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Πότε αρχίζουν τα μαθήματα  

 

Τα μακιματα για το Χειμερινό Εξάμθνο του Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ 2017-2018 
ξεκινοφν ςτισ 2/10/2017 

 

Παρακολούθηςη μαθημάτων  

Θα παρακολουκιςεισ τα μακιματα του πρϊτου εξαμινου του τυπικοφ 
προγράμματοσ ςπουδϊν ςου τα οποία διλωςεσ με τθν εγγραφι ςου. 

Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Στα εργαςτιρια 
τθροφνται παρουςίεσ. Για να δικαιοφςαι να ςυμμετζχεισ ςτισ εξετάςεισ του 
εργαςτθρίου κα πρζπει κατά τθν διάρκεια του εξαμινου να ζχεισ 

παρακολουκιςει το 80% των προγραμματιςμζνων μακθμάτων.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα επαναλάβεισ το εργαςτιριο το  επόμενο εξάμθνο. 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων  

 

Στον πίνακα ανακοινϊςεων του Τμιματοσ υπάρχει αναρτθμζνο το ωρολόγιο 
πρόγραμμα μακθμάτων. Από τα εργαςτθριακά τμιματα που αναφζρονται 
ςτο πρόγραμμα παρακολουκείσ μόνο 1 τμιμα. Πχ.  

 Ειςαγωγι ςτουσ Θ/Υ (ΕΤ3) 

 Ειςαγωγι ςτουσ Θ/Υ (ΕΤ5) 

Για τθν κατανομι των φοιτθτϊν ςτα εργαςτιρια κα ενθμερωκείσ από ανακοίνωςθ τθσ 
γραμματείασ.  

Ανανέωςη Εγγραφήσ    

Εφόςον επικυμείσ να είςαι ενεργόσ φοιτθτισ του Τμιματοσ μασ υποχρεοφςαι 
να ανανεϊνεισ τθν εγγραφι ςου με διλωςθ μακθμάτων ςτθν αρχι κάκε 
εξαμινου ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνονται από το ΤΕΙ Δυτικισ 
Μακεδονίασ (χρονοδιάγραμμα εξαμινου).  

Οι ανανεϊςεισ των εγγραφϊν (δθλϊςεισ μακθμάτων) γίνονται μζςω διαδικτφου 
(θλεκτρονικι γραμματεία).  

 

Για να ζχεισ πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι γραμματεία πρζπει να 
ενεργοποιιςεισ το προςωπικό ςου λογαριαςμό (account). Αυτό κα γίνει 
μζςω διαδικτφου τθν πρϊτθ φορά που κα επιςκεφτείσ τθν θλεκτρονικι 
γραμματεία.  
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Διακοπή Υοίτηςησ  

Ζχεισ δικαίωμα να διακόψεισ, με ζγγραφθ αίτθςθ ςου ςτθν Γραμματεία του 
Τμιματοσ, τισ ςπουδζσ ςου για όςα εξάμθνα ςυνεχόμενα ι μθ επικυμείσ και 
πάντωσ όχι περιςςότερα από τον ελάχιςτο αρικμό εξαμινων που απαιτοφνται 
για τθν λιψθ του πτυχίου ςου ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 
ςπουδϊν. Τα εξάμθνα αυτά δεν κα προςμετροφνται ςτθν παραπάνω ανϊτατθ 

διάρκεια φοίτθςθσ. Οι φοιτθτζσ, που διακόπτουν κατά τα ανωτζρω τισ ςπουδζσ τουσ, δεν 
ζχουν τθ φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα διακοπισ των ςπουδϊν 
τουσ. Μετά τθ λιξθ τθσ διακοπισ ςπουδϊν οι φοιτθτζσ επανζρχονται ςτο Τμιμα.  

Διαγραφή  

Θ διαγραφι από τα μθτρϊα του τμιματοσ θ οποία ςυνεπάγεται τθν 
οριςτικι απϊλεια τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ γίνετε :  

 τθ μθ πλιρωςθ των όρων και των προχποκζςεων που προβλζπει ο 
Οργανιςμόσ για τθν ςυνζχιςθ τθσ φοίτθςθσ μετά το πζρασ του 
κανονικοφ χρόνου φοίτθςθσ.  

