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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Σφμφωνα με το άρκρο 6 παρ. 3 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ 
Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ 184/30-12-15, τ. Α): «Οι φοιτητζσ που περάτωςαν την κανονική φοίτηςη, η οποία 
ιςοφται με τον ελάχιςτο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου ςπουδών εξαμήνων, 
ςφμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, ζχουν τη δυνατότητα να εξεταςτοφν ςτην 
εξεταςτική περίοδο του χειμερινοφ και του εαρινοφ εξαμήνου του τρζχοντοσ ακαδημαϊκοφ ζτουσ 
2015−2016 ςε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάςκονται ςε χειμερινό ή 
εαρινό εξάμηνο.» 

Κατά ςυνζπεια, οι επί πτυχίω ςπουδαςτζσ–  φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν υπερβεί το 10ο εξάμθνο 
ςπουδών, κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό εξάμθνο 2015-16 – μποροφν να εξεταςτοφν ςε μακιματα 
εαρινών εξαμινων, παράλλθλα με τθν εξζταςθ των μακθμάτων των χειμερινών  εξαμινων 
(πρόγραμμα εξετάςεων χειμερινών κοινό για όλουσ τουσ φοιτθτζσ τθσ Σχολισ, επί πτυχίω και μθ).  
Προχπόκεςθ για τθν εξζταςθ των επί πτυχίω φοιτθτών ςε μακιματα εαρινών εξαμινων είναι να 
ζχουν δθλώςει/εγγραφεί ςε αυτά τουλάχιςτον μια φορά ςτο παρελκόν. 

Οι επί πτυχίω ςπουδαςτζσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθν επί πτυχίω εξεταςτικι,  κα πρζπει 
να δθλώςουν τα οφειλόμενα μακιματα των εαρινών εξαμινων, ςτα οποία κζλουν να εξεταςτοφν. 
Οι δθλώςεισ των μακθμάτων κα πραγματοποιθκοφν θλεκτρονικά μζςω του ςυνδζςμου: 

Δθλώςεισ μακθμάτων επί πτυχίω φοιτθτών 

Περίοδοσ υποβολισ θλεκτρονικών δθλώςεων ορίηεται το χρονικό διάςτθμα: 8/1/2016 - 18/1/2016 

(Οι παραπάνω ημερομηνίεσ θα τηρηθοφν αυστηρά και καμία  παράταςη δε μπορεί να δοθεί. 
Για τυχόν προβλήματα ςτην εγγραφή, παρακαλοφμε να επικοινωνήςετε άμεςα με τη 

Γραμματεία τησ Σχολήσ.) 

To πρόγραμμα εξετάςεων των επί πτυχίω φοιτθτών ςτα χειμερινά μακιματα κα «τρζξει» 
παράλλθλα (εμβόλιμα) με το πρόγραμμα εξετάςεων των μακθμάτων των εαρινών εξαμινων, ςτο 
διάςτθμα 25/1-19/2/2016, και κα ανακοινωκεί ςφντομα.  

Διευκρινίζουμε τα εξής:  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν επί πτυχίω εξεταςτικι ζχουν όλοι οι φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν υπερβεί 
το 10ο εξάμθνο ςπουδών . 

2. Προχπόκεςθ για τθν εξζταςθ των επί πτυχίω φοιτθτών ςε μακιματα είναι να ζχουν 
δθλώςει/εγγραφεί ςε αυτά τουλάχιςτον μια φορά ςτο παρελκόν. 

3. Η περίοδοσ θλεκτρονικών δθλώςεων που αναφζρεται παραπάνω, αφορά τη δήλωςη των εαρινών 
μαθημάτων αποκλειςτικά. 

4. Τα μακιματα των εαρινών εξαμινων του τρζχοντοσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2015-16, κα ξεκινιςουν 
ςτισ 15/2/2016, όπωσ προβλζπεται ςτο εγκεκριμζνο από τθ Σφγκλθτο ΕΜΠ ακαδθμαϊκό θμερολόγιο. 

Αθήνα, 8-1-2016 
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