
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
Καινύληαη νη ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Σερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ, 

λα δειώζνπλ καζήκαηα γηα ην εαξηλό εμάκελν 2014-2015. 

Οι δηλώζειρ  θα γίνοςν από 2/3/2015 έυρ και 9/3/2015 

Οι ζποςδαζηέρ πος ειζήσθηκαν ηο 2013-2014 και παλαιόηεπα δηλώνοςν 
μαθήμαηα ηυν Β, Γ, ΣΤ, Η, εξαμήνυν με πποηεπαιόηηηα ζε μαθήμαηα ηος 
νέος ππογπάμμαηορ, πος ανηιζηοισούν ζηα μαθήμαηα πος οθείλοςν. 
 

Γειώλεηε θαη ηιρ θευπίερ θαη ηα επγαζηήπια ηα νπνία ζέιεηε λα 
παξαθνινπζήζεηε.  
Σν όηη εγγξαθήθαηε θαηά ηηο δύν πξνεγνύκελεο εβδνκάδεο ζε θαηαζηάζεηο 
παξαθνινύζεζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηεξηαθέο ώξεο δελ εμαζθαιίδεη  ηελ 
εγγξαθή ζαο ζηα εξγαζηήξηα, δειαδή ε όπνηα εκθάληζε ηνπ νλόκαηόο ζαο ζε 
ηκήκαηα εξγαζηεξίωλ δελ ζεκαίλεη θαη ηαπηόρξνλε δήιωζή ηνπο ζηελ 
Γξακκαηεία. 
 
Για να κάνεηε ηη δήλυζη μαθημάηυν ππέπει να λάβεηε ςπότη ζαρ: 

Α) Σνλ πίλαθα πξναπαηηνύκελωλ-εμαξηώκελωλ καζεκάηωλ 

 

Πποαπαιηούμενο 
μάθημα Δξαπηώμενο μάθημα 

Μαζεκαηηθά ΙΙ Δηζαγωγή ζηνλ Απηόκαην έιεγρν 

Μεραληθή Ι Μεραληθή ΙΙ 

Μεραληθή Ρεπζηώλ Δηζαγωγή ζηελ Αεξνδπλακηθή 

Θεξκνδπλακηθή Δκβνινθόξνη/ηξνβηινθηλεηήξεο 

Δηζαγωγή ζηηο 
Σειεπηθνηλωλίεο 

Σειεπηθνηλωληαθά πζηήκαηα & πζηήκαηα 
Δπηθνηλωλίαο α/θωλ 

Δηζαγωγή ζηα 
Ηιεθηξνληθά Ηιεθηξνληθά Ιζρύνο & Σειεπηθνηλωληώλ 

Σερλνινγία Τιηθώλ / 
ύλζεηα Τιηθά 

Καηεξγαζίεο Αεξνπνξηθώλ Τιηθώλ 

Μεραληθή ΙΙ ηνηρεία Μεραλώλ 

Ηιεθηξνηερλία 
Ηιεθηξηθά θπθιώκαηα Αεξνζθαθώλ/ Ηιεθηξηθέο 

Μεραλέο Αεξνζθαθώλ 

 
 
Γελ κπνξείηε λα δειώζεηε εμαξηώκελν κάζεκα αλ δελ έρεηε παξαθνινπζήζεη 
επηηπρώο ην πξναπαηηνύκελν κάζεκα. 
Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζην 6ν εμάκελν θαη πάλω δελ ππάξρεη 
πεξηνξηζκόο αιπζίδωλ. Δπίζεο ε αιπζίδα ζπάεη εάλ ν θνηηεηήο έρεη πεξάζεη ηε 
Θ ή ην Δ ηνπ πξναπαηηνύκελνπ καζήκαηνο. 
 
