ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δήλωση εργαστηριακών ομάδων
μέσω της υπηρεσίας e-gram
Συνδεθείτε στην υπηρεσία e-gram (http://egram.teiser.gr).
Επιλέξτε τη λέξη «δήλωση» (βλέπε παρακάτω εικόνα) που βρίσκεται στην φράση:
«Είναι περίοδος δηλώσεων και μπορείτε να συμπληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων
για την τρέχουσα περίοδο!».

Εμφανίζονται τα διαθέσιμα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Για να δηλώσετε το εργαστηριακό μέρος ενός μαθήματος τσεκάρετε το κουτάκι
(check box) που υπάρχει μπροστά από κάθε μάθημα (βλέπε (1) στην επόμενη
εικόνα) οπότε εμφανίζεται ένα παράθυρο (βλέπε (2) στην επόμενη εικόνα) στο οποίο
σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ημέρα και ώρα που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε το εργαστήριο.
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Αν στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου σε κάποιο μάθημα υπάρχει
ένας αριθμός εργαστηριακών ομάδων (π.χ. πέντε εργαστηριακές ομάδες) και στο
δικό σας παράθυρο εμφανίζονται λιγότερες ομάδες (π.χ. δύο ή καμία), αυτό σημαίνει
ότι κάποια τμήματα έχουν συμπληρωθεί με τον απαραίτητο αριθμό σπουδαστών και
δεν διατίθενται πλέον. Σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί όλες οι εργαστηριακές
ομάδες επιλέξτε την ομάδα που ονομάζεται «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΜΑΔΑ» και οποία
εμφανίζεται χωρίς συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των μαθημάτων που επιθυμείτε να δηλώσετε
πατήστε το κουμπί εισαγωγή στη δήλωση που βρίσκεται στο πάνω μέρος της
σελίδας:

Πατείστε το πλήκτρο «Αποστολή» για να αποστείλετε τη δήλωσή σας στη
Γραμματεία.
Για να ελέγξετε αν τα μαθήματά σας όντως έχουν δηλωθεί, αποσυνδεθείτε από το egram, στη συνέχεια συνδεθείτε ξανά και από την αριστερή λίστα επιλογών πατήστε
Δηλώσεις  Η δήλωσή μου.
Παρατηρήσεις
 Μπορείτε στη φάση δήλωσης των εργαστηριακών ομάδων να δηλώσετε και
τα υπόλοιπα μαθήματα (θεωρίες)που επιθυμείτε.
 Αν διαπιστώσετε ασυμφωνία μεταξύ ωρολογίου προγράμματος και του
συστήματος e-gram παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του
τμήματος στο τηλέφωνο 23210 49 135.
 Σε όσα τμήματα δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σπουδαστών, αυτά
δεν θα λειτουργήσουν. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές που τα δήλωσαν θα
μετακινηθούν σε άλλα τμήματα με απόφαση του Τμήματος.

