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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 

(⚫) ΕΓΓΡΑΦΗ/ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ, (⚫)ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Η Εγγραφή στο εξάμηνο και η Δήλωση μαθημάτων γίνονται αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου: 

http://www.central.ntua.gr/registrations/, και είναι απολύτως απαραίτητες για το φάκελο σπουδών του κάθε 

φοιτητή, ανεξάρτητα από όποιες  παράλληλες εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες (mycourses / helios κοκ), οι 

οποίες δεν υποκαθιστούν την ανωτέρω Εγγραφή στο εξάμηνο και τη Δήλωση μαθημάτων. 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με χρήση των ιδρυματικών κωδικών. Οι σπουδαστές καλούνται να 

δηλώσουν τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων, τρέχοντος εξαμήνου φοίτησης ή οφειλόμενα από παλαιότερα 

έτη. Όσοι δεν οφείλουν μαθήματα ή/και δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν, προκειμένου να θεωρούνται ενεργοί 

φοιτητές, πρέπει να κάνουν εγγραφή σε εξάμηνο μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, (έστω και χωρίς να 

δηλώσουν μαθήματα).  

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστέλλουν στο email: ugradsemfe@mail.ntua.gr, οποιοδήποτε πρόβλημα 

αντιμετώπισαν σχετικά με τις εγγγραφές, τυχόν μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν αλλά δεν μπόρεσαν 

να δηλώσουν, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ συνοπτική περιγραφή του προβλήματος, ονοματεπώνυμο και 

αριθμό μητρώου1.  

Υπενθυμίζεται ότι, το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής εγγραφής/δήλωσης μαθημάτων, έχει ορισθεί από 28/2 έως 

14/3/2022 και οι όποιες αλλαγές, διορθώσεις ή προσθήκες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο παραπάνω email 

μέχρι 22/3/2022.  

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Χρονικό διάστημα για αποστολή ή κατάθεση αιτημάτων για ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας: 10-22/3/2022.  

Οδηγίες για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

της Σχολής: http://semfe.ntua.gr/media/k2/attachments/20201119_Kanonismos_Diplomatikwn_ErgasiwnSEMFE.pdf, στην 

τρέχουσα ανάρτηση, επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο αιτήματος ανάθεσης. Μετά την συμπλήρωσή του, θα πρέπει 

να κατατεθεί εντύπως στη Γραμματεία της Σχολής ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο παραπάνω email: 

ugradsemfe@mail.ntua.gr, με Θέμα (Subject) Αίτημα Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας. Στο ίδιο μήνυμα μπορείτε 

να διατυπώνετε τυχόν απορίες. Η Γραμματεία θα ελέγξει αν ικανοποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και, ανάλογα, 

θα προωθωθούν τα αιτήματα προς τους Τομείς για τελική έγκριση, ή θα ενημερωθούν οι περιπτώσεις που δεν 

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις.  

Αθήνα, 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 
1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όπου απαιτούνται διευκρινίσεις, θα υπάρξει επικοινωνία με τους φοιτητές, σε διαφορετική 

περίπτωση, οι αιτούμενες αλλαγές θα εμφανιστούν στα σταθερά τους στοιχεία εντός 7-10 ημερών. 
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