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Οι δηλώσεις μαθημάτων (ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) των φοιτητών για το ΕΑΡΙΝΟ 

εξάμηνο του ακ. έτους 2018‐2019 θα πραγματοποιούνται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την: 
 

Παρ. 15 Φεβρουαρίου 2019, 13:00 έως  Παρ. 15 Μαρτίου 2019, 23:59 Εργαστήρια 
 
Παρ. 15 Φεβρουαρίου 2019, 13:00 έως  Παρ. 12 Απριλίου 2019, 23:59 Θεωρίες 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 

 

Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να επιλέξουν τα τµήµατα των εργαστηρίων που θα 

παρακολουθήσουν κατά το εαρινό εξάµηνο 2018‐2019   συμβουλευόμενοι το 

ωρολόγιο   πρόγραμμα   που   έχει   ανακοινωθεί  

 

http://civilgeo.teicm.gr/index.php?id=1801 

 

Η επιλογή θα γίνεται µέσω της ιστοσελίδας στο  http://egram.teicm.gr/ 
 

Στο e‐gram εμφανίζονται δύο (2) κατηγοριών εργαστηριακά τµήµατα για κάθε μάθημα: 
 

(1) Τα ΚΑΝΟΝΙΚΑ. που αντιστοιχούν σε ώρες του ωρολογίου προγράμματος, και τα 

δηλώνουν οι σπουδαστές που δεν τα έχουν δηλώσει άλλη φορά στο παρελθόν. 
 

(2) Ένα ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΜΗΜΑ, που δεν προσδιορίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που 

ανακοινώθηκε και το δηλώνουν ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι σπουδαστές 
 

Με το πέρας των δηλώσεων οι σπουδαστές των ανοικτών τμημάτων θα έρθουν σε 

συνεννόηση με τους διδάσκοντες προκειμένου να ενημερωθούν για το αν θα 

παρακολουθήσουν εκ νέου τα εργαστήρια ή αν θα υποβάλλουν εργασίες κατά τη 

διάρκεια του εξαμήνου ή αν θα προσέρθουν κατευθείαν στις εξετάσεις. 



Αφού  ολοκληρώσετε  τη  δήλωση  των  μαθημάτων  σας  στο  σύστημα  e‐gram,  στη 

συνέχεια πρέπει να πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκειμένου η δήλωσή σας αυτή να 

κατοχυρωθεί και να αποσταλεί µε επιτυχία στη Γραμματεία. Για να ελέγξετε αν η 

δήλωση έχει αποσταλεί στη Γραμματεία µε επιτυχία, βγείτε από το σύστημα e‐gram 

και ξαναεισαχθείτε σε αυτό. Αν εμφανίζεται η δήλωσή σας, τότε αυτή έχει αποσταλεί 

στη Γραμματεία µε επιτυχία. Αν δεν εμφανίζεται η δήλωσή σας θα πρέπει να 

ξανακάνετε τη διαδικασία δήλωσης και αποστολής όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Εκτυπώσετε τις δηλώσεις των μαθημάτων σας και φυλάξτε την εκτύπωση ως το µόνο 

αποδεικτικό των ενεργειών σας. 

 

Τηλεφωνικά ερωτήματα για το αν η Γραμματεία παρέλαβε τη δήλωση δεν μπορούν να 

απαντηθούν. 

 

Υπενθυμίζεται ότι όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων 

μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, χάνουν τη δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων του 

τρέχοντος εξαμήνου, δεν έχουν δικαίωμα στη διανομή των δωρεάν συγγραμμάτων για 

τα αντίστοιχα μαθήματα και δεν έχουν δικαίωμα εξετάσεων για την τρέχουσα 

ακαδημαϊκή χρονιά σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. 
 
 
 
 
 

 
Από την Γραμματεία του Τμήματος 


