλώσουν συγγράμματα. 
 Τηλεφωνικά ερωτήματα για το αν παραλάβαμε την δήλωση δεν μπορούν να απαντηθούν. 
Διορθώσεις των δηλώσεων θα γίνονται στο ίδιο διάστημα. 
  

http://egram.teiser.gr/


Σημειώστε ότι όσοι δεν κάνουν τις δηλώσεις τους μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, χάνουν τη 
δυνατότητα δήλωσης των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και δεν έχουν δικαίωμα στη 
διανομή των δωρεάν συγγραμμάτων για τα αντίστοιχα μαθήματα του εξαμήνου τους, όπως 
επίσης δε μπορούν εξεταστούν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο σε μάθημα που δεν 
έχουν δηλώσει.  
 
Το σύνολο του μέγιστου αριθμού ωρών ανά τυπικό εξάμηνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
είναι: 
Τυπικό Εξάμηνο Σπουδών: Α΄   Β΄   Γ΄   Δ΄  Ε΄   ΣΤ΄    Ζ΄   Επί Πτυχίω  
Μέγιστος Αριθμός Ωρών:   33   33  35   35  35   32     32        39 
 
Δήλωση Συγγραμμάτων  
Μετά την επιτυχή υποβολή και οριστικοποίηση της δήλωσης των μαθημάτων σας, πρέπει να 
επιλέξετε το σύγγραμμα της επιλογής σας για κάθε μάθημα.  

Η Δήλωση συγγραμμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr 
• Τα συγγράμματα που έχουν δηλωθεί από το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://service.eudoxus.gr/secapp/public/?secretariatId=1904 

• Για την είσοδο στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών 
πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν οι σπουδαστές για τις κεντρικές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς 
κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στο 
egram.teiser.gr (για ενεργοποίηση λογαριασμού) 

• Δήλωση συγγραμμάτων γίνεται από όλους τους σπουδαστές και  από τους σπουδαστές 
του Α’ εξαμήνου 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση γίνεται από τον ίδιο το σπουδαστή και όχι από άλλα πρόσωπα.  
 
 
Παρακαλούνται οι σπουδαστές μας να φροντίσουν να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις 

τους, ώστε να μην υποστούν τις συνέπειες από καθυστερήσεις ή παραλείψεις τους. 

 
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών  

http://www.eudoxus.gr/
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