 με υπεφκυνθ διλωςθ που υποβάλλεισ ςτθν γραμματεία του τμιματοσ  

Σε περίπτωςθ που κζλει να διαγραφι ζνασ φοιτθτισ από το Τμιμα υποβάλλει 
αυτοπροςϊπωσ ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ  

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία δθλϊνει ότι επικυμεί να διαγραφι 
από το Τμιμα τον λόγο διαγραφισ κακϊσ και το ότι δεν οφείλει βιβλία ςτθν 
βιβλιοκικθ ι ςπουδαςτικό βιβλιάριο υγείασ ι κάρτα ςίτιςθσ.  

2. Αίτθςθ για τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ διαγραφισ 
3. Το ςπουδαςτικό του Πάςο - Ακαδθμαϊκι ταυτότθτα 

Οι Φοιτθτζσ πριν κάνουν αίτθςθ για διαγραφι και εφόςον οφείλουν βιβλία ςτθν 
βιβλιοκικθ, ζχουν ςπουδαςτικό βιβλιάριο υγείασ, ι κάρτα ςίτιςθσ κα πρζπει να τα 
επιςτρζψουν ςτθν βιβλιοκικθ ι το γραφείο φοιτθτικισ μζριμνα, αντίςτοιχα.  

Σε περίπτωςθ που είναι αδφνατον να μεταβεί ο φοιτθτισ ςτθν γραμματεία για να 
κατακζςει τθν αίτθςθ διαγραφισ μπορεί να αποςτείλει ταχυδρομικϊσ (όχι με fax) τα 
απαιτοφμενα για τθν διαγραφι του με τθν προχπόκεςθ ότι θ υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/1986 κα είναι κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του.  

 

 
 

Δηλώςεισ - Διανομή υγγραμμάτων  

Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ των Πανεπιςτθμίων και των Τεχνολογικϊν 
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων ζχουν το δικαίωμα επιλογισ και δωρεάν 
προμικειασ ενόσ (1) διδακτικοφ ςυγγράμματοσ για κάκε διδαςκόμενο 
υποχρεωτικό ι επιλογισ υποχρεωτικό μάκθμα του προγράμματοσ 
ςπουδϊν.  
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Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται να επιλζξουν και να προμθκευτοφν δωρεάν αρικμό διδακτικϊν 
ςυγγραμμάτων ίςο με τον ςυνολικό αρικμό των υποχρεωτικϊν και επιλεγομζνων 
μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν λιψθ του πτυχίου. 

Το δικαίωμα επιλογισ και δωρεάν προμικειασ ςυγγραμμάτων αςκείται από τουσ 
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μζςω του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εφδοξοσ.  

Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται να επιλζξουν ζνα ςφγγραμμα για κάκε υποχρεωτικό και επιλογισ 
υποχρεωτικό μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν του από τον ςυνολικό κατάλογο των 
προτεινόμενων διδακτικϊν ςυγγραμμάτων του Κεντρικοφ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του 
ςυςτιματοσ Εφδοξοσ.  

Θ διαδικαςία τθσ επιλογισ ςυγγραμμάτων πραγματοποιείται  μζςω του πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ Εφδοξοσ.  

Για τθν επιλογι ςυγγραμμάτων απαιτείται θ είςοδοσ από τον φοιτθτι ςτο πλθροφοριακό 
ςφςτθμα Εφδοξοσ όπου για κάκε δθλωκζν υποχρεωτικό και επιλογισ υποχρεωτικό μάκθμα 
κα πρζπει να επιλζξει ζνα διδακτικό ςφγγραμμα. Ταυτόχρονα με τθν επιλογι τουσ κα 
πρζπει να δθλϊςουν ςτο κεντρικό πλθροφοριακό ςφςτθμα ότι το διδακτικό ςφγγραμμα που 
επζλεξαν αντιςτοιχεί ςτο μάκθμα που διλωςαν ςτθν γραμματεία του Τμιματοσ και όςοι 
βρίςκονται ςτο δεφτερο και πλζον εξάμθνο φοίτθςθσ οφείλουν να δθλϊςουν και των 
αρικμό των μακθμάτων για τα οποία ζχουν παραλάβει διδακτικά ςυγγράμματα. 

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ διδακτικϊν ςυγγραμμάτων ο φοιτθτισ λαμβάνει 
άμεςα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ι και μζςω ςφντομοφ γραπτοφ 
μθνφματοσ (SMS) ζναν κωδικό (PIN) με τθν προςκόμιςθ του οποίου κα παραλαμβάνει από 
τα ςθμεία διανομισ τα επιλεχκζντα από αυτόν διδακτικά ςυγγράμματα.  

