
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Καλούνται οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, να δηλώσουν μαθήματα για το εαρινό 

εξάμηνο 2020 - 2021,  

από 1-4-2021 έως και 16-4-2021  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
 
Σημειώνουμε ότι, ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΩΡΑ 
ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ κατά την εξεταστική 
περίοδο του Ιουνίου 2021 και σε περίπτωση αποτυχίας στη δεύτερη 
εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Στο σύνολο των ΔΜ περιλαμβάνονται και τα τυχόν εργαστήρια που έχετε ήδη 
εγγραφεί και παρακολουθείτε και τα οποία πρέπει να δηλώσετε τώρα μαζί 
με τα θεωρητικά μαθήματα.  
 
Η όποια εμφάνιση του ονόματός σας σε τμήματα εργαστηρίων, δεν σημαίνει 
και ταυτόχρονη δήλωσή τους.  
 
 

Οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων του δευτέρου και 
τετάρτου εξαμήνου δεν προσμετρούνται στην δήλωση. 
 

Όσοι σπουδαστές οφείλουν μόνο πτυχιακή ή μόνο πρακτική ή και τα 
δύο, πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων.  

Επίσης, όσοι σπουδαστές έχουν τελευταία υποχρέωσή τους μάθημα, 
το οποίο δεν διδάσκεται το τρέχον εξάμηνο και δεν οφείλουν τίποτε άλλο ούτε 
άλλα μαθήματα ούτε πτυχιακή ούτε πρακτική, θα υποβάλλουν κενή δήλωση. 

Τέλος, όσοι σπουδαστές αναμένουν τον ορισμό επιτροπής εξέτασης 
της πτυχιακής τους εργασίας θα πρέπει να τη δηλώσουν και αυτό το εξάμηνο. 

 
 

 

 

 

 

Από τη γραμματεία του τμήματος 

 

 



Παρατηρήσεις 
 
Πριν δηλώσετε τα μαθήματα να λάβετε υπ΄ όψιν σας: 
 

 ότι για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, διδάσκονται τα μαθήματα του 
τετάρτου και του έκτου εξαμήνου 
 

 τα μαθήματα του δευτέρου και του τετάρτου εξαμήνου θα δηλωθούν χωρίς 
να προσμετρούνται, στην δήλωση, οι διδακτικές μονάδες  
 

 δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα  
 
Ο ανώτερος αριθμός διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) που μπορείτε να δηλώσετε 
είναι: 38 (τα μαθήματα του δευτέρου και τετάρτου εξαμήνου δηλώνονται 
επιπλέον, χωρίς να προσμετρούνται οι διδακτικές τους μονάδες). 

 
Σχετικά με την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών οι 

μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του σε σχέση με το παλιό πρόγραμμα 
σπουδών είναι: 
 
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 Παλιό πρόγραμμα Θα δηλώσετε 

2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 207 (Ε)  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
εργαστήριο 

2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 207(Θ) 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
θεωρία 

2.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΓΛΣ 204 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

2.6 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 205 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 Παλιό πρόγραμμα Θα δηλώσετε 

6.1  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ  604 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

6.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

601 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Θ και Ε) Αφορά μόνο τους φοιτητές του παλιού προγράμματος 
σπουδών 

 

Σημειώνουμε ότι, οι μεταβατικές διατάξεις, αφορούν τους φοιτητές 
που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά πριν το 2015.  
 
Κατά προτεραιότητα δηλώνονται:  

 Οι Δ.Μ. των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου στο οποίο ανήκει ο 
σπουδαστής.  

 Οι Δ.Μ. των μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων τα οποία δεν 
δηλώθηκαν ή δεν έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία  

 Οι Δ.Μ. των μαθημάτων του αμέσως επόμενου εξαμήνου  
 
Από τα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα δηλώνετε 1 στο τέταρτο 
εξάμηνο και 1 στο έκτο εξάμηνο. 
 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο σύνολο των ΔΜ περιλαμβάνονται και τα τυχόν εργαστήρια 
που έχετε ήδη εγγραφεί για να παρακολουθήσετε και τα οποία δηλώνονται 
τώρα μαζί με τα θεωρητικά μαθήματα.  
Η όποια εμφάνιση του ονόματός σας σε τμήματα εργαστηρίων δεν σημαίνει 
και ταυτόχρονη δήλωσή τους.  

