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ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 

(ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) 
 

Οι ανανεώσεις εγγραφών-δηλώσεις μαθημάτων, θεωρίες + εργαστήρια 
(ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί, θα πρέπει να δηλωθούν!!!), για το Χειμερινό 
εξάμηνο 2020-2021 θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο:       
https://e-students.teiwest.gr με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε αυστηρά και μόνο 

από: Δευτέρα 16/11/2020 έως και την Δευτέρα 23/11/2020 
 

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).  

 

Για του φοιτητές του πρ. Τ.Ε.Ι. το σύνολο των ωρών που δηλώνονται δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το πλήθος των ωρών του προγράμματος σπουδών του τυπικού σας 
εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 50% + 8 ώρες (με την αριθμ.   6/1-4-2020 απόφαση 
Συνέλευση Τμήματος) δηλαδή: Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο: 47 ώρες και από το Η΄ 
εξάμηνο και μετά: όσες ώρες είχαν δηλώσει στο παρελθόν, συν 55 νέες ώρες.      
Το σύστημα θα σας εμφανίζει και θα σας επιτρέπει να δηλώσετε όποια μαθήματα 
διδάσκονται το Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 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. 
Όσοι φοιτητές με εισαγωγή 2013-2014 έως και 2018-2019, οφείλουν το μάθημα 
«Κατασκευές από Τοιχοποιία-Ξύλινες Κατασκευές» του Δ΄ εξαμήνου θα 
μπορούν να παρακολουθήσουν το Χειμερινό Εξάμηνο το μάθημα «Ξύλινες 
Κατασκευές» του 9ου εξαμήνου ή το Εαρινό εξάμηνο το μάθημα «Σχεδιασμός 
Κατασκευών από Τοιχοποιία» του 8ου εξαμήνου. 
 

 

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. 

Οι φοιτητές του 3ου  εξαμήνου θα δηλώσουν μόνο τα μαθήματα του 3ου 

εξαμήνου και όσα μαθήματα τυχόν οφείλουν από το 1ο εξάμηνο. 
Στο μάθημα «Τοπογραφία» δηλώνονται ξεχωριστά οι ώρες εργαστηρίου από 
τις ώρες τις θεωρίας.  Για τα υπόλοιπα μαθήματα που έχουν εργαστήριο, θα 
σας εμφανίζει μόνο την θεωρία διότι οι ώρες του εργαστηρίου είναι 
ενσωματωμένες με την θεωρία.  

 



Επίσης & οι φοιτητές από το Ε΄ εξάµηνο και µετά Θα µπορούν να
επιλέξουν µέχρι 2 ανά εξάμηνο προαιρετικά μαθήµατα σύµφωνα µε σχετική
ανακοίνωση. Οι ώρες των προαιρετικών µαθημάτων δεν Θα προσµετρώνται
στο σύνολο των ωρών τους και δεν υπάρχει καµία δέσµευση αν δεν τα
παρακολουθήσουν.
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 µαθηµατων να τους εµφανίσει τα µαθήµατα της κατεύθυνσής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!"
Βαθμός που αποκτήθηκε χωρίς να έχει δηλωθεί το
μάθημα κατά το τρέχον εξάμηνο Θεωρείται άκυρος.
Όσοι φοιτητες αντιμετωπίσουν προβληµα µε τη δήλωση µαθηµάτων. ή & τους
εµφανίζει κάποιο µάθηµα χειµερινού εξαµήνου θα πρέπει άμεσα να
επικοινωνήσουν µε την γραμµατεία µόνο µέσω στο… (οχι τηλεφωνικά) στο &…
εεοτ©υορ.ςτ µε ονοματεπώνυµο, Α Μ. και αναλυτική περιχραΩή µε το πρόβληµα
που αντιµετωπίζουν.
Επίσης όσοι φοιτητές έχουν πρόβληµα µε τους κωδικούς µπασκετ Θα πρέπει να
φροντίσουν για την έγκαιρη απόκτηση ή ανάκτηση τους (δειτε τις παρακάτω
οδηγίες)

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασµό σας στο ιπεςί5!οτ
1. Θα µπειτε στην ιστοσελίδα |11ψε:|/υι'Θ9ι5ωτ.υορ.ςι
2. θα πατήσετε: Ενεργοποίηση λογαριασμού τώραι
3. Θα τσεκάρετε: Είμαι φοιτητής και Θα πατήσετε Έναρξη ενεργοποίησης
4. Ακολουθει΄τε τις οδηγίες μέχρι τέλος

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασµό σας στο …εςίε(Θι'. αλλά έχετε
ξεχάσει τους κωδικούς, μεταβείτε στην ιστοσελιδα Μιρε|/…γρσεεννοταυοο οι
και ολοκληρωστε τη διαδικασία ορισμού νέου κωδικού! γράφοντας το όνοµα
χρήστη και επιλέγοντας τον σύνδεσµο "Εχω ξεχάσει το κωδικό µου"
Εάν έχετε ακολουθήσει τις παραπανω διαδικασίες και εξακολουθείτε να µην µπορειτε
να ανοκτήοετε ή χρησιµοποιήσετε τους κωδικούς. Θα πρέπει να συµπληρώσετε και
να στείλετε την φόρμα που υπαρχει στην ιστοσελιδα
Μοσ'//ειυαοΜεοωαητ υορ 9τ|τεςυΘε!
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την λήξη των εγγραφών
Οι φοιτητές του πρ. Τ.Ε.Ι., αν δεν το έχουν αλλάξει το όνοµα χρήστη . θα
πρέπει να το αλλάξουν µεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα:
|'ιι(Ε=:ίβωαετικοοοοιιτι(.ιιορ.ςτ|ίιε|Ε|ίΜο, επιλέγουν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και βλέπουν την σύνθεση του νέου ονόματος χρήστη.

Η ΠρόεδρΈξ τουΜαιος// ,
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Καθ./Ειρήνη Βγενοπούλου
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