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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Συμπληρωματική Ανακοίνωση 
 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που αναφέρθηκαν προς τη Γραμματεία της Σχολής, μετά την από 18.5.2020 
ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων, σημειώνονται τα εξής: 
 
Κατά την εγγραφή στο Ίδρυμα, σας διατέθηκε ένας λογαριασμός με όνομα χρήστη rsYYNNN, όπου YY το 
έτος της εγγραφής σας και ΝΝΝ ο αριθμός που αντιστοιχεί στη σειρά επιτυχίας σας.  
 
Ο λογαριασμός αυτός σας παρέχει τα εξής: 
 

1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με διεύθυνση της μορφής 
rsYYNNN@central.ntua.gr  ή  rsYYNNN@mail.ntua.gr (προσφέρονται και οι δύο επιλογές). 

2. Υπηρεσίες εντός του ΕΜΠ, όπως ιστοσελίδα χρήστη, πρόσβαση με VPN κ.ά. Αναλυτική αναφορά 
στις προσφερόμενες υπηρεσίες υπάρχει στην ιστοσελίδα του Κέντρο Ελέγχου Δικτύων ΕΜΠ 
noc (http://www.noc.ntua.gr/#). 

3. Πρόσβαση σε άδειες λογισμικού όπως matlab, abacus, arches, κ.ά. 
4. Πιστοποίηση ταυτότητας σε εξωτερικές υπηρεσίες με όνομα χρήστη της μορφής 

rsYYNNN@ntua.gr και το ίδιο password. Με την ταυτότητα αυτή, μπορείτε να συνδεθείτε σε 
υπηρεσίες όπως το eduroam (διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο πρόσβασης wifi), ή το Microsoft 365, 
το οποίο περιλαμβάνει δικτυακές εκδόσεις του Microsoft Office καθώς και το Microsoft Teams. 

 
Στην περίπτωση (4), για να γίνει η πιστοποίηση της ταυτότητας σας ως χρήστες του ΕΜΠ, μεταφέρεστε 
από το δικτυακό τόπο ή υπηρεσία που αιτείται την πιστοποίηση (π.χ. delos365.grnet.gr για την υπηρεσία 
Microsoft 365), σε υπηρεσία πιστοποίησης του ΕΜΠ. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στο 
video: https://www.youtube.com/watch?v=hZw2utCv68k 
 
Χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τα εξής: 
 
1. Κατά την πιστοποίηση σας στην εξωτερική δικτυακή υπηρεσία, δίνετε ως όνομα χρήστη το 
rsYYNNN@ntua.gr και όχι κάποια διεύθυνση email (π.χ. rsYYNNN@central.ntua.gr).  
 
2. Κατά τη μεταφορά σας στην υπηρεσία πιστοποίησης του ΕΜΠ, πρέπει να δώσετε ως όνομα χρήστη 
μόνο το rsYYNNN και τίποτε άλλο (δηλαδή rsYYNNN και όχι rsYYNNN@central.ntua.gr).  
 
Τα παραπάνω φαίνονται καθαρά στο video που προαναφέρθηκε 
(https://www.youtube.com/watch?v=hZw2utCv68k). 
 
3. Κανένας άλλος λογαριασμός στο ΕΜΠ (πχ @survey.ntua.gr, @dblab.ntua.gr κλπ) δεν είναι ισοδύναμος 
με τον λογαριασμό rsYYNNN@ntua.gr, ούτε μπορεί να γίνει κάποια ρύθμιση για να γίνει. 
 
