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Υπηρεσίες χρηστών 
 
− Προσωπική ατζέντα (my.ntua.gr) 

− Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail.ntua.gr) 

− Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο (eduroam Wi-Fi) 

− Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) 

− Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) 

− Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr) 

− Προσωπικές ιστοσελίδες (users.ntua.gr) 

− Υπηρεσία ταυτοποίησης χρηστών (https://login.ntua.gr) 

 

Υπηρεσίες Τρίτων 

 

− Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - https://eudoxus.gr/ 

− Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 
https://academicid.minedu.gov.gr/ 

https://eudoxus.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
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Ενεργοποίηση e-mail λογαριασμού 

username@mail.ntua.gr 

 

− Η πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  δεν είναι εξ 
αρχής ελεύθερη για το χρήστη.  

 

− Για να αποκτήσει πρόσβαση στην γραμματοθυρίδα του, θα πρέπει 
να αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας, μέσα από 
το my.ntua.gr (συνδεόμενος με το username και το password που του 
έχει αποδoθεί) στον mail server mail.ntua.gr.  

 

− Επιλογή 'My Account'--> Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. 

 

https://my.ntua.gr/
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Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses)  
 
 

 

Η υπηρεσία απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και στους φοιτητές του. 

− Μέλη ΔΕΠ 
Αν είστε μέλος ΔΕΠ μέσω της υπηρεσίας mycourses.ntua.gr μπορείτε να 
κατασκευάσετε με απλό τρόπο και χωρίς ειδικές γνώσεις τις ιστοσελίδες των 
μαθημάτων σας. 

− Φοιτητές 
Αν είστε φοιτητής του Ιδρύματος μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των 
μαθημάτων σας που έχουν δημιουργήσει οι διδάσκοντες. 

 

Πρόσβαση 

− Η πρόσβαση στο mycourses γίνεται πολύ απλά, πληκτρολογώντας σε μία 
εφαρμογή web browser την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr 

 

http://mycourses.ntua.gr/
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Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) 

 
Η υπηρεσία πρόσβασης μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Networks - VPN) 
προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΕΜΠ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω τρίτων 
δικτύων να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφαλή τρόπο στο δίκτυο του ιδρύματος και στις 
υπηρεσίες του. Η σύνδεση γίνεται με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (OpenVPN), το οποίο 
δημιουργεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του δικτύου του 
ΕΜΠ.  

 

Η χρήση της υπηρεσίας VPN από τους χρήστες του ιδρύματος που συνδέονται από 
απομακρυσμένα δίκτυα (π.χ. επισκέπτες σε άλλα δίκτυα) ή από εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης 
(π.χ. οικιακές συνδέσεις ADSL) προσφέρει πλεονεκτήματα όπως: 

− Πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του δικτύου του 
ΕΜΠ, όπως για παράδειγμα οι συνδρομές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και η χρήση των 
εξυπηρετητών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Iδρύματος.  

− Ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΜΠ και του διαδικτύου ακόμα και στις περιπτώσεις 
που δεν είναι εγγυημένη η ασφάλεια του δικτύου πρόσβασης. 

 

http://www.noc.ntua.gr/help/VPN
http://www.lib.ntua.gr/

