
Καλούνται οι επιτυχόντες που έχουν ολοκληρώσει
στη Σχολή για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και

Οι εγγραφές και η σχετική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ώρες 9:00-11:30. Επιτυχόντες µε επώνυµο που

ώρες 12:00-14:30. Επιτυχόντες µε επώνυµο που

Κατ’ εξαίρεση, όσοι εκ παραδροµής δεν προσέλθουν
την Τετάρτη 4/10/2017, ώρες 11:30-13:30 στη
παρατεταµένη θεοµηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι επιτυχόντες, προσερχόµενοι στη Σχολή, θα

1. Ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας (δεν απαιτείται

2. Αίτηση Εγγραφής από το e-register (υπογεγραµµένη

3. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας 

4. Πιστοποιητικό γέννησης όπου θα αναφέρεται
οικογενειακής κατάστασης ( για όσους έχουν δηλώσει Οικογενειακή Μερίδα στα στοιχεία Ταυτότητας τους στο 

5. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ( δεν απαιτείται επικύρωση )

6. Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλο Τµήµα/ Σχολή
περίπτωση, θα ενηµερωθείτε από τη Γραµµατεία

ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr
και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

σχετική ενηµέρωση των νέων φοιτητών θα διενεργηθούν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29/9/2017, Κτ. Ζ  ΑΙΘΟΥΣΑ 102 (1ος όροφος

που αρχίζει από «Α» έως και «Κ» 

που αρχίζει από «Λ» έως και «Ψ» 

προσέλθουν στην ανωτέρω προθεσµία, µπορούν να προσέλθουν
στη Γραµµατεία της Σχολής (Κτ. Β, 1ος όροφος). Για λόγους
στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, η προθεσµία ορίζεται

θα πρέπει να καταθέτουν: 

απαιτείται επικύρωση) 

υπογεγραµµένη) 

αναφέρεται ο Αριθµός Μητρώου Αρρένων (για τους άρρενες φοιτητές
οικογενειακής κατάστασης ( για όσους έχουν δηλώσει Οικογενειακή Μερίδα στα στοιχεία Ταυτότητας τους στο 

Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ( δεν απαιτείται επικύρωση ) 

Σχολή και έχουν ήδη το πιστοποιητικό διαγραφής, θα 
Γραµµατεία για τις απαιτούµενες ενέργειες. 

https://eregister.it.minedu.gov.gr, να προσέλθουν

διενεργηθούν ως εξής : 

όροφος) 

προσέλθουν την ∆ευτέρα 2/10/2017 ή  
λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως 

ορίζεται στις 13/10/2017. 

φοιτητές) ή Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης ( για όσους έχουν δηλώσει Οικογενειακή Μερίδα στα στοιχεία Ταυτότητας τους στο e-register) 

 το καταθέσουν.  Σε διαφορετική 



 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

Η έναρξη µαθηµάτων ακαδηµαϊκού έτους 2017
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους προσωπικούς
µπορούν να εισέλθουν στα ακόλουθα : 

• Για απόκτηση φοιτητικής ταυτότητας

• Για δήλωση συγγραµµάτων : http://eudoxus.gr

• Για πληροφορίες µαθηµάτων και επικοινωνία

Οι επιτυχόντες, κατά την εγγραφή τους στη
οποίος επέχει και θέση Όνοµα Χρήστη (username
διάρκεια των σπουδών τους (φοιτητικό email
σπουδών κλπ).  

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να συµβουλεύονται
ιστοσελίδα Σχολής) για ζητήµατα που αφορούν το Πρόγραµµα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Υποτροφίες κοκ

Καλώς ορίσατε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών !

Site: www.mech.ntua.gr, Email : reg_mech@ mail.ntua.gr, 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 - 7722892, 7724146

2017-2018 ορίστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2017. Έως τότε
προσωπικούς τους λογαριασµούς, τους ηλεκτρονικούς τους κωδικούς

ταυτότητας : κατάθεση αίτησης µέσω του https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

http://eudoxus.gr 

επικοινωνία µε τους διδάσκοντες: https://mycourses.ntua.gr

στη Γραµµατεία, παραλαµβάνουν Αριθµό Μητρώου
username) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαµβάνουν
email, ηλεκτρονική εγγραφή σε µαθήµατα πλέον του

συµβουλεύονται συχνά τις Ανακοινώσεις της Γραµµατείας (στον πίνακα
ιστοσελίδα Σχολής) για ζητήµατα που αφορούν το Πρόγραµµα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Υποτροφίες κοκ

Καλώς ορίσατε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών !

@ mail.ntua.gr,  

7724146 - 7723535, - 7723578, - 7721997. 

τότε θα έχουν λάβει µέσω µηνύµατος 
κωδικούς µε τους οποίους θα  

academicid.minedu.gov.gr/ 

https://mycourses.ntua.gr  

Μητρώου Φοιτητή ( 02117xxx), ο  
απολαµβάνουν καθ’ όλη τη 
του 1ου εξαµήνου  

πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα Σχολής) για ζητήµατα που αφορούν το Πρόγραµµα Σπουδών, το Ωρολόγιο Πρόγραµµα, Υποτροφίες κοκ. 

Καλώς ορίσατε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ! 

Ζωγράφου, 06.9.2017 


