
Συµµετοχή των φοιτητών επί πτυχίω σε έκτακτη εξέταση 

∆ευτέρα, 28 Ιανουαρίου  2013   

Σας ενηµερώνουµε ότι ψηφίστηκε η τροπολογία* που αφορά την έκτακτη εξεταστική για 
τους επί πτυχίω φοιτητές. Το πρόγραµµα της έκτακτης εξεταστικής θα ανακοινωθεί 
µόλις η σχετική τροπολογία δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ. 
 
Οι επί πτυχίω φοιτητές ( µε αριθµό µητρώου 02107ΧΧΧ ή παλαιότερο), προκειµένου να 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην έκτακτη εξεταστική του Φεβρουαρίου 2013, θα πρέπει 
να δηλώσουν τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου του προγράµµατος σπουδών 
ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012, στα οποία επιθυµούν να εξεταστούν, και ΜΟΝΟ τα 
µαθήµατα που έχουν δηλώσει στο παρελθόν. 

 
Περίοδος υποβολής δήλωσης συµµετοχής στην έκτακτη εξεταστική Φεβρουαρίου 2013: 

28/1/2013 – 8/2/2013 
 

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται: 
α) είτε στη Γραµµατεία της Σχολής κατά τις ώρες 11:30 – 13:30, 
β) είτε µε e-mail  στη διεύθυνση reg_mech@mail.ntua.gr ΜΟΝΟ από το φοιτητικό 
e-mail (π.χ. mcxxxxx@mail.ntua.gr), µε επιλεγµένη την επιλογή αίτησης αποδεικτικού 
παραλαβής. Στο κείµενο του e-mail οι φοιτητές θα πρέπει να γράψουν ονοµατεπώνυµο, 
Αριθµό Μητρώου, κινητό τηλέφωνο και το κείµενο: «Παρακαλώ να µε συµπεριλάβετε 
στην έκτακτη εξέταση Φεβρουαρίου 2013 των κάτωθι µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου» 
αναγράφοντας στη συνέχεια τους τίτλους των µαθηµάτων. 

 
Σηµειώνεται ότι θα γίνουν δεκτά τα e-mail που θα σταλούν µέχρι τις 24:00 

της Πέµπτης 7/2/2013. 
Εκπρόθεσµες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές. 

 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 
 
 
 
 

* Το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού µε τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου 
Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στο σύνολό του από την Ολοµέλεια της Βουλής 
στις 22 Ιανουαρίου 2013, ορίζει ότι: 
"Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται µε τον ελάχιστο 
αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το Ενδεικτικό 
Πρόγραµµα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην 
εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα µαθήµατα που 

οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο." (Άρθρο34, παρ. 17) 

 


