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Αθήνα, 12 Απριλίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ,  ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019 -2020 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, για τη συμμετοχή σας στην επί πτυχίω εξεταστική των μαθημάτων 

χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019-20, χρειάζεται να εγγραφείτε στα μαθήματα 

στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε.  

Η δήλωση των μαθημάτων, θα γίνει από το εγγραφολόγιο, το χρονικό διάστημα 13-20/5/2020 

και παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά τα χρονικά περιθώρια.  

Υπενθυμίζεται ότι: (α) η επί πτυχίω εξέταση αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει το 10ο εξάμηνο 

σπουδών, και (β) μπορούν να δηλωθούν έως δέκα μαθήματα χειμερινών εξαμήνων, τα οποία 

έχουν δηλωθεί στο παρελθόν.  

 

Λόγω της πανδημίας και της ανάγκης να τηρηθούν οι σχετικές οδηγίες του Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας, η Σχολή απευθύνεται στο αίσθημα ατομικής ευθύνης των σπουδαστών της, 

και παρακαλεί να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση κάποιου μαθήματος, μόνο όταν 

είναι σίγουροι ότι θα λάβουν μέρος στην αντίστοιχη εξέταση, δεδομένου ότι η τήρηση των 

κανόνων υγιεινής και ασφάλειας προϋποθέτουν την κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων στις 

αίθουσες εξέτασης των μαθημάτων.  

Αυτό το μέτρο, επιβάλλει τον προγραμματισμό τμηματικής εξέτασης για τα μαθήματα με 

μεγάλο αριθμό δηλώσεων συμμετοχής στην εξέτασή τους. Επομένως, ανάλογα με τον αριθμό 

των δηλώσεων-εξέτασης ανά μάθημα και την διαθεσιμότητα αιθουσών, ενδέχεται να χρειαστεί 

μικρή τροποποίηση του προγράμματος της επι-πτυχίω, με τον προγραμματισμό δύο τμημάτων 

και την παρεμβολή του δεύτερου σε κατάλληλο χρονικό διάστημα.  

Σε κάθε αίθουσα θα αντιστοιχούν συγκεκριμένες προ-σημασμένες θέσεις και συγκεκριμένοι 

σπουδαστές. Οι σχετικές κατανομές θα ανακοινώνoνται εγκαίρως στο mycourses, όταν 

αφορούν περισσότερες από μία αίθουσες. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε. 
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