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 Πρέβεζα, 14 Φεβρουαρίου 2022 

Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων 

 από 14 Φεβρουαρίου 2022 έως 20 Φεβρουαρίου 2022 

Η ανανέωση εγγραφής του φοιτητή γίνεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://classweb.uoi.gr/  
 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας  
στη δήλωση μαθημάτων είναι  

Για τους φοιτητές Α’ και Β’ Εξαμήνου : είκοσι (20) Διδακτικές Ώρες  
Για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές : έως σαράντα (40) Διδακτικές Ώρες 

 
 

 Σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης Ε5/68/13-07-
1999 (ΦΕΚ 1622/τ. Β’/18-08-1999), στη δήλωση μαθημάτων των φοιτητών που βρίσκονται 
μέχρι και το 8ο εξάμηνο, προηγούνται τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που οφείλει 
ο φοιτητής, ακολουθούν τα μαθήματα του τυπικού του εξαμήνου μέχρι τη συμπλήρωση των 
σαράντα (40) διδακτικών ωρών. 
  

 Δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων τα οποία ανήκουν σε μεγαλύτερα εξάμηνα του 
Προγράμματος Σπουδών από το τυπικό εξάμηνο σπουδών του φοιτητή. 
 

 Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τους 
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ. Φοιτητής που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα δεν έχει δικαίωμα να 
συμμετέχει στην εξέταση του μαθήματος. 
 

 Σε περίπτωση μικτού μαθήματος (διάλεξη & εργαστήριο) δηλώνονται απαραίτητα και τα 
δύο μέρη, εκτός εάν στο ένα μέρος έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής σε προηγούμενο 
εξάμηνο.  
 

 Οι φοιτητές που ανήκουν στο ΠΣ του ΤΕΙ Ηπείρου έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν την 
Πρακτική και την Πτυχιακή Εργασία.  Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται αυτόματα 
από το πληροφοριακό σύστημα. 

 

 Εάν σε εξέταση μαθήματος λάβει μέρος φοιτητής που δεν έχει δικαίωμα να εξεταστεί σε 
αυτό (δηλαδή δεν το έχει δηλώσει και παρακολουθήσει ούτε κατά το τρέχον εξάμηνο ούτε 
στο παρελθόν), το γραπτό του δεν αξιολογείται και αυτοδίκαια θεωρείται ότι 
ο συγκεκριμένος φοιτητής δεν έλαβε μέρος στην εξέταση του μαθήματος. 

 

 Η ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης είναι αποκλειστικά ευθύνη του φοιτητή, 
ανεξάρτητα αν την υποβάλει ο ίδιος ή κάποιος άλλος για λογαριασμό του. Ο φοιτητής 
οφείλει να εκτυπώνει τη δήλωσή του μετά την υποβολή της. 
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