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ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης μαθημάτων έχουν όλοι οι φοιτητές 

που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων για το  
Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 (εκτός από τους πρωτοετείς φοιτητές). 

 

Η παράταση ανανεώσης εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων, θεωρίες + 
εργαστήρια (ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί, θα πρέπει να 
δηλωθούν!!!), για το Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα γίνουν μόνο 
ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο:  https://e-students.teiwest.gr   
με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε  αυστηρά και μόνο από:  
 

Τετάρτη 11/1/2023 έως και την Δευτέρα 16/1/2023 
 

 

Οι φοιτητές με εισαγωγή από το 2019-2020 και μετά θα δηλώνουν μόνο τα μαθήματα 
του τυπικού τους εξαμήνου και όσα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων τυχόν οφείλουν 
από προηγούμενα εξάμηνα. 
Στους πρωτοετείς φοιτητές (εισαγωγή 2022-2023) έχει γίνει αυτόματη δήλωση 
μαθημάτων με τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Από το επόμενο εξάμηνο και μετά θα 
πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. 

 

 

Για τους φοιτητές του πρ. Τ.Ε.Ι. το σύνολο των ωρών που δηλώνονται είναι: Ζ΄ εξάμηνο: 47 ώρες, και 
από το Η΄ εξάμηνο και μετά: όσες ώρες είχαν δηλώσει στο παρελθόν, συν 55 νέες ώρες.  
 

Στη δήλωση μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου, στους επί πτυχίω φοιτητές (δηλ. τους φοιτητές 
του πρώην ΤΕΙ από 9ο εξάμηνο και μετά και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου από το 11ο 
εξάμηνο και μετά) θα εμφανίζονται να δηλώσουν όλα τα μαθήματα, Χειμερινού και Εαρινού 
εξαμήνου, που οφείλουν. Θα έχουν επομένως τη δυνατότητα να δηλώσουν και να εξεταστούν 
στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2023 όλα τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστήρια) του 
χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
 

Βαθμός που αποκτήθηκε χωρίς να έχει δηλωθεί το μάθημα 
κατά το τρέχον εξάμηνο θεωρείται άκυρος. 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Σας ενημερώνουμε ότι για κανέναν λόγο δεν θα εγκριθεί εκπρόθεσμη δήλωση 
μαθημάτων, ακόμη και αν οφείλετε ένα μάθημα!!! 
Θα πρέπει την δήλωση μαθημάτων που έχετε υποβάλει, υποχρεωτικά να την 
εκτυπώσετε ή να την βγάλετε φωτογραφία όπου θα εμφανίζει και τον μοναδικό 
«Αριθμό καταχώρησης δήλωσης» και θα είναι το μοναδικό αποδεικτικό σας ότι 
υποβάλατε δήλωση μαθημάτων. 
Μόνο όταν θα σας εμφανίσει στην οθόνη: «Η δήλωση σας υποβλήθηκε με 
επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η ανανέωση της εγγραφής σας. 

 




