ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ
βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Μέσα από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.semfe.ntua.gr) περιγράφονται λεπτομέρειες
για τη λειτουργία της, την ιστορία της, την εκπαιδευτική δραστηριότητα και γενικότερα
όλες οι δράσεις. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτώνται όλες οι ανακοινώσεις της Γραμματείας
και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Υπάρχει επίσης ένα forum που το διαχειρίζονται αποκλειστικά φοιτητές της Σχολής, στο
οποίο μπορείς να συμμετέχεις και να ενημερώνεσαι, καθώς και ομάδες φοιτητών στο
facebook.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΦΕ
Η πρόσβαση με ιδιωτικό όχημα μπορεί να γίνει μέσω α) της Πύλης Κατεχάκη, επί της οδού
Κατεχάκη, β) της Πύλης Κοκκινοπούλου (επί της οδού Κοκκινοπούλου) και γ) της Πύλης
Ζωγράφου (επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου), η οποία είναι ανοιχτή για οχήματα κατά
τα διαστήματα 07:00 έως 09:00 και 14:00 έως 16:00.
Η πρόσβαση στη Σχολή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι εφικτή με τους εξής τρόπους:
•

•

•

•

Με τη λεωφορειακή γραμμή 242 "Στ. Κατεχάκη - Πολυτεχνειούπολη": Από το
Σταθμό Μετρό "Κατεχάκη". Η είσοδος του λεωφορείου εντός της
Πολυτεχνειούπολης γίνεται μέσω της πύλης Κατεχάκη.
Με τη λεωφορειακή γραμμή 608 "Γαλάτσι - Ακαδημία - Νεκτροταφείο
Ζωγράφου": Η αποβίβαση γίνεται στην στάση "8η Ζωγράφου" και η είσοδος στο
Πολυτεχνείο γίνεται από την Πύλη Ζωγράφου. Μπαίνοντας στην
Πολυτεχνειούπολη, αριστερά και στο τέλος του δρόμου είναι το κτήριο Αντοχής
Υλικών, ενώ ακολουθώντας τον «κόκκινο πεζόδρομο» που ξεκινά απέναντι από την
πύλη εισόδου, θα βρεθούμε στον Ιερό Ναό Πολυτεχνιούπολης. Δίπλα στο Ναό είναι
το Νέο κτήριο της Σχολής, στο 2ο όροφο του οποίου στεγάζεται η Γραμματεία, ενώ
προχωρώντας αριστερά είναι το κτήριο Φυσικής της Σχολής. Συνεχίζοντας την
πορεία στον πεζόδρομο, στο τέλος του θα βρείτε τα κτηρια Γενικών Εδρών (ΓΕ, κτ.
Α και Ε), όπου στεγάζονται τα μεγάλα αμφιθέατρα διδασκαλίας και οι Τομείς
Μαθηματικών και ΑΚΕΔ της Σχολής.
Με τη λεωφορειακή γραμμή 230 "Ακρόπολη - Ζωγράφου": Η αποβίβαση
γίνεται στην στάση "8η Ζωγράφου" και η είσοδος στο Πολυτεχνείο γίνεται από την
Πύλη Ζωγράφου.
Με τη λεωφορειακή γραμμή 140 "Πολύγωνο - Γλυφάδα": Η αποβίβαση γίνεται
στην στάση "Πολυτεχνειούπολη" και η είσοδος στο Πολυτεχνείο γίνεται από την
Πύλη Κοκκινοπούλου. Κατευθυνόμαστε ανατολικά, ακολουθώντας το μεγάλο
πεζόδρομο που θα δούμε δεξιά μας.
Πληροφορίες για τα δρομολόγια των λεωφορείων μπορείτε να βρείτε στον
ιστότοπο: http://telematics.oasa.gr/#main. .

Εγγραφές νεοεισαχθέντων φοιτητών
Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική αποστολή
αίτησης και επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:
Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά την εγγραφή στο 1o εξάμηνο σπουδών.
Για την εγγραφή στα επόμενα εξάμηνα πρέπει να παρακολουθείς τις ανακοινώσεις της
Γραμματείας στην ιστοσελίδα της Σχολής αλλά και την ειδοποίηση που θα λαμβάνεις στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Αιτήσεις για ακαδημαϊκή ταυτότητα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας: http://academicid.minedu.gov.gr/.
Στην παραπάνω ιστοσελίδα υπάρχουν διαθέσιμες και όλες οι σχετικές πληροφορίες
αναφορικά με την έκδοση, παραλαβή, το δικαίωμα κτήσης ακαδημαϊκής ταυτότητας
καθώς και το χρονικό διάστημα που αυτή έχει ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μετά την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων και της εγγραφής σου από τη
Γραμματεία, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ενημερωτικό email από το Κέντρο Η/Υ του
ΕΜΠ, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία σύνδεσης (username και password) που
απαιτούνται για την πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες εντός και εκτός ΕΜΠ, για
παράδειγμα τις ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses, helios), τα ακαδημαϊκά συγγράματα
στον Εύδοξο, την ακαδημαϊκή ταυτότητα κ.α.
Τα στοιχεία σύνδεσης, κωδικός χρήστη και κωδικός εισόδου, θα αποσταλούν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή.
Πιθανό να χρειαστεί να ελέγχεται και ο φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam)!