Σε περίπτωςθ που φοιτθτισ παρζλειψε να πάρει τα ςυγγράμματα του και εξετάςτθκε 
επιτυχϊσ ςτο αντίςτοιχο μάκθμα χάνει το δικαίωμα αυτό.   

Ο κωδικόσ ςφνδεςθσ ςτο Εφδοξοσ είναι ο κωδικόσ ςφνδεςθσ ςτθν θλεκτρονικι γραμματεία. 
Για να δεισ πωσ κα αποκτιςεισ των κωδικό πρόςβαςθσ διάβαςε τισ οδθγίεσ προσ τουσ 
ςπουδαςτζσ για τθν χριςθ τθσ θλεκτρονικισ γραμματείασ.  

Οι ημερομηνίεσ δήλωςησ ςυγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ 
ζτουσ 2017-2018 θα ανακοινωθοφν ςτην ςελίδα του τμήματοσ και του Εφδοξου.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ άλλα και για να ςυνδεκείσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα του 
Εφδοξοσ  κα πρζπει να επιςκεφτείσ τθν διεφκυνςθ : www.eudoxus.gr 

Υοιτητική Σαυτότητα-Πάςο 

Μετά τθν εγγραφι του ο φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να αιτθκεί για τθν 
ζκδοςθ φοιτθτικισ Ταυτότθτασ θ οποία ταυτόχρονα ζχει και τθν ιςχφ πάςο. 
Με τθν επίδειξθ τθσ κάρτασ αυτισ ζχει ζκπτωςθ ςτα μζςα μαηικισ 
μεταφοράσ (Αςτικά και Υπεραςτικά Λεωφορεία, πλοία, τρζνα) ςε κεατρικζσ 
και κινθματογραφικζσ παραςτάςεισ κακϊσ και ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 

Το ανϊτατο όριο διάρκειασ τθσ παροχισ του πάςο είναι 6 ζτθ. 

Από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012 θ αίτθςθ για τθν ζκδοςθ του πάςο γίνεται θλεκτρονικά 
μζςω ειδικά διαμορφωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςτθ ςελίδα του Υπουργείου 
Παιδείασ και Δια βίου Μάκθςθσ. 
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Θ θλεκτρονικι Υπθρεςία Απόκτθςθσ Κάρτασ Φοιτθτι, παρζχεται από το Υπουργείο 
Παιδείασ, Δια βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων και τον Οργανιςμό Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν 
Ακθνϊν (Ο.Α.Σ.Α.) με τθν υποςτιριξθ του Εκνικοφ Δικτφου Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. 

Για τθν είςοδο ςτο ςφςτθμα επιςκεφτείτε τθν αρχικι ςελίδα του δικτυακοφ τόπου τθσ 
Θλεκτρονικισ Υπθρεςίασ Απόκτθςθσ Κάρτασ Φοιτθτι http://academicid.minedu.gov.gr/ 
Σχετικά με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ μπορείτε να διαβάςετε τισ οδθγίεσ που βρίςκονται ςτθν 
ανωτζρω ιςτοςελίδα. 

Οι δικαιοφχοι φοιτθτζσ, ζχουν πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι με τουσ ίδιουσ κωδικοφσ τθσ 
θλεκτρονικισ Γραμματείασ του Τμιματόσ τουσ και του Προγράμματοσ Διανομισ 
Συγγραμμάτων «Eudoxus». 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ άλλα και για να ςυνδεκείσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ 
Θλεκτρονικισ Υπθρεςίασ Απόκτθςθσ Κάρτασ Φοιτθτι κα πρζπει να επιςκεφτείσ τθν 
διεφκυνςθ : http://academicid.minedu.gov.gr/  

Δωρεάν ίτιςη   

Στουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ βάςθ ειςοδθματικϊν και κοινωνικϊν 
κριτθρίων χορθγείται κάρτα ςίτιςθσ και προςφζρεται κακθμερινά, 7 θμζρεσ 
τθν εβδομάδα, τρία γεφματα τθν θμζρα, δωρεάν. Οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ 
δικαιοφνται δωρεάν ςίτιςθ απλά με τθν επίδειξθ τθσ κάρτασ ςίτιςθσ. Για τθν 
ζκδοςθ τθσ κάρτασ οι φοιτθτζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που 

ορίηονται ςτθν απόφαςθ Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ1965/τ.Β/18-6-2012), απαιτείται να 
κατακζςουν αίτθςθ θ οποία ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα εξισ δικαιολογθτικά :  

