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ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

(ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 
 

Οι ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων, θεωρίες + εργαστήρια 
(ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί, θα πρέπει να δηλωθούν!!!), για το Χειμερινό 
εξάμηνο 2019-2020 θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο:  

https://e-students.teiwest.gr  με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε  αυστηρά 
και μόνο από:  
 

Πέμπτη 12/12/2019 έως και την Δευτέρα 23/12/2019 
 

Το Χειμερινό εξάμηνο θα διδαχθούν τα μαθήματα του 1ου, 3ου, 5ου,  7ου και 9ου  
εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών.  
 

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης μαθημάτων έχουν όλοι οι φοιτητές που 
οφείλουν μαθήματα (εκτός από τους πρωτοετείς).  

 

 

Το σύνολο των ωρών που δηλώνονται δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλήθος των ωρών 
του προγράμματος σπουδών του τυπικού σας εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 50% (Β΄, 
Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο: 39 ώρες. Γ΄ εξάμηνο: 36 ώρες από Η΄ εξάμηνο και μετά: 
55 νέες ώρες. 
 

Το σύστημα θα σας εμφανίζει και θα σας επιτρέπει να δηλώσετε όποια μαθήματα 
διδάσκονται το Χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 σύμφωνα το πρόγραμμα μαθημάτων 
του Νέου Προγράμματος Σπουδών και τους πίνακες με τις αντιστοιχίες που έχουν 
αναρτηθεί, ανάλογα με το έτος εισαγωγής σας, με περιορισμό μόνο στο σύνολο 
των ωρών. 
 

Επίσης όλοι οι φοιτητές από το Ε΄ εξάμηνο και μετά θα μπορούν να επιλέξουν 
μέχρι 2 ανά εξάμηνο προαιρετικά μαθήματα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση. 
Οι ώρες των προαιρετικών μαθημάτων δεν θα προσμετρώνται στο σύνολο των 
ωρών τους. 
 

Οι φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου και μετά που δεν έχουν ήδη επιλέξει κατεύθυνση, θα 
πρέπει πριν τη δήλωση μαθημάτων να επιλέξουν κατεύθυνση ώστε στη δήλωση 
μαθημάτων να τους εμφανίσει τα μαθήματα της κατεύθυνσής τους. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
 

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

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μόνο όταν θα σας εμφανίσει στην οθόνη: «Η δήλωση σας υποβλήθηκε με 
επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η ανανέωση της εγγραφής σας. 
Για την απόδειξη υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να την εκτυπώσετε. 
Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, θα πρέπει να σημειώσετε υποχρεωτικά τον μοναδικό «Αριθμό 
καταχώρησης δήλωσης» που θα σας εμφανίσει στην οθόνη το οποίο είναι και το μοναδικό 
αποδεικτικό ότι υποβάλατε δήλωση μαθημάτων. 
Αν δεν σας εμφανίσει τα παραπάνω, σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ανανέωσης 
εγγραφής σας. 



Όσοι φοιτητές αντιµετωπίσουν πρόβλημα με τη δήλωση
μαθημάτων, θα πρέπει άµεσα να επικοινωνήσουν με την
γραµματεία µόνο μέσω ο-…αί| (όχι τηλεφωνικά) στο
οίνίί--εοοτ©υορ.9 µε ονοµατεπώνυμο, Α.Μ, και αναλυτική
περινεαρή µε το πρόβλημα που αντιµετωπίζουν. .
Επίσης όσοι φοιτητές έχουν πρόβληµα µε τους κωδικούς
ιιτΘςί8ίοι, θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη
απόκτηση ή ανάκτηση τους (δείτε τις παρακάτω οδηγίες).

