
Αγαπητοί φοιτητές, 

Η έναρξη των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022 θα γίνει τη Δευτέρα 
4 Οκτωβρίου, δια ζώσης, για τους φοιτητές όλων των εξαμήνων της Σχολής ΕΜΦΕ. 

Η Σχολή καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές της, τους συγχαίρει για την επιτυχία 
τους και τους εύχεται καλές σπουδές και συνεχή πρόοδο. 

Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής: 

http://semfe.ntua.gr/media/k2/attachments/20210929-SEMFE-wrologio_xeimerino_2021-22-Final-Anartisi.pdf 

Επισημαίνεται ότι ή ώρα έναρξης των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου (με την πολυπληθέστερη, 
κατά τεκμήριο, παρακολούθηση) είναι 8:30 ακριβώς, προκειμένου να αποφεύγεται ο 
συγχρωτισμός, κατά την άφιξη στη Σχολή και κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, με τα 
μεγαλύτερα εξάμηνα για τα οποία έχει διατηρηθεί η πάγια ώρα έναρξης (8:45). 

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 αρχίζει η λειτουργία της νέας πλατφόρμας Helios του ΕΜΠ, 
για τη διαχείριση των μαθημάτων, η οποία θα αποτελεί το μηχανισμό επικοινωνίας και το σημείο 
ανάρτησης του διδακτικού υλικού των μαθημάτων. 

Μεταβατικώς (για τα εξάμηνα τα μεγαλύτερα του 1ου) θα εξακολουθήσει να λειτουργεί για 
κάποιο διάστημα παράλληλα και το mycourses (https://mycourses.ntua.gr) για ορισμένα 
μαθήματα (σύμφωνα με ανακοινώσεις των διδασκόντων, κατά τα πρώτα μαθήματα) 

Παρακαλούνται, επομένως όλοι οι φοιτητές της Σχολής να εγγραφούν στο Helios με χρήση των 
ιδρυματικών κωδικών, μέσα από τη σελίδα https://helios.ntua.gr. Για τους πρωτοετείς, η 
εγγραφή στο Helios θα γίνει αμέσως μετά τη χορήγηση των ιδρυματικών κωδικών με την 
ολοκλήρωση της εγγραφής στη Γραμματεία της Σχολής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ-1: Είναι απαραίτητο να γίνει εγγραφή στο Helios σε όλα τα μαθήματα που σκοπεύει 
να παρακολουθήσει κάθε σπουδαστής κατά το χειμερινό εξάμηνο. Οι εγγραφές αυτές είναι 
αναγκαίες για  την ουσιαστική παρακολούθηση των μαθημάτων και για την αποτελεσματική 
επικοινωνία διδασκόντων και φοιτητών κατά την διάρκεια του εξαμήνου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ-2: Οι εγγραφές στο Helios είναι ανεξάρτητες από τις επίσημες εγγραφές στη 
Γραμματεία της Σχολής, οι οποίες γίνονται στό εγγραφολόγιο της Σχολής και είναι απολύτως 
απαραίτητες για την φοίτησή σας και την απρόσκοπτη διεκπεραίωση σημαντικών 
ενεργειών που συνδέονται με αυτήν (πχ καταχώρηση των βαθμολογιών στα αντίστοιχα 
μαθήματα, έκδοση πιστοποιητικών, κοκ).   

Οι εγγραφές στη Γραμματεία, για τους πρωτοετείς γίνονται στο διάστημα από 26 Σεπτεμβρίου 
μέχρι 1 Οκτωβρίου (βλ. ξεχωριστή ανακοίνωση με οδηγίες της Γραμματείας, 
http://semfe.ntua.gr/el/announcements/item/1478-anakoinosi-gia-eggrafes-neoeisaxthenton-
foititon-sti-sxoli-emfe-ak-etous-2021-22). Οι εγγραφές των σπουδαστών των μεγαλύτερων ετών 
θα γίνουν από τις 6 έως 18 Οκτωβρίου.  

Όσοι εκ των πρωτοετών ενδιαφέρονται μπορούν να συνδεθούν στο σύνδεσμο 
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m85410b2f19d6a697a219e62e6a81e
3f1 την Παρασκευή 1/10, 10:15 π.μ.. Ο Κοσμήτορας, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας και η 
Γραμματέας της Σχολής θα είναι στη διάθεση των πρωτοετών για τις πρώτες αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη Σχολή. 

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά, 

Σταύρος Κουρκουλής,  

Κοσμήτορας ΣΕΜΦΕ 
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