
Ανανέωση Εγγραφής – Δήλωση Μαθημάτων 

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2012-13 

 

Οι ανανεώσεις εγγραφών – δήλωση μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από 1 έως και 

12 Οκτωβρίου 2012. Το ίδιο διάστημα θα γίνονται και οι τροποποιήσεις στις 

δηλώσεις σας. 

 **************** 
Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά και μπορείτε να δηλώσετε 

μαθήματα και από το σπίτι σας μέσω Internet από την Ιστοσελίδα του ΤΕΙ 

Καβάλας επιλέγετε Υπηρεσίες->Ηλεκτρονική Γραμματεία -> Ηλεκτρονική Γραμματεία 

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σωστά, 

αποσυνδεθείτε και ξανασυνδεθείτε. Η γραμματεία του Τμήματος δεν ενημερώνεται 

real time αλλά οι ενέργειές σας φαίνονται την επόμενη ημέρα.  

**************** 

Όσοι φοιτητές δεν έχουν να δηλώσουν μαθήματα (τα έχουν περάσει όλα) και 

οφείλουν ΜΟΝΟ πτυχιακή και/ή πρακτική, θα στείλετε μόνο μια κενή δήλωση 

μαθημάτων.  

**************** 

Όσοι φοιτητές οφείλετε μαθήματα και ταυτόχρονα έχετε αναλάβει  πτυχιακή θα 

ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία δήλωσης μαθήματος και ταυτόχρονα θα 

συμπληρώσετε και θα καταθέσετε το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ». Αν βρίσκεστε εκτός Δράμας, μπορεί να το κάνει για εσάς κάποιος 

συνάδεφός σας. 

**************** 

Στο τρέχον εξάμηνο θα διδαχτούν μόνο  τα μαθήματα του Νέου Προγράμματος 

Σπουδών, των μονών εξαμήνων Α, Γ, Ε και Ζ και από αυτά θα δηλώσετε στη δήλωση 

μαθημάτων. 

**************** 

Τα διαθέσιμα ΕΥ δεν μπορούν να τα δηλώσουν οι φοιτητές των Α,Β&Γ εξαμήνων. 

Μπορείτε να δηλώνετε μέχρι και 40 ώρες εβδομαδιαίας παρακολούθησης μαθημάτων. 

Οι φοιτητές πάνω από το 8ο εξάμηνο δηλώνουν απεριόριστο αριθμό ωρών. Δεν 

υπάρχουν προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα μαθήματα (αλυσίδες). 

Στις δηλώσεις μαθημάτων ο φοιτητής για να δηλώσει μάθημα μεγαλύτερου εξαμήνου 

πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει όλα τα μαθήματα που χρωστάει από προηγούμενα 

εξάμηνα και διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο. 

**************** 

Μη συγχέετε τις ανανεώσεις εγγραφών (δηλώσεις μαθημάτων) με τις δηλώσεις 

Εργαστηριακών Ομάδων. Για την δήλωση των ομάδων εργαστηρίων θα υπάρξει 

σύντομα σχετική Ανακοίνωση. 

**************** 

Θα αναρτηθεί εκ νέου ανακοίνωση για το διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να 

πάρετε αντίγραφο της δήλωσής σας και να θεωρήσετε τη σπουδαστική ταυτότητα. 

 

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ 

 