Εάν δεν ;΄χ;τ; ενεργοποιήσει το λογαριασµό σας στο Μαρω!",

Θα µπείτε στην ιστοσελίδα Με 5: στο ι'5εατ.ίΕιννεετ. Γ

θα πατήσετε: Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα!
θα τσεκάρετε: Είµαι φοιτητής και θα πατήσετε: Έναρξη ενεργοποίησης
Ακολουθείτε τις οδηγίες µέχριτε΄λας

οι και"… αλ εΝΕπΩποιΗοογΝΜπιΑπο Η ΩΡΕΣ

Ρ.…!"!-'

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας στο απαίσια,
αλλά έχετε ξεχάσει τους κωδικούς,
µεταβείτε στην ιστοσελίδα παρε:Μττιγραςενιοτα.ιείνν€5τ.ςτκαι
ολοκληρώοτε τη διαδικασία ορισµού νέου κωδικού, επιλέγοντας τον
σύνδεσµο "Έχω ξεχάσει το κωδικό μου"
Το όνομα χρήστη είναι: 0768 µαζί με τον 4ψήφιο Αριθµό Μητρώου σας
στο Τμήμα.

Εαν εχετε ακολουθήσει τις παραπάνω διαδικασίες και εξακολουθείτε να µην µπορειτε
να ανακτήσετε ή χρησιµοποιήσετε τους κωδικούς, Θα πρεπει να συµπληρώσετε και
να στείλετε την φόρµα που υπάρχει στην ιστοσελίδα:
Νίρο.//ε-ε…αετιίε.τειννοει.ςτ/ιιε|ραεεκ/τεςυοει εερχ
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την λήξη των εγγραφών

ζιΠροεδρο του Τμ ατος

. ,-
Κσ΄θ Ειρήνη ΒγενοττοΟλου



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 18-11-2019
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛ|Τ|ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2014-2015

ΕΩΣ ΚΑΙ 2018-2019

Ενηµερώνουμε τους παραπάνω φοιτητές ότι από το Ε΄ τυπικό εξάμηνο και μετά
ανάλογα με την Κατεύθυνση που Θα ακολουθήσουν, μπορούν να δηλώσουν από
τα παρακάτω προαιρετικά µαθήματα µέχρι 2 μαθήματα ανά εξάμηνο χωρίς οι
ώρες να προσμετρούνταιστο σύνολο των ωρών τους.
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
1. Οι Φοιτητές που θα επιλέξουν να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι.
Σε αυτούς ο βαθμός των προαιρετικών μαθημάτων δεν θα προσµετρηΘεί στον
τελικό βαθµό πτυχίου αλλά τα προαιρετικά μαθήµατα Θα αναφέρονται στο
Παράρτη µα Διπλώµατος.
2. Οι Φοιτητές που έχουν δικαίωμα και θα επιλέξουν να συνεχίσουν για την
απόκτηση Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (δικαίωµα έχουν όσοι ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για
την λήψη πτυχίου Τ.Ε.Ι. μέχρι και το 12ο εξάµηνο).

Σε αυτούς τα προαιρετικά μαθήματα θα αναγνωριστούν και Θα αφαιρεθούν από
τον κατάλογο των επιπλέον μαθημάτων. Ο βαθµός τους Θα προσµετρηθεί κανονικά
στο βαθµό του Διπλώματος.

ΠΑ οΣοΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕ| ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ι'|Α ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Ι

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ΜΟΡΦΟΛΟΓ|ΑΣ& ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε. !

ΠΡΟΑΙΡΕΤ|ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤ|ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ €
1" |ΣΤΟΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ κΑτΑΣκΕΥΩΝ ?»9 ΠιΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤ|ΣΤ|κΗ Ι

1

2" οικοΔοΜικΗ | 3" ΔιΑΦοΡικΕΣ ΕΞιΣΩΣΕιΣ Ι

Ι

3" ΟικοΔοΜικΗ || 4" ΑΡ|ΘΜΗτ|κΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι '

3" ΔιΑΦΟΡ|κΕΣ ΕΞιΣΩΣΕ|Σ 5ο ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ |

Ι

40 ΑΡχιΤΕκΤΟΝικΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 5ο οΔΟΠΟ|΄|'Α | - ψΗΦ|ΑκΗ οΔοΠΟΙ΄|'Α !

