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Αθήνα, 11/3/2020 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού που ανακοινώθηκαν από τα 

Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και προκειμένου για την προφύλαξη όλων,  

Η Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.), δεν θα δέχεται 

κοινό από σήμερα, 11/03/2020 μέχρι και την λήξη των μέτρων. Μπορείτε να καταθέτετε τα αιτήματά σας 

ηλεκτρονικά επισημαίνοντας τυχόν προθεσμίες που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν (τα πιστοποιητικά θα σας 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά, επίσης.).  

Σχετικά με την κατάθεση αιτημάτων για έκδοση πιστοποιητικών, σπουδαστών και διπλωματούχων του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, μπορείτε να καταθέτετε την αίτησή σας στη διεύθυνση 

semfe@central.ntua.gr, με ένδειξη στο θέμα και σημειώνοντας τυχόν προθεσμίες.  

Σχετικά με την κατάθεση εγγραφών/δήλωση μαθημάτων και ανάληψης Μεταπτυχιακής Εργασίας στα 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά, μέχρι την 15η 

Μαρτίου 2019, στη διεύθυνση metsemfe@central.ntua.gr, αναγράφοντας στο θέμα το αντίστοιχο ΔΠΜΣ. Στην ίδια 

διεύθυνση μπορείτε να καταθέτετε αιτήματα για διάφορα πιστοποιητικά ενεργών ή διπλωματούχων.  

Για πιστοποιητικά και διάφορα θέματα υποψηφίων διδακτόρων, μπορείτε να καταθέτετε τα αιτήματά σας στη 

διεύθυνση phdsemfe@mail.ntua.gr.  

Σχετικά με την έκδοση παραβόλων για τα πιστοποιητικά διπλωματούχων, σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση 

παραβόλων από σήμερα 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 και μέχρι τη λήξη των μέτρων θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την 

διαδικασία της πληρωμής παραβόλου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών που διαθέτουν οι 

τράπεζες με e-banking. 

Σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας, για την προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων διδασκόντων, καθώς 

και τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση 

adminsemfe@mail.ntua.gr, με κοινοποίηση στις διευθύνσεις v-loura@mail.ntua.gr και mtsamasf@central.ntua.gr.  

Υπενθυμίζεται ότι, οι αιτήσεις για την πρόσληψη των διδασκόντων μπορούν να κατατίθενται το χρονικό 

διάστημα 5-19/3/2020.  

Σε περίπτωση που τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά, η παραλαβή τους σε 

έντυπη μορφή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης).  

 

Από τη Γραμματεία ΣΕΜΦΕ 

 

Για επικοινωνία σε περίπτωση θεμάτων που επείγουν: 

 2107722023, 2107721982, 2107721685, 2107724061.  adminsemfe@mail.ntua.gr 

Καθώς και στις διευθύνσεις που προαναφέρθηκαν, οι οποίες συνοψίζονται: 

Για βεβαιώσεις σπουδών (προπτυχιακό): semfe@central.ntua.gr, Για θέματα προπτυχιακά (ερωτήματα, διορθώσεις 

δηλώσεων εαρινού κοκ): prosemfe@central.ntua.gr, Για θέματα μεταπτυχιακά: metsemfe@central.ntua.gr, Για θέματα 

υποψηφίων διδακτόρων: phdsemfe@mail.ntua.gr. Για κατάθεση αιτήσεων υποψηφιοτήτων συμβασιούχων διδασκόντων: 

adminsemfe@mail.ntua.gr 
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