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21 Δεκεμβρίου 2017 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για την επί πτυχίω εξεταστική μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4452/2017 και την απόφαση της ΓΣ της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., 

στη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2017, προγραμματίστηκε η εξέταση μαθημάτων 

εαρινών εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, παράλληλα με την κανονική 

εξέταση των μαθημάτων του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές οι οποίοι, έχουν 

υπερβεί το 10ο εξάμηνο σπουδών και επιθυμούν να εξεταστούν σε έως δέκα από τα 

οφειλόμενα μαθήματα εαρινών εξαμήνων, θα πρέπει να τα δηλώσουν ηλεκτρονικά.  

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων για την συμμετοχή στην εξέταση εαρινών 

μαθημάτων, ορίζεται το χρονικό διάστημα: 21/12/2017 - 8/1/2018. Το χρονικό διάστημα 

υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων, θα τηρηθεί αυστηρά, χωρίς δυνατότητα παράτασης, για λόγους 

ορθής προετοιμασίας των εξετάσεων. 

Για την ηλεκτρονική δήλωση: http://www.central.ntua.gr/sxoles/registrations/eggrafes 

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Σχολής. 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 11:00-13:00, για την εορταστική περίοδο τις ημέρες: 27-29/12/17 και 3-

5/1/2018. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210772 -1687, -1703, -4187, -4276, -2023, -4061, -4189.  

Email: semfe@central.ntua.gr; prosemfe@central.ntua.gr, με την ένδειξη: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ. 

Διευκρινίζουμε τα εξής:  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην επί πτυχίω εξεταστική έχουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί 

το 10ο εξάμηνο σπουδών . 

2. Δίνεται η δυνατότητα δήλωσης έως και δέκα από τα οφειλόμενα μαθήματα των εαρινών 

εξαμήνων . Η περίοδος ηλεκτρονικών δηλώσεων που αναφέρεται παραπάνω, αφορά τη δήλωση για 

εξέταση εαρινών μαθημάτων, αποκλειστικά. 

3. Προϋπόθεση για την εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών σε μαθήματα είναι να έχουν 

δηλώσει/εγγραφεί σε αυτά τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΦΕ 
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