1. Δφο φωτογραφίεσ 
2. Πρόςφατο Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 
3. Αντίγραφο Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ του φοιτθτι 
4.  Ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ ι υπθρεςιϊν ι λογαριαςμϊν οργανιςμϊν κοινισ 

ωφελείασ, από το οποίο να προκφπτει ο τόποσ μόνιμθσ κατοικίασ του φοιτθτι. 
5. Βεβαίωςθ του οικείου ιδρφματοσ από τθν οποία προκφπτει θ φοιτθτικι ιδιότθτα 

του / τθσ αδελφοφ/θσ ςτθν περίπτωςθ που εμπίπτει ςτθν περιγραφόμενθ ςτθν 
παράγραφο 3 του άρκρου 1 κατθγορία ι ςτθν κατθγορία γ τθσ παραγράφου 9 του 
αυτοφ άρκρου τθσ υπ. αρικ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/τ.β./18-6-2012) υπουργικισ 
απόφαςθσ.  

6. Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Υ. για το ετιςιο 
οικογενειακό ι ατομικό ειςόδθμα του ενδιαφερόμενου φοιτθτι του τελευταίου 
οικονομικοφ ζτουσ. Σε περίπτωςθ που οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμζνοι 
από το νόμο να υποβάλλουν διλωςθ ειςοδιματοσ ςτθν οικ. Εφοριά, πρζπει αυτό 
να παρουςιάηεται από βεβαίωςθ τθσ. 
Σθμείωςθ : Ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο, 
πραγματικό ι τεκμαρτό, κακώσ και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο 
ειςόδθμα του ίδιου του φοιτθτι, των γονζων του και των ανιλικων αδελφών του από κάκε 
πθγι. Προκειμζνου για ζγγαμο φοιτθτι, ωσ ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα νοείται το 
ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακώσ και το απαλλαςςόμενο ι 
φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα των ιδίου, του/τθσ ςυηφγου του/τθσ και των 
ανθλίκων τζκνων του από κάκε πθγι. 

7. Βεβαίωςθ επιδότθςθσ ανεργίασ, από το υποκατάςτθμα του Οργανιςμοφ 
Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) ςτα Μθτρϊα του οποίου είναι 
εγγεγραμμζνοσ ο ίδιοσ, ο γονζασ του ι ο/θ ςφηυγοσ του, αν εμπίπτει ςτθν 
κατθγορία όπωσ ορίηεται  ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 1 τθσ απόφαςθσ τθσ υπ. 
αρικ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/τ.β./18-6-2012) υπουργικισ απόφαςθσ.  
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8. Πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ, που 
αποδεικνφει τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα του φοιτθτι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 2 του ν. 1910/1944 (Α229), όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 
2 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 75). Το ανωτζρω πιςτοποιθτικό προςκομίηεται 
εάν ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν κατθγορία α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ υπ. 
αρικ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/τ.β./18-6-2012) υπουργικισ απόφαςθσ.  

9. Αντίγραφο τθσ πράξθσ ςυνταξιοδότθςθσ που απονζμεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του ν. 1897/90 (Α’120), κεωρθμζνο για τθν γνθςιότθτα του από Δθμόςια Αρχι. Θ 
ανωτζρω πράξθ προςκομίηεται εάν ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν κατθγορία 9 του 
άρκρου 1 τθσ υπ. αρικ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/τ.β./18-6-2012) υπουργικισ 
απόφαςθσ.  

10. Πιςτοποιθτικό υγειονομικισ επιτροπισ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα 
πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ, το οποίο υφίςταται εν ιςχφ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ 
αίτθςθσ, εάν ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν κατθγορία ςτ και η τθσ παραγράφου 9 του 
άρκρου 1 τθσ υπ. αρικ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/τ.β./18-6-2012) υπουργικισ 
απόφαςθσ. Αν το πιςτοποιθτικό  υγειονομικισ επιτροπισ δεν διαςαφθνίηει τα 
κινθτικά προβλιματα, άλλα μόνο αναπθρία άνω του 67%, τότε ςυμπλθρωματικά 
απαιτείται ιατρικι γνωμάτευςθ από δθμόςιο νοςοκομείο, με υπογραφι και 
ςφραγίδα Διευκυντοφ είτε Κλινικισ Ε.Σ.Υ. θ Εργαςτθρίου ι Πανεπιςτθμιακοφ 
Τμιματοσ αντίςτοιχα, που κα βεβαιϊνει ότι θ ςυγκεκριμζνθ αναπθρία που 
πιςτοποιείται από τθν υγειονομικι επιτροπι προκαλεί ι ςυνδζεται με ςοβαρά 
κινθτικά προβλιματα.  

11. Λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ του φοιτθτι, εάν εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ δ, ε και θ τθσ 
παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ υπ. αρικ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/τ.β./18-6-
2012) υπουργικισ απόφαςθσ.  

12. Λθξιαρχικι πράξθ κανάτου του αποβιϊςαντοσ γονζα, ζνα ο φοιτθτισ εμπίπτει ςτθν 
κατθγορία δ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 1 τθσ υπ. αρικ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 
1965/τ.β./18-6-2012) υπουργικισ απόφαςθσ.  

 
Το ανώτατο όριο διάρκεια τησ παροχήσ είναι 6 ζτη.  

Θ κάρτα ςίτιςθσ διαρκεί ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ και θ χριςθ τθσ γίνεται αποκλειςτικά μόνο 
από το φοιτθτι που του χορθγικθκε. 

Θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν για τθν λιψθ κάρτασ ςίτιςθσ, γίνεται από τον ίδιο το 
φοιτθτι επιδεικνφοντασ τθ φοιτθτικι του ταυτότθτα, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ παροχισ του 
ςυςςιτίου. 

Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ κάρτασ ςίτιςθσ γίνεται θ επανζκδοςι τθσ με τα ίδια 
δικαιολογθτικά που ζχει υποβάλλει ο φοιτθτισ κατακζτοντασ μία υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/86. 

Εάν ο φοιτθτισ για οποιοδιποτε λόγο διακόψει τισ ςπουδζσ του επιςτρζφει ςτο αρμόδιο 
Τμιμα τθν κάρτα ςίτιςθσ κατακζτοντασ μία υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86. 

Επίδομα τέγαςησ  

Στθν με αρικμ. 140832/Η1/25-8-2017 ΚΥΑ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 2993 
τ. Β’ /31-8-2017 κα βρείτε τον κακοριςμό διαδικαςίασ και δικαιολογθτικϊν 
για τθν χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ςτουσ φοιτθτζσ των 
Ιδρυμάτων τθσ Ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ζτοσ 2016-2017 και 
εφεξισ. 
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Πιςτοποιητικά πουδών   

Θ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν από τθν γραμματεία γίνεται με τθν υποβολι 
αίτθςθσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ γραμματείασ, ι με απλι αίτθςθ που 
κατακζτεισ ςτθν γραμματεία τισ ϊρεσ που αυτι εξυπθρετθτι, ι με αποςτολι 
τθσ αίτθςθσ ςου με fax ςτο 2467087063 ι μζςω ΚΕΠ. 

 

      Η γραμματεία εξυπηρετεί το κοινό από Δευτζρα ζωσ   
     Πζμπτη κατά τισ ώρεσ 11:00-13:00 

 

Να ςυμβουλεφεςαι τακτικά τον πίνακα ανακοινώςεων του Τμήματοσ και 
την ιςτοςελίδα του ςτο (http://kastoria.teiwm.gr/intrade )  
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Οδηγός Ηλεκτρονικής 
Γραμματείας  

 
 
 

Οδηγίεσ προσ τουσ ςπουδαςτέσ για την χρήςη τησ Ηλεκτρονικήσ 
Γραμματείασ 

 

Οι φοιτθτζσ πραγματοποιοφν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθν Γραμματεία μζςω 
διαδικτφου κάνοντασ χριςθ τθσ Θλεκτρονικισ Γραμματείασ.  

Συγκεκριμζνα ζνασ φοιτθτισ μζςα από τθν θλεκτρονικι γραμματεία :  

1. Ανανεϊνει τθν εγγραφι του  

2. ενθμερϊνεται και να εκτυπϊνει ανά πάςα ςτιγμι το ατομικό πρόγραμμα ςπουδϊν του. 

3. Αιτείται τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ςπουδϊν  

4. Ενθμερϊνεται για το αν είναι δικαιοφχοσ υποτροφίασ.  

Πωσ μπορώ να έχω πρόςβαςη ςτην ηλεκτρονική γραμματεία ; 
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ζχεισ πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι γραμματεία από οποιονδιποτε υπολογιςτι 
διακζτει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, οποιαδιποτε ϊρα τθσ θμζρασ το 
επικυμείσ. 

