
Αγαπητοί σπουδαστές, 

 

Το πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Φεβρουαρίου (κανονικής και «Επί Πτυχίω») 

έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής 
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Δόθηκε παράταση μίας εβδομάδας στο Χειμερινό Εξάμηνο, ώστε να ολοκληρωθεί κατά τον 

πλέον άρτιο τρόπο η διδακτική διαδικασία, σε όποια μαθήματα διαπιστώθηκε σχετική ανάγκη.  

Ως εκ τούτου, ως ημερομηνία έναρξης της Κανονικής Εξεταστικής Περιόδου ορίσθηκε η 25η 

Ιανουαρίου 2021. Η έναρξη της «Επί Πτυχίω» εξεταστικής ορίσθηκε κατά μία εβδομάδα νωρί-

τερα, στις 18 Ιανουαρίου 2021, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη κατανομή των μαθημάτων. 

Η σύνταξη του Προγράμματος της Εξεταστικής Περιόδου έγινε με την προϋπόθεση ότι θα 

εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων. Ως εκ τούτου, στην παρούσα 

φάση, οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων προγραμματίζεται, να πραγματοποιηθούν «Εξ απο-

στάσεως».  

Οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος θα ανακοινώσουν εγκαίρως τον ακριβή τρόπο της «Εξ απο-

στάσεως» εξέτασης, κινούμενοι βεβαίως εντός του πλαισίου που έχει τεθεί από τις σχετικές 

αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΜΠ. 

Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση άρσης της απαγόρευσης μετακινήσεων, θα υπάρξει εγκαίρως 

νέα ενημέρωση.  

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει εύλογη ανησυχία από την πλευρά σας σχετικά με την διαδικα-

σία των εξετάσεων στην περίοδο της πανδημίας. Οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες και η εμπει-

ρία σε καθολική «Εξ αποστάσεως» εξεταστική είναι εξαιρετικά περιορισμένη για όλους.  

Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος θα επιλεγεί από τον διδάσκοντα, στο πλαίσιο της ακαδη-

μαϊκής του ευθύνης. Στην περίπτωση εξετάσεων «Εξ αποστάσεως» μπορεί να επιλέξει: 

• Γραπτή εξέταση  

• Προφορική εξέταση  

• Παρουσίαση/εξέταση εργασιών  

• Συνδυασμούς των ανωτέρω. 

Αντίστοιχα, ο διδάσκων έχει τη ευχέρεια (ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης και τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων) να επιλέξει και τον τρόπο βαθμολόγησης μεταξύ των κάτωθι εναλλακτικών:  

1. Σε κλίμακα 0-10. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης στην αμέσως ε-

πόμενη Επαναληπτική Εξέταση.  

2. Σε κλίμακα ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ (Pass/Fail). Στην περίπτωση αυτή στο αντίστοιχο 

μάθημα καταχωρείται ΑΠΑΛΛΑΓΗ και το μάθημα αυτό δεν υπολογίζεται στο βαθμό του 

διπλώματος. Όσοι σπουδαστές λάβουν βαθμό ΕΠΙΤΥΧΙΑ (PASS) έχουν δικαίωμα συμμε-

τοχής, για μία φορά, σε επόμενη εξέταση που θα διενεργηθεί γραπτώς με «Φυσική Πα-
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ρουσία» και θα βαθμολογηθούν με κλίμακα 0-10 [οπότε, σε περίπτωση βαθμολογίας <5, 

θα εξακολουθεί να ισχύει η ΕΠΙΤΥΧΙΑ(PASS)]. 

Οι εξεταζόμενοι «επί πτυχίω» έχουν δικαίωμα μίας μόνο εξέτασης κατά τα ανωτέρω, χωρίς δυνατότητα 

βελτίωσης (ανεξαρτήτως κλίμακας βαθμολογίας).  

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιλυθούν τα όποια τεχνικά ζητήματα ανακύψουν. 

Ειδικά για τους σπουδαστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη συμμετοχή τους σε «Εξ 

αποστάσεως» εξετάσεις, λόγω ελλείψεως κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, θα προβλε-

φθεί από τον διδάσκοντα εξέταση με «Φυσική παρουσία», εννοείται όταν αυτό καταστεί εφικτό.  

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Σχολή θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να ολοκληρω-

θεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο και η διαδικασία των εξετάσεων, η οποία είναι αναπόσπα-

στο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η Διοίκηση της Σχολής, ο Συντονιστής της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, όλοι οι 

διδάσκοντες, καθώς και η Γραμματεία της Σχολής θα είναι στη διάθεσή σας και σε ετοιμότητα, 

ώστε να επιλύσουν, με τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, κάθε πρόβλημα που θα προκύψει. 

Σταύρος Κουρκουλής 

Γιάννης Ράπτης 

  


