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 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 

Όσοι φοιτητές δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων, θεωρίες + εργαστήρια 
(ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί θα πρέπει να δηλωθούν!!!), για το Χειμερινό 
εξάμηνο 2020-2021 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά στον 
διαδικτυακό τόπο https://e-students.teiwest.gr με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε 
αυστηρά και μόνο:   
 

Τρίτη 8/12/2020 έως και την Πέμπτη 10/12/2020 
(ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ!!!) 

 

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. 

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.  

 



Όσοι φοιτητες µε εισαγωγή 20132014 εως και 2018-2019. οφείλουν το µάθηµα
«Κατασκευές από τοιχοποιία λινες Κατασκευές» του Δ' εξαµήνου Θα µπορούν να
παρακολουθήσουν το Χειμερινο Εξάμηνο το μάθηµα ι- λινες Κατασκευές» του ο…

εξαµήνου ή το Εαρινα εξάµηνο το µαθηµα «Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοττοιια»
του Β" εξαμήνου

Επίσης … οι φοιτητές από το Ε΄ εξάµηνο και µετά θα µπορούν να πτιλέξαυν
µέχρι 2 ανά εξάµηνο προαιρετικά μαθήµατα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσηι Οι
ώρες των προσωπικών µαθηµατων δεν Θα προσµετρώνταιστο 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 µαθηµατων να επιλέξουν κατεύθυνση ώστε στη δήλωση
µαθηµάτωννα τους εµφανίσει τα µαθήµατα της κατευθυνσής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ|"
Βαθµός ττ αποκτήθηκε χωρίς να έχει δηλωθεί το μάθημα
κατά το τρέχον εξάµηνο θεωρειται άπειρος.

*. ι,
Όσοι φοιτητές αντιµετωπισαυν πρόβλημα µε τη δήλωση µαθηματων. ή& τους εµφανίζει
καποιο µαθημα χειµερινού εξαµήνου θα πρέπει αμεσα να επικοινωνήσουν µε την
γραμµατεία µόνο µέσω δ,…… (όχι τηλε ποινικά) στο οινι|-Ξοστ©υορ.ςτ µε ονοµατεπώνυµο.
Α.Μ.. και αναλυτική περιχραΩή µε το πρόβληµα που αντιμετωπιζουν.
Επίσης όσοι φοιτητές έχουν πρόβληµα µε τους κωδικούς ψεµατα θα πρέπει να
φροντισουν για την έγκαιρη αποκτηση ή ανακτηαη τους (δειτε τις παρακάτω οδηγιες)

Εάν… ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας στο "ως…"
1 Θα μπειτε στην ιστοσελιδα |1ιιρε||υτοςιειε…ορ ςτ
2 Θα πατήσετε Ενεργοποίηση λογαριασµού το…
3 Θα τσεκάρετε Ειµαι φοιτητής και Θα πατηαετε Έναρξη ενεργοποιηαης
4 ΑκολουΘειτε τις οδηγιες μέχρι τελος

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμο σας στο Μορίς!" αλλά έχετε ξεχάσει
τους κωδικούς, µεταβείτε στην ιστοσελιδα |1!!οε//…γρεεςννοτα αορ.ςτ και ολοκληρώστε
τη διαδικασια ορισµου νέου κωδικού. γράφοντας το ονσµα χρήστη και επιλέγοντας τον
συνδεουο "Έχω ξεχασει το κωδικο µου"
Εαν εχετε ακολουθήσει τις παραπάνω διαδικασιες και εξακολουΘειτε να µην μπορειτε να
ανακτήοετε η χρησιµοποιήσετε τους κωδικούς θα πρεπει να συµπληρώσετε και να ατειλετε
την φόρµα που υπάρχει στην Ιστοσελιδα: …µε ||8!υσΘΠ23α:ουΜ Κως Ψ|ΓΕςυΘΞ(
τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την λήξη των εγγραφών.
οι φοιτητές του πρ. τ.ε.ι., αν δεν το έχουν αλλαξει το όνοµα χρήστη , Θα πρέπει να
το αλλάξουν µεταβαιναντας στην ιστοσελίδα: Μις;:||5…οοπαππουπτ.υοΕ.9τ|Ηε|Ε|ιπτο
επιλέγουν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και βλέπουν την σύνθεση του νέου
ονόµατος χρήστη.

Η Πμοεδρος το…τος
΄Καθΐ Ειρήνη Βγενοπουλαυ


