
Βασικές οδηγίες για τους πρωτοετείς σπουδαστές 

της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 

 Πώς θα εγγραφώ; 

Εως τα μέσα Οκτωβρίου στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση του 

μηχανογραφικού σας, θα λάβετε μήνυμα από το Κέντρο Η/Υ του Ιδρύματος  το οποίο θα 

περιέχει τον προσωπικό σας κωδικό σπουδαστή (username) και το συνθηματικό εισόδου 

(password). 

Κάθε σπουδαστής έχει το δικό του μοναδικό κωδικό (021ΧΧΨΨΨ ή mcΧΧΨΨΨ, όπου ΧΧ το 

έτος εισαγωγής και ΨΨΨ η σειρά εισαγωγής στη Σχολή). Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να 

απομνημονευθεί καθώς θα είναι το κλειδί για την είσοδο στις περισσότερες ηλεκτρονικές  

υπηρεσίες του ΕΜΠ .  

Λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της πρώτης εγγραφής σας, καθώς και για τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία εισαγωγής, θα ανακοινωθούν τις επόμενες 

ημέρες εδώ http://www.mech.ntua.gr. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα αφορά 

αποκλειστικά την εγγραφή σας στο 1o εξάμηνο σπουδών και θα γίνει ηλεκτρονικά.  

Για την εγγραφή στα επόμενα εξάμηνα πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της 

Γραμματείας στις ιστοσελίδες της Σχολής. 

Για προβλήματα που σχετίζονται με κωδικούς σπουδαστών και χρήση email πρέπει να 

απευθύνεστε στο Κέντρο Η/Υ του ΕΜΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση adm@central.ntua.gr. 

 Πώς θα παρακολουθήσω τα μαθήματα; 

Εφόσον λάβετε τον προσωπικό κωδικό σπουδαστή θα πρέπει να εισέλθετε στην πλατφόρμα 

Helios (https://helios.ntua.gr/) και να εγγραφείτε στις ιστοσελίδες των  μαθημάτων του 1ου 

εξαμήνου σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσετε. 

Η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα Helios είναι 

απαραίτητη προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο διεξαγωγής του κάθε μαθήματος 

(π.χ. link για κάθε διάλεξη εάν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά), τις λοιπές εκπαιδευτικές 

διαδικασίες/υποχρεώσεις του (π.χ. εργαστήρια, εργασίες), καθώς και το εκπαιδευτικό-

υποστηρικτικό υλικό του.  

 Πώς θα πάρω ακαδημαϊκή ταυτότητα;  

Αιτήσεις για ακαδημαϊκή ταυτότητα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Παιδείας μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο εξάμηνο: 

http://academicid.minedu.gov.gr/  

Στην παραπάνω ιστοσελίδα υπάρχουν διαθέσιμες και όλες οι σχετικές πληροφορίες 

αναφορικά με την έκδοση, παραλαβή, το δικαίωμα κτήσης ακαδημαϊκής ταυτότητας καθώς 

και το χρονικό διάστημα που αυτή έχει ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο). 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Ζωγράφου, 21/09/2021 
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