'
1

4ο ΑΡιΘΜΗτικΗΑΝΑΛΥΣΗ 5ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κΑΘΑΡ|ΣΜοΥ Ι

ΙΝΕΡΟΥ ΚΑ| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ|ΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
5ο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ|ΣΤΟΡ|ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - 5ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧιΤΕκΤΟΝικΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι

70 ΑΝΤιΣΕιΣΜικοΣΣΧΕΔιΑΣΜΟΣ κΑτΑΣκΕΥΩΝ 6" ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝ|κΗ Η Ι

*

7ο ΣΥΜΜικΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6" ΔΥΝΑΜ|κΗ ΑΝΑΛΥΣΗ κΑτΑΣκΕΥΩΝ ζ

8" ΑΡΧ|ΤΕκΤοΝικΗ ΑΠΟκΑΤΑΣτΑΣΗ 60 ΥΔΡΑΥΛ|ΚΗ Η Ι

κΑτΑΣκΕΥΩΝ
90 ΕΠιΣκΕΥΕΣ κΑι ΕΝιΣΧΥΣΕιΣ ΔοΜ|κΩΝ

'
6" οΠΛ|ΣΜΕΝΟ ΣκΥΡΟΔΕΜΑ Η

Ι

κΑτΑΣκΕΥΩΝ
90 ΕΝΕΡΓΕ|ΑκοΣ κΑΙ ΒιοκΛιΜΑΤικΟΣ 60 ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤ|ΠΛΗΜΜΥΡ|ΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΧΕΔιΑΣΜΟΣ



Τοο * ΠΡοΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΤοΓΧΕΓΩΝ κΑκ ΣγΝοΡιΑκΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

,… οΔοποΠΑ |! - ΕΡΓΑ 0ΔοΠοιΙΑΣ

2 από Τα παρακάτω 7" ΣγΜΜικΤΕΣΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τ" ΑΝΑΠΛΑΣΗ |ΣΤοΡικΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ κΑι 70 ΓΕΩΛΟΠΑ κ… ΜΗΧΑΝ… ΓιΕΤΡΩΜΑΤΩΝ…
ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

7" ΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ε" ' ΘΑΛΑΣΣ1ΑΥΔΡΑΥΝΚΗ - ΑΓΜΕΝ|κΑ ΕΡΓΑ

&" ΜΕΛΕΤΕΣ ΓιΕΡιΒΑΛΛοΝΤικΩΝ ΕΠΓΓιΤΩΣΕΩΝ &" ΘΕΜΕΑΓΩΣΕιΣ-ΑΝΤ|ΣΤΗΡ' |Σ
τΕχΝικΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ ,…&" ΕΓΔΓκΑΘΕΜΑΤΑ οΔοΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 9" ΕΡΓΑ γΔΡΕγΣΕΩΝ ΚΝ ΑΠΟΧΕΤΕ ΕΩΝ

9 Εγώ… ΣγΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το" ΠΡοΧΩΡΝΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓιΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΤωχΕιΩΝ Μι ΣνΝοΡιΑκΩΝ ΣΤοΓχΕκΩΝ

9 ΣνΣτΗΜΑτΑ ΓιΡοκΑτΑΣκΕ…Σ Το" ΕΓΔικΑ ΘΕΜΑΤΑ οΓιΛιΣΜΕΝογ ΣκγΡοΔΕΜΑΤοΣ
πΡοΕΝτΕΤΑΜΕΝο ΣκγΡοΔΕΜΑ

1 απο … παρακωω
7… ΞγΛιΝΕΣ κΑτΑΣκΕνΕΣ

&… ΜΕΛΕΤΕΣ πΕΡ18ΑΛΛοΝΤικΩΝΕΠΓΠτΩΣΕΩΝ
τΕχΝικΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑ…οΔοΣΓΡΩΜΑΤΩΝ

Ενω… ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡοκΑτΑΣκΕγΝΣ
*'

Η Πρόεδρο Του Τμήµατος

η νενοπΩΜου


