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Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής ΕΜΦΕ 

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Σχολής και της Συγκλήτου του Ιδρύματος, οι 

σπουδαστές που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (Α: ευπαθείς ομάδες, B: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής) και αδυνατούν να εξεταστούν με τον τρόπο που έχει ανακοινώσει ο διδάσκων, θα 

πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη δήλωση (Α ή Β, επισυνάπτονται) και για την κανονική 

εξεταστική και να την υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ, στο e-mail: 

adminsemfe@mail.ntua.gr, με θέμα (subject): «Δήλωση για εναλλακτικό τρόπο εξέτασης», το 

αργότερο μέχρι τις 18/6/20, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρου προγραμματισμού 

του εναλλακτικού τρόπου εξέτασης. 

Παρακαλούνται οι σπουδαστές να κάνουν χρήση του εναλλακτικού τρόπου εξέτασης με 

αίσθημα ευθύνης, προκειμένου η εξέταση αυτή να προγραμματισθεί και να πραγματοποιηθεί 

με τη μέγιστη δυνατή οικονομία δυνάμεων και χωρίς να χρειασθεί διολίσθηση των αντίστοιχων 

διαδικασιών προς το τέλος Ιουλίου ή τις αρχές Αυγούστου. 

Ο διδάσκων, στο πλαίσιο της αποκλειστικής του κατά νόμον ευθύνης, θα ορίσει εναλλακτικό 

τρόπο εξέτασης (σύμφωνα με την από 21/05/2020 απόφαση της Σχολής) τον οποίο θα 

ανακοινώσει εγκαίρως στο mycourses. 

Παρακαλούνται θερμώς οι συνάδελφοι να προγραμματίσουν την εναλλακτική εξέταση εντός 

ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της προγραμματισμένης εξέτασης και 

επίσης, σε συνεννόηση με την Γραμματεία της Σχολής, να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε 

να αποφευχθούν επικαλύψεις με άλλες προγραμματισμένες εξετάσεις. 
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