 
Όσοι σπουδαστές οφείλουν μόνο πτυχιακή ή μόνο πρακτική ή και τα 

δύο, πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων.  
Επίσης, όσοι σπουδαστές έχουν τελευταία υποχρέωσή τους μάθημα, 

το οποίο δεν διδάσκεται το τρέχον εξάμηνο και δεν οφείλουν τίποτε άλλο ούτε 
άλλα μαθήματα ούτε πτυχιακή ούτε πρακτική, θα υποβάλλουν κενή δήλωση. 

Επίσης, όσοι σπουδαστές αναμένουν τον ορισμό επιτροπής εξέτασης 
της πτυχιακής τους εργασίας θα πρέπει να τη δηλώσουν και αυτό το εξάμηνο. 

 
Τέλος, σημειώνουμε ότι, μόνο στα μαθήματα που θα δηλώσετε 

τώρα θα έχετε το δικαίωμα να εξεταστείτε κατά την εξεταστική περίοδο 
του Ιουνίου 2021 και σε περίπτωση αποτυχίας στη δεύτερη εξεταστική 
του Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 

Ακολουθούν οδηγίες για τη δήλωση μαθημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων των σπουδαστών του 
τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 
 
1. Πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiste.gr 

 
2. Στη συνέχεια επιλέγετε Φοιτητές και αμέσως Υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

γραμματείας  
 

3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
 
4. Έχει ανοίξει η καρτέλα σας 
 
5. Επιλέγετε Δηλώσεις, στη συνέχεια Η δήλωσή μου και τέλος προσθήκη. 

Βλέπετε τα μαθήματα που υπολείπονται για να δηλώσετε.  
 
6. Δηλώνετε τα μαθήματα που επιθυμείτε, αφού πρώτα λάβετε υπ΄ όψιν σας 

τις παρακάτω παρατηρήσεις 
Για να δηλώσετε μαθήματα τσεκάρετε το □ αριστερά του μαθήματος  

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

μαθημάτων που έχετε επιλέξει) 
 

8. Τέλος επιλέγετε Αποστολή.  
Σας εμφανίζει την αναφορά ότι η δήλωσή σας ήταν επιτυχής, αναφέροντας 
των αριθμό των μαθημάτων που επιλέξατε και τον αριθμό των μαθημάτων 
που δηλώθηκαν (π.χ. 2 από 2). 
 

9. Στο σημείο αυτό από τη γραμμή των εργαλείων πατήστε το κουμπί 
εκτύπωση, για να εκτυπωθεί η αναφορά της αποστολής.  
 

10. Την επόμενη ημέρα, επιβεβαιώστε ότι έχετε υποβάλλει την δήλωσή 
σας. Για να δείτε τη δήλωση που υποβάλλατε, πατήστε «Η δήλωσή 
μου» και επιλέξτε τη δήλωση που υποβάλλατε για το εαρινό 2020-
2021 
 

11.  Στο σημείο αυτό από τη γραμμή των εργαλείων πατήστε το κουμπί 
εκτύπωση, για να εκτυπωθεί η δήλωσή σας, για να γνωρίζετε ποια 
μαθήματα έχετε δηλώσει.  
 

12. Για οποιαδήποτε επιβεβαίωση ή έλεγχο θα πρέπει να έχετε και τις 
δύο εκτυπωμένες σελίδες 

 
 
Στην συνέχεια, πρέπει να δηλώσετε τα αντίστοιχα βιβλία μέσω της 

σελίδας www. eudoxus.gr  
 
 
 

Καλή Επιτυχία! 

http://www.teiste.gr/

