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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σχετικά με τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών  

στη Σχολή ΕΜΦΕ, ακαδημαϊκού έτους 2020-21 

 

Ενημερώνονται οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ότι, οι εγγραφές στη Σχολή 

επιλογής τους, γίνονται αποκλειστικά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα 22 – 29/9/2020 (οδηγίες, στην σχετική ανακοίνωση: 

https://www.minedu.gov.gr/news/46436-22-09-20-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-

ekpaidefsi-2 ). Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές, κατά την εγγραφή τους, πρέπει να συμπληρώσουν το 

προσωπικό τους email διότι στη συνέχεια σε αυτό θα λάβουν τους προσωπικούς κωδικούς τους για τις 

ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος (αφορά όσους φοιτητές είχαν δηλώσει email κηδεμόνα κατά τη 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου). Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, αναφορικά με τον τρόπο 

κατάθεσης των δικαιολογητικών.  

 

Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, της περίπτωσης Αλλοδαποί – Αλλογενείς, η εγγραφή θα γίνει 

ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ, ως εξής:  

• Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής (συνημμένο 1) και αποστολή της, μαζί με τα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ugradsemfe@mail.ntua.gr, με θέμα (subject): 

Εγγραφή πρωτοετούς φοιτητή (αλλοδαποί – αλλογενείς).  

Τα δικαιολογητικά για τους νεοεισαχθέντες της κατηγορίας Αλλοδαποί – Αλλογενείς (απόφοιτοι 

Λυκείων εκτός ΕΕ ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της ΕΕ αναφέρονται, κατά περίπτωση, 

στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (συνημμένο 2). 

 

Στην ανακοίνωση αυτή, επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά 

με την εγγραφή νεοεισερχομένων φοιτητών που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς 

(συνημμένο 3).  

Για την περίπτωση αυτή, προβλέπεται εγγραφή των φοιτητών στη Γραμματεία και καλούνται οι 

φοιτητές να αποστείλουν αίτημα για εγγραφή τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ugradsemfe@mail.ntua.gr, με θέμα (subject): Εγγραφή πρωτοετούς φοιτητή (διακριθέντες).  

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι, τα μαθήματα στη Σχολή θα ξεκινήσουν στις 5 Οκτωβρίου (θα αναρτηθεί 

σύντομα ωρολόγιο πρόγραμμα). 
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