Για να μπεισ ςτθν θλεκτρονικι γραμματεία μπαίνεισ ςτο διαδίκτυο και ςτθν 
ςελίδα  (http://kastoria.teiwm.gr/)  ςτθν ςυνζχεια και από το μενοφ βαςικϊν 

επιλογϊν επιλζγεισ Υπθρεςίεσ > Θλεκτρονικι γραμματεία . Επίςθσ υπάρχει και «κουμπί» 
από τθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ http://kastoria.teiwm.gr/intrade 

Για να ζχεισ πρόςβαςθ ςτθν προςωπικι ςου καρτζλα κα πρζπει να ζχει κωδικό πρόςβαςθσ 
(password).  

  Πωσ  μπορώ να αποκτήςω κωδικό πρόςβαςησ ; 

Αν είναι θ πρϊτθ φορά που κάνεισ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ γραμματείασ και δεν 
ζχεισ κωδικό πρόςβαςθσ κα πρζπει να τον ενεργοποιιςεισ.  

Θ διαδικαςία που απαιτείται για να αποκτιςεισ το δικό του username και 
password προκειμζνου να ζχεισ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ τθσ καρτζλασ ςου 

είναι πολφ απλι. 

Μπαίνεισ ςτθν θλεκτρονικι γραμματεία και ςτθν ςυνζχεια για να ενεργοποιιςεισ τον 
λογαριαςμό του ακολουκείσ τα παρακάτω βιματα :  

κάνεισ κλικ ςτθν επιλογι Ενεργοποίθςθ Λογαριαςμοφ.  

 

Στθν οκόνθ του υπολογιςτι κα εμφανιςτεί μια καρτζλα ςτθν οποία περιζχεται μια φόρμα θ 
οποία ςου ηθτάει να ςυμπλθρϊςεισ οριςμζνα ςτοιχεία.  

Συμπλθρϊνεισ τα ςτοιχεία που ςου ηθτοφνται και κάνεισ κλικ ςτο κουμπί επόμενο το οποίο 
βρίςκεται κάτω δεξιά. 

 

http://kastoria.teiwm.gr/
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Ελζγχεισ τα ςτοιχεία που πλθκτρολόγθςεσ και αν όλα είναι εντάξει κάνεισ κλικ ςτο κουμπί 
ενεργοποίθςθ.  

Όταν πατιςεισ το κουμπί τθσ ενεργοποίθςθσ κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ ςου μια νζα 
καρτζλα θ οποία ςου δίνει το user name ςου και το password τα οποία ςθμειϊνεισ κάπου 
που δεν κα τα χάςει. Κάκε φορά που κα μπαίνει ςτθν προςωπικι ςου καρτζλα κα πρζπει 
να χρθςιμοποιεί αυτόν τον (ίδιο) κωδικό πρόςβαςθσ.  

Πωσ μπορώ να ανανεώςω την εγγραφή μου μέςω τησ Ηλεκτρονικήσ  
Γραμματείασ ; 

Ανανζωςθ τθσ εγγραφισ γίνετε αυτόματα με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ 
των μακθμάτων τα οποία επικυμείσ να παρακολουκιςεισ ςε ζνα 
εξάμθνο και ςτα οποία ζχεισ δικαίωμα να εξεταςτείσ ςτο τζλοσ του 
εξαμινου.  

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Προπτυχιακϊν Σπουδϊν του ΤΕΙ Δυτικισ 
Μακεδονίασ ο ανώτατοσ αριθμόσ ωρών διδαςκαλίασ την εβδομάδα 

που αντιςτοιχοφν ςτα μαθήματα (νζα και επαναδηλοφμενα) ςτα οποία μπορεί να 
εγγραφεί κάθε φοιτητήσ ανά εξάμηνο, ανζρχεται ςε 38. Ο φοιτητήσ δεν μπορεί να 
δηλώςει εργαςτηριακό μζροσ μεικτοφ μαθήματοσ, χωρίσ να ζχει δηλώςει ή επιτφχει ήδη 
ςτο θεωρητικό μζροσ του. 
 
Τθν περίοδο των δθλϊςεων ςτθν καρτζλα με τα ςτοιχεία ςου εμφανίηεται ζνα μινυμα το 
οποίο ςε ενθμερϊνει ότι είναι περίοδοσ δθλϊςεων και ότι μπορείσ να ςυμπλθρϊςεισ τθν 
διλωςθ μακθμάτων ςου για το τρζχον εξάμθνο.  

