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Αθήνα, 1/3/2021 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

  

Γνωρίζουμε σε όλους τους/τις σπουδαστές /στριες ότι έχει ανοίξει η προθεσμία: (α) εγγραφής στο 

εξάμηνο και (β) δήλωσης των μαθημάτων μέσω του εγγραφολογίου:  

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

Επισημαίνουμε ότι η Εγγραφή στο Εξάμηνο και η δήλωση των μαθημάτων, μέσω της ανωτέρω 

πρατφόρμας (εγγραφολόγιο), είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να έχουν οι σπουδαστές/στριες 

το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και το δικαίωμα καταχώρησης της βαθμολογίας τους, στα 

αντίστοιχα μαθήματα. 

Οι ανωτέρω εγγραφές και τα αντίστοιχα δικαιώματα δεν υποκαθίστανται με κανέναν τρόπο από την 

(παράλληλη) εγγραφή τους  στο mycourses των αντίστοιχων μαθημάτων, η οποία γίνεται για λόγους 

ουσιαστικής επικοινωνίας με τον διδάσκοντα και ουσιαστικής παρακολούθησης του μαθήματος, καθώς 

και για λόγους πρόσβασης στο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Σπουδαστές/στριες που δεν εγγραφούν κατά το χρονικό διάστημα 22/2-14/3/2021 στο εξάμηνο και στα 

μαθήματα μέσω του εγγραφολογίου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ούτε δικάιωμα 

καταχώρησης βαθμολογίας, έστω και αν είναι εγγεγραμμένοι στο mycourses των αντίστοιχων 

μαθημάτων 

Σε περιπτωση τεχνικών προβλημάτων κατα την εγγραφή σε εξάμηνο/μαθήματα μέσω του 

εγγραφολογίου, πρέπει να αποστέλλεται άμεσα μήνυμα στη Γραμματεία στο e-mail: 

ugradsemfe@mail.ntua.gr, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται στοιχεία του αιτούντα (όνομα, αρ. μητρώου) 

καθώς και η περιγραφή του προβλήματος. 

Η Γραμματεία θα μεριμνήσει για την επίλυση και σε περίπτωση προβλήματος στη δήλωση μαθημάτων, 

θα προχωρήσει στη δήλωσή τους. Σε κάθε άλλο πρόβλημα θα δίνει οδηγίες απαντώντας στα email.  
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