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ
Για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι όλα
υποχρεωτικά και δηλώνονται από τη Γραμματεία. Οι δηλώσεις των μαθημάτων από το 2ο
εξάμηνο φοίτησης, γίνεται μέσω του εγγραφολογίου (βλ. Σχετικό σύνδεσμο στην
ιστοσελίδα της Σχολής).
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο φοιτητής μπορεί να συμμετέχει στην εξέταση μόνο των μαθημάτων που έχει
δηλώσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγγραφή στο «εγγραφολόγιο» δεν πρέπει να παραλείπεται και δεν πρέπει να
συγχέεται με την εγγραφή που θα σας ζητηθεί στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες μαθημάτων
(mycourses, helios).

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, παρέχονται δωρεάν βιβλία, σημειώσεις και ηλεκτρονικό
υλικό που αφορούν τα μαθήματα σου, το οποίο μπορεί να παραληφθεί είτε μέσω της
Εκτυπωτικής Μονάδας του ΕΜΠ, είτε από τις ιστοσελίδες των μαθημάτων.
Πληροφορίες σχετικά με τα συγγράμματα που διατίθενται από το Ελεύθερο Εμπόριο, και
το πώς θα τα προμηθευτείς, διατίθενται από την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Συγγραμμάτων ("Εύδοξος"): https://eudoxus.gr/.
Δωρεάν βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή ebook μπορείς να βρίσκεις στο αποθετήριο των
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων Κάλλιπος:
https://www.kallipos.gr/el/.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η έναρξη/λήξη εξαμήνου, η περίοδος διεξαγωγής εξετάσεων περιγράφονται στο
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του ΕΜΠ.
Παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις της Σχολής, στις Προπτυχιακές Σπουδές, αναρτώνται
τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, τα προγράμματα εξετάσεων και όλες οι πιθανές
τροποποιήσεις.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΜΠ
Στη Βιβλιοθήκη ΕΜΠ υπάρχουν χώροι μελέτης. Επίσης, υπάρχει πληθώρα βιβλίων και
περιοδικών, με δυνατότητα δανεισμού. Για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ΕΜΠ, αναλυτικές
πληροφορίες στην ιστοσελίδα της: http://lib.ntua.gr/.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο εξάμηνο και της δήλωσης μαθημάτων, οι
πρωτοετείς φοιτητές θα λάβουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν
δηλώσει, πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Για έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών που μπορεί να χρειασθούν και διάφορα αιτήματα,
θα πρέπει να κατατεθεί σχετικό αίτημα στη Γραμματεία της Σχολής, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: ugradsemfe@mail.ntua.gr (με σχετική συνοπτική αναφορά στο Subj., όσον
αφορά το περιεχόμενο του αιτήματος).

Α. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Οι φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, καταθέτουν αίτηση στη
γραμματεία της Σχολής, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική γνωμάτευση. Η Γραμματεία
ενημερώνει τον διδάσκοντα ότι μετά το πέρας των εξετάσεων, ο εν λόγω φοιτητής δύναται
να εξεταστεί και προφορικά.

Σημείωση: Προκειμένου να διασφαλιστεί το προσωπικό απόρρητο, πριν από κάθε
εξεταστική περίοδο, ο φοιτητής ενημερώνει τη Γραμματεία της Σχολής αναφορικά με το σε
ποιά μαθήματα επιθυμεί να εξεταστεί και προφορικά.

Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στην αρχή του εξαμήνου στο οποίο διδάσκεται το μάθημα από την εξέταση του οποίου
θέλει να απαλλαγεί ο φοιτητής, υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής ηλεκτρονικά, σχετικό
αίτημα όπου θα πρέπει να αναφέρεται το/τα μάθημα/τα που ζητά την απαλλαγή και το
εξάμηνο διδασκαλίας του/ς καθώς και να επισυνάψει α) πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας και β) το περιεχόμενο του μαθήματος από τον οδηγό σπουδών της Σχολής
στην οποία το έχει διδαχθεί.

Γ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει, αιτιολογημένα, διακοπή
των σπουδών του, με αίτηση που υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής. Η συνολική
διάρκεια διακοπής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10 εξάμηνα.
Σημειώνεται ότι, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος διακοπής σπουδών, ο φοιτητής
ζητά την άρση της διακοπής και την επανεκκίνηση της φοίτησης με αίτηση που καταθέτει
στη Γραμματεία της Σχολής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, συγκροτήθηκε Επιτροπή Συμβούλων Σπουδών. Για
τη σύνθεση και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, στην ιστοσελίδα της Σχολής:
http://semfe.ntua.gr/el/the-school/administration/commitees, και
http://semfe.ntua.gr/files/pdf/20210204__EpitropiSymboulwnSpoudwn-ThesmikoPlaisio.pdf,