 

Θ λζξθ Δήλωςη πάνω ςτο μινυμα αποτελεί ςφνδεςμο και εκεί κάνεισ κλικ για να 
πραγματοποιιςεισ τθν διλωςθ ςου.  

Στθν οκόνθ ςου κα εμφανιςτεί μια κενι διλωςθ._ Εναλλακτικά μπορείσ να επιλζξεισ από 
τθν βαςικι γραμμι επιλογϊν : Δηλώςεισ > η δήλωςη μου και πάλι κα εμφανιςτεί ςτθν 
οκόνθ ςου μια κενι διλωςθ τθν οποία μπορείσ να επεξεργαςτισ ωσ εξισ :  

Πάνω ςτθν καρτζλα υπάρχουν Τρία διακζςιμα κουμπιά : Διαγραφή _Προςθήκη_ Αποςτολή  

Για να ειςάγεισ μακιματα ςτθν διλωςθ ςου κάνεισ κλικ ςτο κουμπί Προςθήκη. 

Στθν οκόνθ ςου κα εμφανιςτεί μια λίςτα με τα μακιματα τα οποία ζχει ςτθν διάκεςθ ςου 
και μπορείσ να δθλϊςεισ.  
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Στθν λίςτα δεν ςυμπεριλαμβάνονται μακιματα ςτα οποία ζχεισ εξεταςτεί επιτυχϊσ ι τα 
οποία δεν διατίκενται από το Τμιμα για το τρζχον εξάμθνο.  

 

τςεκάρεισ με τικ τα μακιματα που κζλεισ να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν διλωςθ ςου και κάνεισ 
κλικ ςτο κουμπί ειςαγωγι ςτθν διλωςθ.  

 

Κάνοντασ κλικ ςτο ειςαγωγι ςτθν διλωςθ επιςτρζφεισ ςτθν καρτζλα που πριν ιταν μια 
κενι διλωςθ. Τϊρα ςου εμφανίηει όλα τα μακιματα που είχεσ τςεκάρει ςτο προθγοφμενο 
βιμα. 

 

 

Προςοχή ! Δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ διλωςθσ μακθμάτων. Για να 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κα πρζπει να τθν αποςτείλεισ ςτθν Γραμματεία 
κάνοντασ κλικ ςτο κουμπί Αποςτολι. Θ ενζργεια αυτι ελζγχει τθν διλωςθ και αν 
είναι ςωςτι τθν αποςτζλλει ςτθν γραμματεία αν όχι ςε ενθμερϊνει για το 

ςφάλμα το οποίο εντόπιςε.  

Πιθανά ςφάλματα  
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Το ςύνολο των ωρών των μαθημάτων που έχεισ δηλώςει υπερβαίνει τισ 38. 

Αν δθλϊςεισ μακιματα που το ςφνολο των ωρϊν τουσ υπερβαίνει τισ 38 τότε 
κα λάβεισ το ακόλουκο μινυμα το οποίο ςε ενθμερϊνει ότι δεν δθλϊκθκε 
κανζνα μάκθμα. Επίςθσ ςου λζει το λόγο για τον οποίον δεν δθλϊκθκε 
κανζνα μάκθμα ότι δθλαδι ζχεισ υπερβεί το όριο τον 38 ωρϊν.  

Αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να επαναλάβεισ τα βιματα από τθν αρχι. 
(Προςκικθ _ Ειςαγωγι ςτθν Διλωςθ_ Αποςτολι)  

 

Έχεισ δηλώςει μάθημα που έχει προαπαιτούμενο το οποίο δεν έχεισ 
παρακολουθήςει επιτυχώσ.  

Αν δθλϊςεισ μάκθμα που ζχει προαπαιτοφμενο το οποίο δεν ζχεισ 
παρακολουκιςει επιτυχϊσ κα λάβεισ το ακόλουκο  μινυμα το οποίο ςε 
ενθμερϊνει ότι δθλϊκθκαν χ από τα y μακιματα που είχεσ ειςάγει ςτθν 
διλωςθ. Επίςθσ ςε ενθμερϊνει για το ποια μακιματα δεν δθλϊκθκαν και 
γιατί.  

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν χρειάηεται να ακολουκιςεισ τα βιματα από τθν αρχι παρά 
μόνο αν κζλει ςτθν κζςθ του μακιματοσ ι των μακθμάτων που δεν δθλϊκθκαν να δθλϊςει 
κάποιο άλλο μάκθμα. 

