
Καλούνται οι επιτυχόντες που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr, να προσέλθουν στη Σχολή 
για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους με την εγγραφή τους στα μαθήματα και τη σχετική ενημέρωση 

τους για θέματα σπουδών από τα στελέχη της Γραμματείας. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την :  

ΠΕΜΠΤΗ 27/9/2018, στο Κτίριο Ζ / ΑΙΘΟΥΣΑ 102 (1ος όροφος) 

ώρες 9:00-11:30. Επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «Κ» 

ώρες 11:30-14:00. Επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από «Λ» έως και «Ψ» 

Κατʼ εξαίρεση, όσοι εκ παραδρομής δεν προσέλθουν στην ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να προσέλθουν την Τρίτη 2/10/2018, ώρες 

11:30-13:30 στη Γραμματεία της Σχολής (Κτ. Β, 1ος όροφος).  

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, η προθεσμία 

ορίζεται στις 12/10/2018. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι επιτυχόντες, προσερχόμενοι στη Σχολή, θα πρέπει να καταθέτουν: 

1. Ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση) 

2. Αίτηση Εγγραφής μέσω e-register (υπογεγραμμένη) 

3. Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) 

4. Πιστοποιητικό γέννησης όπου θα αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (για τους άρρενες φοιτητές) ή Πιστοποιητικό 

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

5. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ( δεν απαιτείται επικύρωση ) 

6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το : https://www.amka.gr/AMKAGR/) 

7. Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλο Τμήμα/ Σχολή και έχουν ήδη το πιστοποιητικό διαγραφής, θα το καταθέσουν.  Σε διαφορετική 
περίπτωση, θα ενημερωθείτε από τη Γραμματεία για τις απαιτούμενες ενέργειες. 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/


 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 

Παρακαλούνται, όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει κατά την εγγραφή τους στο e-register, να προβούν άμεσα στην συμπλήρωση της 
ηλεκτρονικής φόρμας του Στατιστικού Δελτίου της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ορίστηκε στις 1 Οκτωβρίου 2018. Εδώ θα βρείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

μαθημάτων: http://www.mech.ntua.gr/files/announcements/2018/08/43651.pdf  

Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα λάβετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσωπικούς τους λογαριασμούς (gmail, 
Hotmail, yahoo κλπ), τους ηλεκτρονικούς σας κωδικούς με τους οποίους θα μπορείτε να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε τα 

ακόλουθα : 

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

 Για δήλωση συγγραμμάτων : http://eudoxus.gr 

 Για πληροφορίες μαθημάτων και επικοινωνία με τους διδάσκοντες: https://mycourses.ntua.gr  

Κατά τη διαδικασία της ταυτοπροσωπίας στις 27/9/2018, θα παραλάβετε Αριθμό Μητρώου Φοιτητή ( 021 18 xxx ), ο 

οποίος επέχει και θέση Όνομα Χρήστη (username) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνετε καθʼ όλη τη 
διάρκεια των σπουδών σας (φοιτητικό email, ηλεκτρονική εγγραφή σε μαθήματα πλέον του 1ου εξαμήνου σπουδών κλπ).  

Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται συχνά τις Ανακοινώσεις της Γραμματείας (στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

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/ 7721997/ 7724146 /7721347. 

Ζωγράφου, 18.9.2018 
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