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Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σχετικά με τις εγγραφές των νέο-εισαχθέντων σπουδαστών  

στη Σχολή ΕΜΦΕ, ακαδημαϊκού έτους 2022-23 

(ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, 10%ΓΕΛ, Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,  

Αλλοδαπών/Αλλογενών και λοιπών κατηγοριών) 

 

 

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των νέο-εισαχθέντων σπουδαστών  στη Σχολή ΕΜΦΕ, ακαδημαϊκού 

έτους 2022-2023, το χρονικό διάστημα από 12/09/2022 έως 19/09/2022, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:  

 

• Να αποστείλουν ηλεκτρονικώς στη Γραμματεία της Σχολής (στη διεύθυνση 

ugradsemfe@mail.ntua.gr, και με θέμα (subject): Εγγραφή πρωτοετούς προπτυχιακού 

σπουδαστή) συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής μαζί με τα αναγκαία 

δικαιολογητικά εγγραφής. 

 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής αναφέρονται στην αίτηση εγγραφής. Ειδικά για τους νέο-εισαχθέντες της 

κατηγορίας «Αλλοδαποί – Αλλογενείς (απόφοιτοι Λυκείων εκτός ΕΕ ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – 

Μελών της ΕΕ κοκ)» τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά, στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. 

(Την  αίτηση εγγραφής  καθώς και την αναφερόμενη εγκύγκλιο, θα τις βρείτε αναρτημένες μαζί 

με την παρούσα ανακοίνωση) 

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να συμπλη-

ρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά μόνον την αίτηση εγγραφής έως 19/09/2022, ενώ τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά μπορούν είτε να κατατεθούν εντύπως στη Γραμματεία της Σχολής κατά τις ώρες εξυπηρέ-

τησης του κοινού (καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 π.μ έως 13:00 μ.μ.) έως τις 30 

Σεπτεμβρίου 2022, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά (ως συστημένος φάκελος ή με courier).  

Παρακαλούμε να καταγραφούν στην αίτηση επαρκή στοιχεία για ηλεκτρονική και τηλεφωνική 

επικοινωνία. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα ξεκινήσουν 

στις 3/10/2022.  

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο: 

http://semfe.ntua.gr/el/announcements/item/1614-orologio-programma-proptyxiakon-mathimaton-

xeimerino-eksamino-akadimaiko-etos-2022-23  

 

Συγχαρητήρια σε όλους τους νέο-εισαχθέντες.  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΦΕ 
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