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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Οι Ανανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων για το εαρινό  εξάμηνο 2013-14 

θα γίνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://e-gram.teilam.gr/unistudent/ από 24/02/2014 μέχρι και 21/03/2014.  

Μετά την ημερομηνία λήξης καμία δήλωση ή τροποποίηση δεν θα γίνεται δεκτή.  

Μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ο σπουδαστής έχει τη 

δυνατότητα να κάνει διορθώσεις στη δήλωσή του ακόμη και αν την έχει αποστείλει 

(παρακαλούμε συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής στην παρακάτω 

διεύθυνση ) :  

http://www.teilam.gr/egram/docs/odigies_students_new.pdf) 

Εφιστούμε την προσοχή σας ως προς τον τελικό έλεγχο από μέρους σας των 

δηλώσεων μετά και την τελευταία υποβολή τους. 

Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος διορθώσεων. 

 

Σας εφιστούμε επίσης την προσοχή στα παρακάτω : 

α) Οι σπουδαστές μετά και την τελευταία υποβολή της δήλωσής τους θα πρέπει να 

εκτυπώσουν και να κρατήσουν αντίγραφο της Αναφοράς Αποστολής δήλωσης 

μαθημάτων καθώς και της Δήλωσής τους.  

β)  Σε ό,τι αφορά στα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων, πρέπει να δηλωθούν στο 

σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της επιλογής 

Τμημάτων. Η κατανομή των φοιτητών σε Τμήματα εργαστηρίων θα γίνει 

https://e-gram.teilam.gr/unistudent/
http://www.teilam.gr/egram/docs/odigies_students_new.pdf
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σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με χειρόγραφο τρόπο 

από τους ίδιους τους Εργαστηριακούς συνεργάτες στους χώρους των 

Εργαστηρίων. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 

του ακαδ. έτους 2013-14 είναι αυτά που ανήκουν στα εξάμηνα Β’, Δ’, ΣΤ’. 

 

Σημ. 1 : Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 12ου μπορούν 

να δηλώσουν μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί ανεπιτυχώς τουλάχιστον 

μια φορά, χωρίς τον περιορισμό των Διδακτικών Μονάδων στη δήλωσή τους. 

 

Σημ. 2 : Τη δομή των προγραμμάτων σπουδών μπορείτε να δείτε στην 

παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.inf.teilam.gr/gr/domi.html 
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