
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών   και 
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής 

 

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με Εγγραφή στα Μαθήματα “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΧΑΡΑΞΕΙΣ”  
και “ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” 

Στην παρούσα φάση εφαρμογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών (Σεπτ. 2014) της εισαγωγικής 
Κατεύθυνσης των Πολιτικών Μηχανικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγγραφή στα μαθήματα 
CE310 «Τοπογραφία – Χαράξεις» και CE530 «Αντισεισμική Τεχνολογία» επειδή εμπλέκονται ως 
εξαρτώμενα (δεξιά στήλη του πίνακα) σε αλυσίδες μαθημάτων, όπου μέσω των αντιστοιχίσεων 
ενδέχεται να έχει δοθεί απαλλαγή στο προαπαιτούμενο μάθημα (αριστερή στήλη του πίνακα, 
μαθήματα CSE-140 και CE-340). Συγκεκριμένα, οι αλυσίδες αυτές μαθημάτων είναι: 

Προαπαιτούμενο Μάθημα Εξαρτώμενο Μάθημα 

CSE-140 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ – 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

CE-310 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΧΑΡΑΞΕΙΣ 
(2 ώρες Θεωρίας & 3 ώρες Εργαστ.) 

CE-340 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ) 

CE-530 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
(5 ώρες Θεωρίας) 

Αυτό που ενδέχεται να συμβεί είναι ότι, σε περίπτωση που κάποιος έχει πάρει απαλλαγή από τα 
προαπαιτούμενα CSE-140 «Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας» ή CE340 «Μηχανική ΙΙΙ 
(Δυναμική Στερεού Σώματος)», κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, λόγω των αλυσίδων αυτών, δεν θα 
υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει το αντίστοιχο εξαρτώμενο μάθημα CE310 «Τοπογραφία – 
Χαράξεις» (2Θ+3Ε) ή CE530 «Αντισεισμική Τεχνολογία» (5Θ), επειδή θα απουσιάζει το προαπαιτού-
μενο και δεν θα ικανοποιείται η απαίτηση της αλυσίδας. 

Προκειμένου να δηλωθεί ένα από τα εξαρτώμενα αυτά μαθήματα, όταν στο αντίστοιχο προαπαι-
τούμενο έχει δοθεί απαλλαγή, πρέπει κατά τη δήλωση να προβλεφθούν οι ώρες που απαιτούνται 
για το εξαρτώμενο μάθημα (π.χ. για το μάθημα CE-310, η θεωρία είναι 2 ώρες, το εργαστήριο 3 
ώρες και για τα δύο μαζί 5 ώρες), να αφαιρεθούν αυτές από το συνολικό αριθμό ωρών της 
δήλωσης, δηλαδή τις 35 ώρες, και στη συνέχεια να δηλωθεί το συγκεκριμένο μάθημα στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος. Η εγγραφή στο μάθημα θα ολοκληρωθεί από τη Γραμματεία, με την προϋπό-
θεση όμως ότι μετά την προσθήκη των ωρών του μαθήματος (θεωρίας ή εργαστηρίου) οι συνολικές 
ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις 35. 

 


