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Αθήνα, 26-2-2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Όσον αφορά την ηλεκτρονική εγγραφή σε εξάμηνο – δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 
ακαδημαϊκού έτους 2015-16, ενημερώνουμε  τους προπτυχιακούς σπουδαστές της Σχολής ΕΜΦΕ τα 
παρακάτω:  

1)  Για διευκόλυνση δική σας, αλλά και όλης της διαδικασίας, η προθεσμία υποβολής 
ηλεκτρονικών δηλώσεων παρατείνεται κατά δύο (2) ημέρες, δηλαδή, λήξη ηλεκτρονικών 
δηλώσεων μαθημάτων είναι η 5/3/2016, χωρίς δυνατότητα επιπλέον παράτασης.  

Παρακαλούμε, λοιπόν, για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης 
μαθημάτων, να απευθυνθείτε άμεσα με τη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ, είτε τηλεφωνικά 
(τηλ. 2107724187, 2107721703) είτε με γραπτό αίτημα (στο οποίο θα αναφέρετε το πρόβλημα).  

Τα γραπτά αιτήματά σας, μπορείτε να τα καταθέσετε οι ίδιοι κατά τις ημέρες και ώρες 
λειτουργίας της θυρίδας εξυπηρέτησης κοινού(*), είτε αποστέλλοντάς τα ηλεκτρονικά στις 
διευθύνσεις: prosemfe@central.ntua.gr, semfe@central.ntua.gr, με θέμα: «Πρόβλημα στην 
ηλεκτρονική εγγραφή μου στο εαρινό εξάμηνο ακ. Έτους 2015-16».  

2) Όσον αφορά τη δήλωση του νέου μαθήματος της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών, 8ου 
εξαμήνου, με τίτλο: «Θεωρία Αριθμών», θα γίνει με δική σας αίτηση η οποία θα κατατεθεί στη 
Γραμματεία της Σχολής είτε κατ’ ιδίαν κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της θυρίδας 
εξυπηρέτησης κοινού(*), είτε αποστέλλοντάς τη ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: 
prosemfe@central.ntua.gr, semfe@central.ntua.gr, με θέμα: «Δήλωση του μαθήματος Θεωρία 
Αριθμών».  

 

 

(*) Η θυρίδα εξυπηρέτησης κοινού της Γραμματείας της Σχολής ΕΜΦΕ, λειτουργεί κάθε Δευτέρα, 
Τετάρτη και Παρασκευή, ώρα 11:00 – 13:00.  
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