Έχει συγκροτηθεί, επίσης, η Επιτροπή Παραπόνων, στην οποία μπορείς να απευθυνθείς
για προβλήματα ή παράπονα σχετικά με τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές, διοικητικές ή
άλλες υπηρεσίες.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Στο Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ (http://career.ntua.gr/), θα
έχεις τη δυνατότητα να συζητήσεις με την εξειδικευμένη Σύμβουλο - Ψυχολόγο, για
δυσκολίες που σχετίζονται είτε με τις σπουδές σου, είτε με προσωπικές δυσκολίες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΙΤΙΣΗ
Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργεί εστιατόριο, όπου μπορούν να σιτίζονται
όλοι οι φοιτητές, είτε δωρεάν είτε με μικρή οικονομική επιβάρυνση. Το εστιατόριο
λειτουργεί πρωί, μεσημέρι και βράδυ όλες τις ημέρες, εκτός από τις διακοπές
(Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

Δωρεάν σίτιση παρέχεται στους φοιτητές του Ιδρύματος που έχουν χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πληροφορίες και
δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
(Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων).
ΚΥΛΙΚΕΙΑ: Στο ισόγειο του κτηρίου Α (ΓΕ), λειτουργεί το κυλικείο της Σχολής. Επίσης,
λειτουργούν κυλικεία, στο κτήριο Χημικών Μηχανικών, στο κτήριο Διοίκησης κλπ.

ΣΤΕΓΑΣΗ
Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργούν δύο φοιτητικές εστίες η Παλαιά και οι
Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου.
Η Παλαιά Εστία Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (ΦΕΖ) λειτουργεί από το 1975, και στεγάζεται
σε ένα 10-οροφο κτίριο που βρίσκεται προς την πλευρά Ζωγράφου στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου. Στην Εστία στεγάζονται φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και
φοιτητές του Ε.Μ.Π. σε ποσοστό 1%.
Οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου (ΝΕΕΜΠ) λειτουργούν από το 2005, και στεγάζονται
σε ένα συγκρότημα 15 κτιρίων. Βρίσκονται στην οδό Κοκκινοπούλου 6Α. Το σύνολο των
δωματίων τους διατίθενται σε φοιτητές του Ε.Μ.Π.
Πληροφορίες για την στέγαση στις Φοιτητές Εστίες: http://esties.ntua.gr/.
Στην ιστοσελίδα «Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα» του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (https://stegastiko.minedu.gov.gr/) υπάρχουν πληροφορίες για Αιτήσεις
επιδόματος καθώς και οι σχετικές διατάξεις που διέπουν τη χορήγηση του ως άνω
επιδόματος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ιατρική συνδρομή παρέχεται από το ιατρείο που υπάρχει στην Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου και λειτουργεί ως διαγνωστικό και παραπεμπτικό, καθώς και για την παροχή
πρώτων βοηθειών. Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Πολυτεχνειούπολης, στο ισόγειο
του κτηρίου της «Παλιάς Βιβλιοθήκης» των ΓΕ της ΣΕΜΦΕ.
Πληροφορίες: 210-772-1566, 210-772-1568. Ωράριο λειτουργίας: 09.00-14.00
Τις απογευματινές ώρες εξυπηρετεί ιατρός ο οποίος βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο του
Ε.Μ.Π.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής διαθέτει δύο γυμναστήρια: ένα στην Πατησίων (κτήριο
Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος) και ένα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (κοντά στη
Φοιτητική Εστία). Οι φοιτητές που είναι μέλη αθλητικών συλλόγων μπορούν να
συμμετέχουν σε κάποια από τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Ιδρύματος και να
λαμβάνουν μέρος σε διαπανεπιστημιακούς αγώνες. Οι υπόλοιποι φοιτητές μπορούν να
ασχοληθούν ερασιτεχνικά, τόσο στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, όσο και σε

εξωπολυτεχνειακούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες για τους χώρους άθλησης, τη
χρήση
των
γυμναστηρίων
κ.α.
στη
σχετική
ιστοσελίδα:
http://sportscenter.ntua.gr/index.php.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το ΕΜΠ διαθέτει πολλές δραστηριότητες που αφορούν στον πολιτισμό. Ειδικότερα, μέσω
του Μουσικού Τμήματος ΕΜΠ (https://www.ntua.gr/el/services/culture) δίνει
δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών:
•

•

•

Ο Τομέας Μουσικής που περιλαμβάνει Διδασκαλία Μουσικών Οργάνων, Μεικτή
Χορωδία, Ορχήστρα Εγχόρδων κλπ. Λειτουργεί, επίσης, Στούντιο Μουσικής, όπου
προετοιμάζονται σπουδαστές και μουσικά συγκροτήματα για μουσικές εκδηλώσεις
και λοιπές καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Ο Χορευτικός Τομέας, απαρτίζεται από φοιτητές του ΕΜΠ που ενδιαφέρονται για
ελληνικούς παραδοσιακούς, λαϊκούς και ευρωπαϊκούς, λάτιν και μοντέρνους
χορούς
Ο Θεατρικός Τομέας, στον οποίο σκηνοθέτες, σκηνογράφοι και ηθοποιοί είναι
φοιτητές, που επιλέγουν τα έργα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα παρουσιάσουν.

