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ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

Αγαπητές / Αγαπητοί, 

Τη Δευτέρα 4 Οκτώβρη ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, με την πανδημία ακόμα 

παρούσα, αλλά με κάποια μέτρα που μειώνουν την επικινδυνότητά της, με κυριότερο τον 

εμβολιασμό. Επομένως, μπορούμε να βρεθούμε ξανά με φυσική παρουσία στους χώρους της 

Σχολής μας. Χρειάζεται όμως από όλους ιδιαίτερη προσπάθεια και υπευθυνότητα 

προκειμένου να μειώσουμε την διακινδύνευση (π.χ. μάσκες, εφαρμογή των υγειονομικών 

μέτρων, αποφυγή συνωστισμού). 

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ξεκινά τη Δευτέρα 11 Οκτώβρη, 

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η εβδομάδα 4/10-10/10 είναι αφιερωμένη σε 

δραστηριότητες όπως η υποδοχή των 1ο-ετών φοιτητών/-ριών μας, η παρουσίαση των κύκλων 

σπουδών, η γνωριμία με τους χώρους του Ιδρύματος Σχολής κ.λπ. (θα ακολουθήσουν 

σχετικές ανακοινώσεις). 

Προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία (μαθήματα στις αίθουσες, εργαστήρια, συναντήσεις 

με ομάδες, κ.λπ.) να οργανωθεί και να διεξαχθεί με τον καλύτερο και ασφαλέστερο δυνατό 

τρόπο, είναι σημαντικό, εκτός από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Σχολής, να 

παρακολουθείτε και αυτές που οι διδάσκοντες ανεβάζουν, για κάθε μάθημα, στη νέα 

πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων Helios , στην οποία επίσης θα μπορείτε να βρείτε το 

υλικό όλων των μαθημάτων της Σχολής. 

Για τον λόγο αυτόν,  είναι ζωτικής σημασίας όλοι οι φοιτητές/-ριες της Σχολής να εγγραφείτε 

σε όλα τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσετε κατά το χειμερινό εξάμηνο 

στο Helios . Η εγγραφή στα μαθήματα γίνεται με χρήση των ιδρυματικών σας κωδικών, μέσα 

από τη σελίδα https://helios.ntua.gr. Για τους πρωτοετείς, η εγγραφή στα μαθήματα θα πρέπει 

να γίνει μόλις αποκτήσετε ιδρυματικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του Ιδρύματος. 

Προσοχή: επιπλέον των εγγραφών στα μαθήματα στο Helios, οι φοιτητές των >1
ου

 εξαμήνου 

είναι απαραίτητο να δηλώσετε τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσετε στο 

χειμερινό εξάμηνο και στο http://www.central.ntua.gr/registrations/ όταν θα λάβετε το 

σχετικό e-mail.  

 

Ο Κοσμήτορας 

Ν. Μαρμαράς 

Καθηγητής ΕΜΠ 
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