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Η Σχολή ΕΜΦΕ καλωσορίζει τους νέους φοιτητές της και τους εύχεται Καλές Σπουδές! 
 
Η Γ.Σ  της Σχολής, με βάση: 

 Την ΚΥΑ Αρ. 115744/Ζ1 της 4/9/20 (ΦΕΚ 3707, τ Β΄), και τους αριθμητικούς περιο-

ρισμούς που αυτή θέτει, 

 Το «Πλαίσιο κατευθύνσεων για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας» (Α-

πόφαση Συγκλήτου ΕΜΠ, συνεδρίαση 21/9/2020),  

 Τα αριθμητικά δεδομένα για τη χωρητικότητα των διαθεσίμων αιθουσών διδασκαλίας 

της Σχολής, 

 Την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών της Σχολής, 

αποφάσισε ομόφωνα ότι τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου θα διεξαχθούν με διδασκαλία Εξ 
Αποστάσεως (ΕΑ), με εξαίρεση το Εργαστήριο του μαθήματος “Φυσική-Ι (Μηχανική) και 
Εργαστήριο”, που θα γίνει με Φυσική Παρουσία (ΦΠ) 

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 αρχίζουν τη Δευτέρα 5/10/2020. 
Για την Εξ Αποστάσεως διδασκαλία θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Webex της 

Cisco, για την οποία το Πολυτεχνείο έχει εξασφαλίσει άδειες μεγάλης διάρκειας και πολλών 
συμμετεχόντων, και την οποία παρακαλούνται να εγκαταστήσουν οι σπουδαστές στα 
ηλεκτρονικά τους μέσα από τα οποία θα παρακολουθούν τα Εξ Αποστάσεως μαθήματα 
(σύγχρονη διδασκαλία) 

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα προμηθευθούν από τη Γραμματεία το Όνομα Χρήστη 
(Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) για την σύνδεση με τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Ε.Μ.Π., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πλατφόρμα mycourses 
(https://mycourses.ntua.gr/), μέσω της οποίας γίνονται όλες οι λειτουργίες ασύγχρονης 
διδασκαλίας των Σχολών του Ε.Μ.Π. 

Μέχρι να σταλούν τα ανωτέρω (Username  - Password), παρακαλούνται οι 
πρωτοετείς φοιτητές να παρακολουθούν τις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Σχολής, 
όπου θα αναρτηθούν εγκαίρως οι σύνδεσμοι των Εξ Αποστάσεως μαθημάτων (Meeting 
Links) 

Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του mycourses που επιλέγει ο διδάσκων 
του κάθε μαθήματος, θα υπάρχουν μαθήματα στα οποία η πρόσβαση θα είναι απολύτως 
ελεύθερη (χωρίς Username-Password του ΕΜΠ). Για αυτά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες θα 
ενημερώσουν τους φοιτητές, ότι μπορούν να κάνουν εγγραφή και να έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση, έτσι ώστε η πλήρης επικοινωνία για το μάθημα να γίνεται μέσω mycourses.  
  
Για άλλες απορίες/πληροφορίες, οι πρωτοετείς σπουδαστές μπορούν να επικοινωνούν με: 

(1) τον Κοσμήτορα της Σχολής, Kαθηγητή Σταύρο Κουρκουλή, 
stakkour@central.ntua.gr, 210 772 1263, 6977350431  

(2) τον Συντονιστή της Επιτρ. Προπτυχιακών, Καθηγητή Γιάννη Ράπτη, 
yraptis@mail.ntua.gr, 210 772 3044, 6973763767 

  
Σ. Κουρκουλής 
Ι. Ράπτης 
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