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∆ιαδικασία επιλογής σπουδαστών ΕΜΠ 
 
 Ιανουάριος 2015  

- Ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων 
 

 Φεβρουάριος 2015 
- Υποβολή αιτήσεων στη Σχολή ΠΜ 

 

 τέλος Φεβρουαρίου 2015  
- Κατάταξη υποψηφίων από την Επιτροπή 
Διεθνών Συνεργασιών της Σχολής με βάση 
προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια 

- Επιλογή έως 5 σπουδαστών σε κατάταξη 
- Υποβολή στη Σχολή ΠΜ του πλήρους φακέλου 
αίτησης από τους επιλεγέντες σπουδαστές 

 

 Μάρτιος 2015:  
- Αποστολή της πρότασης της Σχολής ΠΜ στην 
École des Ponts ParisTech, με κατάταξη 

 

 Απρίλιος 2015:  
- Αποδοχή και ενημέρωση από την ENPC των 
σπουδαστών που θα επιλέξει  



Έντυπο αίτησης École des Ponts ParisTech 





 
 





Κριτήρια επιλογής 
 
Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει: 
- να γνωρίζουν πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα και  
- όταν ξεκινήσουν στην ENPC (Σεπτέμβριο 2015) 
να μην έχουν χρωστούμενα μαθήματα. 

 
1. Κριτήρια αποκλεισμού 
-  Να έχουν πολύ καλή γνώση της γαλλικής 
γλώσσας (κατ' ελάχιστον πτυχίο DELF B2 του 
γαλλικού ινστιτούτου), 

-  Να έχουν το πολύ έως 2 χρωστούμενα μαθήματα 
στο τέλος του 5ου εξαμήνου  

 
2. Κριτήρια κατάταξης 
α. μ.ο. βαθμολογίας μαθημάτων Σχολής 
β. επίπεδο και βαθμός πτυχίου γαλλικής γλώσσας  

(σε περίπτωση ισοβαθμίας στο α) 

 

 
 



Παρακολούθηση μαθημάτων 
 
 2 κατευθύνσεις (όλα τα μαθήματα στα γαλλικά): 

- Δομοστατικοί (Civil Engineering and Construction) 
- Γεωτεχνικοί (Civil Engineering and Construction) 
- Συγκοινωνιολόγοι (Transport, Planning, Environment) 
 

 Υποχρέωση παρακολούθησης προγράμματος 
μαθημάτων ισοδύναμου με το αντίστοιχο της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. 
 

 Εισήγηση για απαλλαγή μαθημάτων (έλεγχος 
αντιστοιχίας ισοδύναμων μαθημάτων) πριν την 
απονομή του Διπλού Διπλώματος. 
 

 Πρακτική άσκηση 3 μήνες (αμοιβόμενη) στο τέλος 
της φοίτησης στην ENPC για την εκπόνηση της 
Διπλωματικής Εργασίας. 
 

 Δυνατότητα ανάμεσα στο 2ο και 3ο έτος της ENPC 
για ένα χρόνο πρακτική άσκηση (αμοιβόμενη). 

 

 



Περισσότερες Πληροφορίες 
 

 
 Πρόγραμμα Διπλού Διπλώματος 

http://www.enpc.fr/des-accords-avec-des-
universites-prestigieuses 
 
 
 

 Έντυπο Αίτησης Διπλού Διπλώματος. 
http://www.enpc.fr/downloads?keyword=doubl
e+diplome+formulaire&datesince=31%2F10%
2F2014&search=1&mid= 
 
 

 Ενημέρωση Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
ΕΜΠ 
http://www.civil.ntua.gr/news/2014/10/27/Pros
kENPC/ 
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