
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

Kάθε πρωτοετής σπουδαστής πρέπει υποχρεωτικά να κάνει δύο εγγραφές: 

(α) Μία προεγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://reregister.it.minedu.gov.gr (βλ. σχετική ανακοίνωση Υπουργείου) και 

    (β) μία εγγραφή, με αποστολή της αίτησης εγγραφής και των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών ΕΜΠ μέσω email, όπως 
περιγράφεται στη σχετική ανακοίνωση, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη 
Σχολή.  

 

Στη συνέχεια, από το 2ο εξάμηνο σπουδών και μέχρι το τέλος των σπουδών του,  
κάθε σπουδαστής εγγράφεται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου 
(χειμερινού και εαρινού) - μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων από την έναρξη των 
μαθημάτων.  

Η δήλωση μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στις 
εξετάσεις (κανονικές ή επαναληπτικές) αλλά και για την απόκτηση των δωρεάν 
συγγραμμάτων. 

Σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση για τις εγγραφές: 

http://www.central.ntua.gr/registrations/   

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

 

Κάθε σπουδαστής έχει τον δικό του κωδικό (041ΧΧΨΨΨ ή arΧΧΨΨΨ, όπου ΧΧ είναι 
το έτος εισαγωγής και ΨΨΨ η σειρά εισαγωγής στη Σχολή) ο οποίος θα αποσταλεί 
στην ηλεκτρονική δ/νση ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί κατά την ηλεκτρονική 
εγγραφή στο ΥΠΑΙΘ. Αυτός ο κωδικός θα είναι το κλειδί για την είσοδό του στις 
περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ και αποτελεί το όνομα χρήστη 
(username) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που απολαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια 

http://www.central.ntua.gr/registrations/


των σπουδών του (φοιτητικό email, ηλεκτρονική εγγραφή σε μαθήματα εκτός του 
1ου εξαμήνου σπουδών κλπ). 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

Η Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στεγάζεται στο ισόγειο του 
κτιρίου Τοσίτσα και είναι ανοικτή για το κοινό από Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 
12.00-14.00. Στο ακαδ. έτος 2021 - 2022 δεν συνιστάται η εξυπηρέτηση των 
φοιτητών με φυσική παρουσία. Η επικοινωνία θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email της 
Γραμματείας undergrad-secr@arch.ntua.gr και στα τηλέφωνα 210772 3332, 3331, 
3327, 3326. 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

 

Η χορήγηση πιστοποιητικών* γίνεται από τη Γραμματεία της Σχολής: 

• Με ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: 
http://www.arch.ntua.gr/index.php/ilektronikes-lt-br-gt-ypiresies/  

Η παραλαβή γίνεται ηλεκτρονικά μετά από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες στο 
email των σπουδαστών ή με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού, στους ίδιους 
τους σπουδαστές ή σε νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. 

• Μέσω  ΚΕΠ 

 

 
* Με  την ολοκλήρωση της 1ης εγγραφής αποστέλλονται “Πιστοποιητικά Εγγραφής” 
σε όλους τους σπουδαστές  (χωρίς σχετική αίτηση) στις προσωπικές ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις ταχυδρομείου. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arch.ntua.gr/index.php/ilektronikes-lt-br-gt-ypiresies/


ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΩ EMAIL 

 

Όλοι οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό δίκτυο του ΕΜΠ (@central) 
από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Για τους πρωτοετείς 
δημιουργείται αυτόματα κωδικός πρόσβασης ο οποίος αποστέλλεται με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (προσωπική 
διεύθυνση εκτός υπηρεσιών ΕΜΠ) που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία της Σχολής 
τους κατά την πρώτη εγγραφή τους. Η ενημέρωση για τον κανονισμό χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΜΠ και η πρόσβαση σε αυτές βρίσκονται στον 
σύνδεσμο: https://www.ntua.gr/el/services/electronic-services . 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 

1. Πληροφορίες μαθημάτων και επικοινωνία με τους διδάσκοντες: 
https://helios.ntua.gr/course/index.php?categoryid=41 

 
2. Δήλωση συγγραμμάτων:  http://www.eudoxus.gr  

 
3. O σύνδεσμος http://www.arch.ntua.gr/index.php/paroches/ 

περιέχει πληροφορίες για: 

-  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/Πάσο (και στο: http://academicid.minedu.gov.gr/) 

- Κάρτα σίτισης (έκδοση - ανανέωση) 
- Φοιτητικές εστίες 
- Στεγαστικό επίδομα 
- Βραβεία και υποτροφίες 
- Γραφείο διασύνδεσης - εξυπηρέτησης 
- Εκπαιδευτικές εκδρομές 
- Βιβλιοθήκη 
- Εστιατόρια - κυλικεία 
- Γυμναστήριο 
- Ιατρείο 

https://www.ntua.gr/el/services/electronic-services
https://helios.ntua.gr/course/index.php?categoryid=41
http://www.eudoxus.gr/
http://academicid.minedu.gov.gr/

