
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών, να 

δηλώσουν μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016, 

από 30/10/2015 έως και 15/11/2015 

Δηλώνετε και τα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια.  
Το ότι εγγραφήκατε κατά τις προηγούμενες εβδομάδες σε καταστάσεις 
παρακολούθησης για συγκεκριμένες εργαστηριακές ώρες δεν εξασφαλίζει την 
εγγραφή σας στα εργαστήρια, δηλαδή η όποια εμφάνιση του ονόματός σας σε 
τμήματα εργαστηρίων δεν σημαίνει και ταυτόχρονη δήλωσή τους στην 
Γραμματεία. 
 
Για να κάνετε τη δήλωση μαθημάτων πρέπει να λάβετε υπόψη σας: 

Α) Το χειμερινό εξάμηνο 2015-16 διδάσκονται τα μαθήματα του πρώτου, τρίτου, 

πέμπτου και εβδόμου εξαμήνου. 

  

Β) Τον πίνακα προαπαιτούμενων-εξαρτώμενων μαθημάτων 

Προαπαιτούμενο 
μάθημα Εξαρτώμενο μάθημα 

Μαθηματικά ΙΙ Εισαγωγή στον Αυτόματο έλεγχο 

Μηχανική Ι Μηχανική ΙΙ 

Μηχανική Ρευστών Εισαγωγή στην Αεροδυναμική 

Θερμοδυναμική Εμβολοφόροι/Στροβιλοκινητήρες 

Εισαγωγή στις 
Τηλεπικοινωνίες 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα & Συστήματα 
Επικοινωνίας α/φων 

Εισαγωγή στα 
Ηλεκτρονικά Ηλεκτρονικά Ισχύος & Τηλεπικοινωνιών 

Τεχνολογία Υλικών / 
Σύνθετα Υλικά 

Κατεργασίες Αεροπορικών Υλικών 

Μηχανική ΙΙ Στοιχεία Μηχανών 

Ηλεκτροτεχνία 
Ηλεκτρικά κυκλώματα Αεροσκαφών/ Ηλεκτρικές 

Μηχανές Αεροσκαφών 

 
 
Δεν μπορείτε να δηλώσετε εξαρτώμενο μάθημα αν δεν έχετε παρακολουθήσει 
επιτυχώς το προαπαιτούμενο μάθημα 
Για τους φοιτητές που βρίσκονται σήμερα στο 7ο εξάμηνο και πάνω δεν υπάρχει 
περιορισμός αλυσίδων. Επίσης η αλυσίδα σπάει εάν ο φοιτητής έχει περάσει τη 
Θ ή το Ε του προαπαιτούμενου μαθήματος 
 
Γ) Ο ανώτερος αριθμός διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) που μπορείτε να δηλώσετε 
είναι μέχρι 38 Δ.Μ., στις οποίες δεν προσμετρώνται οι Δ.Μ. της Πρακτικής 
Άσκησης και της Πτυχιακής Εργασίας. Οι επί πτυχίω φοιτητές (δηλαδή 9ο 
εξάμηνο και μετά) δεν έχουν περιορισμό στη δήλωση μαθημάτων (Διδακτικές 
Μονάδες). 



Επίσης δήλωση μαθημάτων υποβάλουν: 

- Οι σπουδαστές που οφείλουν μόνο πτυχιακή εργασία ή μόνο πρακτική 

άσκηση ή και τα δύο.  

- Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους και 

εξετάστηκαν μετά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2015-2016 ή 

περιμένουν να εξεταστούν.  

- Οι σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.  

- Κενή δήλωση υποβάλλουν όσοι σπουδαστές έχουν τελευταία 

υποχρέωσή τους  μάθημα, το οποίο δεν διδάσκεται το τρέχον εξάμηνο. 

 

 
Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων 
 

- Πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiste.gr   
 
- Στη συνέχεια επιλέγετε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας 
 
- Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 

 
- Επιλέγετε Δηλώσεις, στη συνέχεια Η δήλωσή μου και τέλος Προσθήκη.  
 
- Δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε. 

 
- Στη συνέχεια επιλέγετε Εισαγωγή στη δήλωσή μου. (Κάνετε έλεγχο των 

μαθημάτων που έχετε επιλέξει). 
- Τέλος επιλέγετε Αποστολή. (Σας εμφανίζει την αναφορά ότι η δήλωσή σας 

ήταν επιτυχής, αναφέροντας τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέξατε και 
τον αριθμό των μαθημάτων που δηλώθηκαν (π.χ. 2 στα 2). 

 
- Στη συνέχεια για να δείτε τη δήλωση που μόλις υποβάλλατε, πατήστε « Η 

δήλωσή μου» και επιλέξτε τη δήλωση που μόλις υποβάλλατε. 
 

- Από τη γραμμή των εργαλείων πατήστε το κουμπί Εκτύπωση, για να 
εκτυπωθεί η δήλωσή σας. 

 
- Για οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή έλεγχο θα πρέπει να έχετε την εκτυπωμένη 

σελίδα. 
 
                                                                                         
 
                                                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος 


