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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

Οι επανεγγραφές των σπουδαστών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018 παρατείνονται ακόμη για μία εβδομάδα από Δευτέρα 16/4/2018 έως και 

Κυριακή 22/4/2018. 

Για την ορθή διαδικασία της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ δήλωσης των μαθημάτων 

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα / επιλογές: 

1. Ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΙ-Στερεάς Ελλάδας στην διεύθυνση www.teiste.gr 

2. Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης Σπουδαστών 

3. Είσοδος 

4. Συμπληρώνετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει 

δοθεί από την γραμματεία 

5. Είσοδος 

6. Δηλώσεις/Η δήλωσή μου/Προσθήκη 

7. Επιλέγετε τα μαθήματα που θέλετε να προστεθούν στην δήλωσή σας 

8. Εισαγωγή στη δήλωση 

9. Αποστολή 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η ολοκλήρωση της δήλωσης γίνεται με την Αποστολή της. 

Δήλωση που έχει απλά επιλεγμένα μαθήματα δεν έχει ολοκληρωθεί. 

 Μετά την αποστολή της δήλωσης οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα της 

διόρθωσης εκ νέου της δήλωσής τους για το διάστημα που είναι ανοικτό το σύστημα 

των ηλεκτρονικών δηλώσεων. 

 Μετά την αποστολή της δήλωσης οι σπουδαστές πρέπει να εκτυπώσουν την 

ιστοσελίδα που εμφανίζει την απεσταλμένη δήλωση μαθημάτων ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα / επιλογές: 

1. Εισαγωγή στη δήλωση 

2. Αποστολή 

3. Η δήλωσή μου 

4. Μενού Αρχείο/Εκτύπωση 

 

Η Εκτύπωση αυτή χρησιμοποιείται σαν αποδεικτικό ότι ο σπουδαστής έχει 

υποβάλλει δήλωση. 

Οι Επανεγγραφές θα γίνονται αποκλειστικά από 16/4/2018 έως 22/4/2018 

ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας. 

 

http://www.teiste.gr/
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Ποια μαθήματα μπορούν να δηλώσουν οι σπουδαστές του τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018:  

 Οι σπουδαστές μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα των ζυγών εξαμήνων. 

 Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) που μπορούν να δηλώσουν δεν 

μπορεί να ξεπερνά τις 38 ΠΜ.  

 Οι σπουδαστές οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε παλαιό πρόγραμμα σπουδών 

(δηλαδή από έτος εισαγωγής 1999 ή παλαιότερο) οφείλουν να προσέλθουν 

στη Γραμματεία του τμήματος κατά τις ίδιες ημερομηνίες, από 16/4/2018 έως 

22/4/2018, προκειμένου να υποβάλλουν ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ την δήλωσή τους. 

 Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να δηλωθεί εξαρτώμενο 

μάθημα θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα προαπαιτούμενα 

μαθήματά του (ή να έχει λάβει βαθμό τουλάχιστον 3,5 στο θεωρητικό μέρος 

του). 

 Προαπαιτούμενα μαθήματα δεν ισχύουν για όσους σπουδαστές τους 

απομένουν λιγότερες από 38 πιστωτικές μονάδες (χωρίς την πτυχιακή) για την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

 Για τους σπουδαστές με έτος εισαγωγής έως και το 2005-2006 αίρεται ο 

περιορισμός των προαπαιτούμενων μαθημάτων καθώς και η υποχρέωση της 

διαδοχικής δήλωσης μαθημάτων (πυραμίδα). 

 Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται 

παραπάνω καθώς και η διαδοχική δήλωση μαθημάτων (πυραμίδα). 

 

Υπενθυμίζεται για τους σπουδαστές με έτος εισαγωγής 2012-2013 και 

μεταγενέστερα (οι οποίοι ακολουθούν το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) ότι από το 

πέμπτο (5
ο
) εξάμηνο σπουδών υποχρεούνται να δηλώσουν ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. 

 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

           

                                                                            ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   


