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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

Οι αιτήσεις εγγραφής/δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 για το ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική» θα 

πραγματοποιηθούν την περίοδο 10/10/2022 έως και 21/10/2022. 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές παλαιότερων ετών, οι αιτήσεις 

εγγραφής/δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν με τη συμπλήρωση του 

σχετικού εντύπου και την αποστολή του σε μορφή pdf στο email: 

pgradsemfe@mail.ntua.gr, με θέμα: «Δήλωση μαθημάτων του ΔΠΜΣ ΕΦ. 

ΜΗΧ.»  Στην υπογραφή μπορεί να συμπληρωθεί απλά το ονοματεπώνυμο του 

φοιτητή. 

Σημειώνουμε τα εξής: 

 Αίτηση εγγραφής είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν και οι φοιτητές για 

τους οποίους εκκρεμεί μόνο η Μεταπτυχιακή Εργασία, σημειώνοντας ότι 

οφείλουν μόνο μεταπτυχιακή εργασία. 

 Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους 

Εργασίας, και δεν έχουν συμπληρώσει το έντυπο «Ανάθεσης – Δήλωσης  

Μεταπτυχιακής Εργασίας» μπορούν να το συμπληρώσουν και να το 

αποστείλουν στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τη 

διάρκεια των εγγραφών.  

Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού 

προγράμματος και της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 



Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει στο ως άνω ορισθέν χρονικό 

διάστημα να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν την αίτηση εγγραφής/δήλωση 

μαθημάτων και στη συνέχεια να την προσκομίσουν σε έντυπη μορφή στην κεντρική 

Γραμματεία της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε (νέο κτήριο ΣΕΜΦΕ, 2ος όροφος, Δευτέρα – Τετάρτη - 

Παρασκευή 11:00  - 13:00) μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει    ότι 

αναμένεται η αποφοίτηση κατά την περίοδο του Οκτωβρίου 2022 (στην περίπτωση 

αυτή ο φοιτητής θα προσκομίσει το πτυχίο ή δίπλωμά του όταν το παραλάβει από τη 

Γραμματεία της Σχολής του).  

2) Πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλου σπουδών για τους προερχόμενους από 

Πανεπιστήμια εξωτερικού. 

3)  Αντίγραφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας 

4) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

5) Αντίγραφο πιστοποιητικού ξένων γλωσσών για τους ημεδαπούς και Ελληνικής 

γλώσσας για τους αλλοδαπούς. 

6)  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά είχαν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή 

κατά την υποβολή υποψηφιότητας, ωστόσο απαιτείται από τους νεοεισαχθέντες να 

τα προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή.  

Οι νεοεισαχθέντες θα πρέπει να αναγράψουν στην αίτηση εγγραφής / δήλωση 

μαθημάτων το username που επιθυμούν  να έχουν προκειμένου στη συνέχεια να 

αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ. Στο αναγραφόμενο 

username θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ονοματεπώνυμο του φοιτητή σε πεζούς 

λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα. 

Αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών θα μπορούν να υποβάλλονται από τη 

Δευτέρα 24/10/2022 στο email: pgradsemfe@mail.ntua.gr. Σημειώνεται ότι οι 

νεοεισαχθέντες φοιτητές θα μπορούν να παραλάβουν πιστοποιητικά μόνο εφόσον 
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προσκομίσουν στη Γραμματεία το πτυχίο ή δίπλωμα της Σχολής από την οποία 

προέρχονται, οπότε και θα προμηθευτούν από το Κέντρο Η/Υ του ΕΜΠ στο email 

που έχουν δηλώσει, κωδικούς πρόσβασης για τη σύνδεσή τους στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του ΕΜΠ.  

Μετά την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης θα μπορούν να υποβάλλονται από 

τους ενδιαφερόμενους αιτήσεις έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας 

https://academicid.minedu.gov.gr. 

  

Από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
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