 

 

Επιτυχήσ αποςτολή τησ δήλωςησ  

Όταν θ διλωςθ ςου αποςταλεί με επιτυχία κα λάβεισ ςτθν οκόνθ το 
μινυμα που φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα 
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Πωσ τελικά μπορώ να ελέγξω αν έχει γίνει ή όχι η δήλωςη μαθημάτων 
μου; 

Για να ελζγξεισ αν θ διλωςθ μακθμάτων ςου ζχει γίνει ι όχι αποςυνδζςου από 
τθν θλεκτρονικι γραμματεία και ςτθν ςυνζχεια κάνε νζα ειςαγωγι. Αφοφ ζχεισ 
ςυνδεκεί ξανά αρκεί να κάνεισ προβολι τθσ διλωςθσ ςου. 

 «Δηλώςεισ> Η δήλωςη μου».  

Θ κενι μζχρι πριν διλωςθ κα πρζπει να ςου εμφανίηει τα μακιματα που ζχεισ 
δθλϊςει.  

Πωσ μπορώ να κάνω αίτηςη για να μου χορηγηθεί πιςτοποιητικό 
ςπουδών ; 

Για να αποςτείλεισ θλεκτρονικά τθν αίτθςθ ςου προκειμζνου να λάβεισ 
πιςτοποιθτικό ςπουδϊν  κάνεισ κλικ ςτθν επιλογι πιςτοποιθτικά και 
επιλζγεισ Νζα αίτθςθ. 

Στθν οκόνθ ςου κα εμφανιςτεί θ καρτζλα που βλζπεισ ςτθν παρακάτω 
εικόνα.  

1. Επιλζγεισ το πιςτοποιθτικό το οποίο ηθτάσ 

2. Σθμειϊνεισ τον αρικμό των αντιγράφων που επικυμείσ  

3. Τςεκάρεισ τον τρόπο με τον οποίο κζλεισ να παραλάβεισ το πιςτοποιθτικό.  

4. Κάνεισ αποςτολι τθσ αίτθςθσ ςου.   

Σε περίπτωςθ που 
επζλεξεσ το πιςτο-
ποιθτικό ςου να 
Αποςταλεί ςτθν 
Ταχυδρομικι Διεφ-
κυνςθ δεν πρζπει 
να ξεχάςεισ να 
πλθκτρολογιςεισ 
τθν Ταχυδρομικι 
ςου διεφκυνςθ ςτο 
αντίςτοιχο πεδίο.  

Πωσ μπορώ να αλλάξω των κωδικό πρόςβαςησ μου ; 

Για να αλλάξεισ το password με κάποιο δικό ςου κα πρζπει να μπεισ ςτθν 
καρτζλα ςου χρθςιμοποιϊντασ το user name και το password που ςου ζδωςε θ 
θλεκτρονικι γραμματεία και να κάνεισ κλικ ςτθν επιλογι Αλλαγι κωδικοφ. Εκεί  



 
 

 
 

Οδθγόσ Πρϊτθσ Εγγραφισ 2017 

 Σελίδα 14 

κα πρζπει να δϊςεισ τον κωδικό ςου κακϊσ και τον νζο κωδικό που κζλει να 
αντικαταςτιςει τον υπάρχοντα. Ο νζοσ κωδικόσ πρόςβαςθσ κα πρζπει να αποτελείτε από 
τουλάχιςτον 4 χαρακτιρεσ (γράμματα, αρικμοφσ,  ι ςφμβολα). 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

 

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ  
Περιοχή Υούρκα 52100 Καςτοριά  
Σηλ. 2467087060 Fax 2467087063  

 

e-mail : sec-intrade@teiwm.gr    
web page: http://kastoria.teiwm.gr/intrade  

Φρήςιμα link 

 Υπουργείο Παιδείασ: www.minedu.gov.gr  

 ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ : http://www.teiwm.gr/  

 Τμιμα Διεκνοφσ Εμπορίου. : http://intrade.teiwm.gr     

 Ζυδοξοσ : www.eudoxus.gr  

 Ζκδοςθ Φοιτθτικοφ Πάςου : http://academicid.minedu.gov.gr/ 
 

mailto:sec-intrade@teiwm.gr
http://kastoria.teiwm.gr/intrade
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.teiwm.gr/
http://intrade.teiwm.gr/
http://www.eudoxus.gr/
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Καλώσ ήρθεσ  

 

 
 
 
 
 
  

 