Β) Ο αλώηεξνο αξηζκόο δηδαθηηθώλ κνλάδωλ (Γ.Μ.) πνπ κπνξείηε λα δειώζεηε 
είλαη κέρξη 38 Γ.Μ., ζηηο νπνίεο δελ πξνζκεηξώληαη νη Γ.Μ. ηεο Πξαθηηθήο 
Άζθεζεο θαη ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. Οη επί πηςσίυ θοιηηηέρ (δειαδή 8ν 



εμάκελν θαη κεηά) δελ έρνπλ πεξηνξηζκό ζηε δήιωζε καζεκάηωλ (Γηδαθηηθέο 
Μνλάδεο). 
 

Δπίζηρ δήλυζη μαθημάηυν ςποβάλοςν: 

- Οη ζπνπδαζηέο πνπ νθείινπλ κόλν πηπρηαθή εξγαζία ή κόλν πξαθηηθή 

άζθεζε ή θαη ηα δύν.  

- Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ πηπρηαθή ηνπο θαη πεξηκέλνπλ 

λα εμεηαζηνύλ  

- Οη ζπνπδαζηέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.  

- Κενή δήλυζη ππνβάιινπλ όζνη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηειεπηαία 

ππνρξέωζή ηνπο  κάζεκα, ην νπνίν δελ δηδάζθεηαη ην ηξέρνλ εμάκελν. 

 

Τέλορ ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 33, παπάγπαθορ 2 ηος Ν. 
4009/2011 όζοι ζποςδαζηέρ δεν εγγπαθούν για δύο ζςνεσόμενα εξάμηνα 
αςηοδίκαια διαγπάθονηαι. 
 
 
Οδηγίερ για ηην ηλεκηπονική δήλυζη μαθημάηυν 
 

- Πιεθηξνινγείηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.teiste.gr  ή www.teihal.gr 
 
- ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε Τπεξεζίεο Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο 

ζπνπδαζηώλ 
 
- Δηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θωδηθό πξόζβαζεο 
 
- Η θαξηέια ζαο έρεη αλνίμεη  
 
- Δπηιέγεηε Γειώζεηο, ζηε ζπλέρεηα Η δήιωζή κνπ θαη ηέινο Πξνζζήθε. 

Βιέπεηε ηα καζήκαηα πνπ ππνιείπνληαη γηα λα δειώζεηε. 
 
- Γειώλεηε ηα καζήκαηα πνπ επηζπκείηε. 

 
- ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε Δηζαγωγή ζηε δήιωζή κνπ. (Κάλεηε έιεγρν ηωλ 

καζεκάηωλ πνπ έρεηε επηιέμεη). 
- Σέινο επηιέγεηε Απνζηνιή. (αο εκθαλίδεη ηελ αλαθνξά όηη ε δήιωζή ζαο 

ήηαλ επηηπρήο, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκό ηωλ καζεκάηωλ πνπ επηιέμαηε θαη 
ηνλ αξηζκό ηωλ καζεκάηωλ πνπ δειώζεθαλ (π.ρ. 2 ζηα 2). 

 
- ην ζεκείν απηό από ηε γξακκή ηωλ εξγαιείωλ παηήζηε ην θνπκπί 

εθηύπωζε, γηα λα εθηππωζεί ε αλαθνξά ηεο απνζηνιήο. 
 

- ηε ζπλέρεηα γηα λα δείηε ηε δήιωζε πνπ κόιηο ππνβάιιαηε, παηήζηε « Η 
δήιωζή κνπ» θαη επηιέμηε ηε δήιωζε πνπ κόιηο ππνβάιιαηε. 

 



- Από ηε γξακκή ηωλ εξγαιείωλ παηήζηε ην θνπκπί Δθηύπωζε, γηα λα 
εθηππωζεί ε δήιωζή ζαο. 

 
- Γηα νπνηαδήπνηε επηβεβαίωζε ή έιεγρν ζα πξέπεη λα έρεηε θαη ηηο δύν 

εθηππωκέλεο ζειίδεο. 
 
                                                                                     
 
                                                                       Από ηη Γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ 
 
                  

 
 

 

 


