
Απόφαση της Κοσμητείας (συνεδρίαση 11/1/2022) της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών για διαδικασίες που αφορούν α) κατάταξη σε εξάμηνο φοιτητών εκ 

μετεγγραφής, β) εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής & φοιτητική ιδιότητα, γ) άλλου 

τύπου αιτήσεις 

 

α) Κατάταξη σε εξάμηνο φοιτητών εκ μετεγγραφής 

Οι φοιτητές εγγράφονται αυτόματα (δηλ. χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν σχετική 

αίτηση) στο εξάμηνο το οποίο αντιστοιχεί στον χρόνο εγγραφή τους στο Τμήμα 

Προέλευσης, εάν αυτό είναι μικρότερο ή ίσο του 6 ή, στην αντίθετη περίπτωση, στο 6ο 

εξάμηνο. Όποιος μετεγγραφόμενος φοιτητής επιθυμεί να εγγραφεί σε μικρότερο εξάμηνο, 

ή/και να καθυστερήσει την εγγραφή του κατά ένα ή δύο εξάμηνα, καταθέτει σχετικό αίτημα 

στη Γραμματεία της Σχολής. Ειδικά για τις μετεγγραφές φοιτητών πρωτο-εγγεγραμμένων 

στο Τμήμα Προέλευσης στο 1ο εξάμηνο, εάν τυχόν η διαδικασία της μετεγγραφής 

ολοκληρωθεί μετά τη λήξη των 13 εβδομάδων του χειμερινού εξαμήνου, κατά πάγια 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, ο φοιτητής εγγράφεται στο 2ο εξάμηνο. 

Ανεξαρτήτως εξαμήνου κατάταξης, οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές θα έχουν υποχρέωση 

για όλα τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων. Για τα μαθήματα των εξαμήνων 1 

έως 6, αναλόγως με τα μαθήματα που έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα 

Προέλευσης, θα μπορούν να πάρουν απαλλαγή κατόπιν σχετικής αιτήσεως, σύμφωνα με 

την πάγια διαδικασία της Σχολής για απαλλαγή από μάθημα μέχρι 24. Ανεξαρτήτως 

εξαμήνου κατάταξης, το ανώτατο όριο δήλωσης των μαθημάτων είναι 10 ανά εξάμηνο. 

β) Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής & φοιτητική ιδιότητα 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν αποκλειστική προθεσμία τριών (3) 

εβδομάδων για να ανανεώσουν την φοιτητική ιδιότητά τους με το να εγγραφούν σε 

εξάμηνο και μαθήματα μέσω ηλεκτρονικού εγγραφολογίου, και αποκλειστική προθεσμία 

τεσσάρων (4) εβδομάδων για να παραιτηθούν από την φοιτητική ιδιότητά τους με αίτησή 

τους στη Γραμματεία της Σχολής. Παράλειψη εγγραφής σε εξάμηνο ισοδυναμεί με μη 

ανανέωση φοιτητικής ιδιότητας, και για την εκ νέου ενεργοποίησή της απαιτείται αίτηση 

προς την Κοσμητεία της Σχολής. Αιτήσεις που κατατίθενται στο αμέσως επόμενο εξάμηνο 

εγκρίνονται αυτόματα από την Γραμματεία της Σχολής. Εάν τυχόν η παράλειψη εγγραφής 

οφείλεται σε έκτακτους, μη προβλέψιμους λόγους, ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει 

ένσταση κατά της προσωρινής άρσης της φοιτητικής ιδιότητάς του, καταθέτοντας αίτημα 

εκπρόθεσμης εγγραφής συνοδευμένο με την κατάλληλη τεκμηρίωση. Με βάση αυτή την 

τεκμηρίωση η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων εισηγείται στην Κοσμητεία την έγκριση 

ή απόρριψη του αιτήματος.  

γ) Άλλου τύπου αιτήσεις 

Αιτήσεις για γ1) αλλαγή μαθήματος, γ2) αλλαγή κατεύθυνσης και γ3) συνέχιση σπουδών, 

θα γίνονται δεκτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εβδομάδων από την αρχή 

του εξαμήνου και θα εξετάζονται δύο φορές τον χρόνο, μία σε κάθε εξάμηνο. 


