
 

Πανεπιστημιούπολη Άλσος Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ.: 210 5385854 
e-mail: geo@uniwa.gr 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  
 

Αγαπητοί πρωτοετείς Φοιτητές του Τμήματος, 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα έχουν ήδη ξεκινήσει. Επειδή 

όμως παρατηρήθηκε το φαινόμενο ορισμένων από εσάς να μην 

μπορούν να επικοινωνήσουν με το e-class, δείτε τις πιο κάτω εικόνες 

προκειμένου το πρόβλημα αυτό να λυθεί και να προχωρήσετε 

κανονικά στα μαθήματά σας. 

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ e-class 

a. Κεντρικά (μέσω Πανεπιστημίου): https://eclass.uniwa.gr/  

b. Μέσω του Τμήματος μας: Στην πρώτη σελίδα του ιστοτόπου του 
Τμήματος (http://www.geo.uniwa.gr/) και στο κάτω μέρος της 
συναντάτε την «Πύλη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων» και πατάτε με το 
ποντίκι πάνω στο E-CLASS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

a. Συνδέεστε με τους κωδικούς σας και επιλέγετε από το μενού 
αριστερά το “Μαθήματα” 

mailto:geo@uniwa.gr
https://eclass.uniwa.gr/
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b. Από τις Σχολές επιλέγετε τη “Σχολή 
Μηχανικών”. 



 

 

c. Στη συνέχεια επιλέγετε το “Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής” 

 
d. Επιλέγετε  “Προπτυχιακό” 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Και τέλος, επιλέγετε  τα μαθήματα του εξαμήνου σας.  



 

Όπως θα παρατηρήσετε στην παρακάτω εικόνα, υπάρχουν τρεις κατηγορίες 
μαθημάτων: 

 

Μαθήματα εντελώς ανοικτά (συμβολίζονται με                 )  

Μαθήματα κλειστά με εγγραφή   (συμβολίζονται με                 ) και 

Μαθήματα εντελώς κλειστά (συμβολίζονται με                 ) 

Στην πρώτη κατηγορία εγγράφεστε απ’ ευθείας, χωρίς να έχετε ιδρυματικό 

λογαριασμό (κωδικούς δηλαδή) και χωρίς καμία επικοινωνία με τον 

Διδάσκοντα. 

Στη δεύτερη κατηγορία εγγράφεστε επίσης απ’ ευθείας, αλλά χρειάζεστε 

ιδρυματικό λογαριασμό στην πλατφόρμα του e-class. 

Στην τρίτη κατηγορία όμως, αιτείστε την εγγραφή και ο Διδάσκων είτε σας 

αποδέχεται είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή σας εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη: 

 



 

Εδώ συμπληρώνετε το λόγο για τον οποίο θέλετε να εγγραφείτε (π.χ. φοιτώ 

στο Χ εξάμηνο και επιθυμώ να παρακολουθήσω το μάθημά σας) και πατάτε 

«Υποβολή Αίτησης» 

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ: 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ (ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΚΑΙ 

ΟΤΑΝ ΠΑΤΑΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ), ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΝΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙ 

Παράδειγμα: ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (GEO178) 

 

Έτσι όπως βλέπετε το μάθημα “ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”, αν 

προσπαθήσετε να μπείτε στη σελίδα του μαθήματος δεν θα το επιτύχετε. 

Για να μπορέσετε θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε: 

 

Όπως βλέπετε, πατώντας με το ποντίκι σας πάνω στο αριστερό τετραγωνάκι, 

το χρώμα του τίτλου έχει γίνει γαλάζιο, και πατώντας πάνω στον τίτλο θα δείτε 

τη σελίδα του μαθήματος: 

 



 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ? 

Διότι εδώ θα διαβάζετε τις ανακοινώσεις που βγαίνουν από τον / τους 

διδάσκοντα/ες, μία εκ των οποίων οπωσδήποτε θα περιλαμβάνει και τον 

σύνδεσμο του μαθήματος για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση. 

π.χ. στο μάθημα αυτό η ανακοίνωση για το θεωρητικό του μέρος αναφέρει: 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

- Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 - 

Για την παρακολούθηση του μαθήματος της θεωρίας στο Τεχνικό και 

Τοπογραφικό Σχέδιο μέσω Microsoft Teams, κάθε Παρασκευή 9.00-11.00 

ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a21bb813807284a0f9f265025a

7129083%40thread.tacv2/%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%2

5A1%25CE%2599%25CE%2591?groupId=42437784-9373-460e-a1cd-

eb62e50aa4f2&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec 

Τα μαθήματα θεωρίας - εργαστηρίου ξεκινούν αύριο Παρασκευή 16/10/2020. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ e-class ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ 

ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ. ΤΟ e-class ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ. 

ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΑ 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

Στις αρχές του Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημερωτική 

συνάντησή σας με τον Πρόεδρο και Καθηγητές του Τμήματος. 

Στο μεταξύ επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα, για να γνωρίσετε και 

χαρτογραφικά το Τμήμα σας: http://83.212.170.64/ 

 

Από τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματος 

http://83.212.170.64/