Για δική σας διευκόλυνση, σας δόθηκε η δυνατότητα να δηλώσετε μια εξωτερική διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (gmail, yahoo, outlook, icloud, κλπ). Στη διεύθυνση αυτή, προωθούνται αυτόματα όλα τα 
μηνύματα που στέλνονται στη διεύθυνση rsYYNNN@central.ntua.gr. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να 
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιθυμείτε. Δυστυχώς, η 
διευκόλυνση αυτή φαίνεται ότι δημιούργησε παρανοήσεις, οπότε παρακαλούμε διαβάστε με μεγάλη 
προσοχή παρακάτω. 
 

mailto:rsYYNNN@central.ntua.gr
mailto:rsYYNNN@mail.ntua.gr
http://www.noc.ntua.gr/
http://www.noc.ntua.gr/
http://www.noc.ntua.gr/
mailto:rsYYNNN@ntua.gr
http://delos365.grnet.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=hZw2utCv68k
mailto:rsYYNNN@ntua.gr
mailto:rsYYNNN@central.ntua.gr
mailto:rsYYNNN@central.ntua.gr
https://www.youtube.com/watch?v=hZw2utCv68k
https://www.youtube.com/watch?v=hZw2utCv68k
mailto:rsYYNNN@survey.ntua.gr
mailto:myname@dblab.ntua.gr
mailto:rsYYNNN@ntua.gr
mailto:rsYYNNN@central.ntua.gr


ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,  157 80 – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 772 2761/2762   Fax: 772 2690 

Web site: http://www.survey.ntua.gr    Email address: secret@survey.ntua.gr 

 
Η προώθηση των μηνυμάτων του λογαριασμού rsYYNNN@central.ntua.gr σε έναν άλλο λογαριασμό, πχ 
myname@gmail.com, δεν σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες και τα προνόμια του λογαριασμού σας στο 
ΕΜΠ μεταφέρονται στον άλλο λογαριασμό.  
 
Αυτό σημαίνει, ότι ανεξάρτητα από το αν λαμβάνετε το email που σας στέλνει η Γραμματεία ή οι 
Καθηγητές σας, στον λογαριασμό myname@gmail.com, ο λογαριασμός αυτός δεν αντικαθιστά την 
πραγματική ταυτότητα χρήστη που σας προσφέρει ο λογαριασμός rsYYNNN του ΕΜΠ.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτεί τη χρήση του λογαριασμού 
χρήστη rsYYNNN και κανενός άλλου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερα αναλυτικές οδηγίες που σας δίνονται, οι 
οποίες δεν αφήνουν περιθώριο ερμηνείας. 
 

Τι απαιτείται:  
Να γνωρίζετε το συνθηματικό του λογαριασμού σας στο ΕΜΠ. Για να βεβαιωθείτε ότι το θυμάστε, 
μπορείτε να επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία webmail.ntua.gr. Αν εισέλθετε στο 
περιβάλλον του webmail, αυτό σημαίνει ότι θυμάστε σωστά το password του λογαριασμού σας στο ΕΜΠ. 
Μπορείτε να δείτε δύο παραδείγματα εισόδου στο webmail είτε με τη μορφή rsYYNNN@central.ntua.gr, 
πατώντας https://www.youtube.com/watch?v=wrfTFYx2V30&feature=youtu.be, 
είτε με τη μορφή rsYYNNN@mail.ntua.gr, πατώντας https://www.youtube.com/watch?v=Z_MTw-
YurAA&feature=youtu.be 
 

Τι δεν χρειάζεται:  
Δεν χρειάζεται να αλλάξετε την προώθηση των μηνυμάτων, να την αφαιρέσετε, κλπ. Αρκεί να είστε 
σίγουροι ότι λειτουργεί. Για να βεβαιωθείτε, ο απλούστερος τρόπος είναι να στείλετε ένα μήνυμα στον 
εαυτό σας με αποδέκτη το rsYYNNN@central.ntua.gr και να βεβαιωθείτε ότι το λάβατε ελέγχοντας το 
λογαριασμό στον οποίο αυτό προωθήθηκε (πχ myname.gmail.com στο παραπάνω παράδειγμα). 
 
Αν επιβεβαιώσετε ότι θυμάστε το συνθηματικό και ότι λαμβάνετε κανονικά το προωθούμενο mail, τότε 
δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε.  
 
Επαναλαμβάνεται εμφατικά, ότι για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις πρέπει να χρησιμοποιείτε την 
ταυτότητα rsYYNNN@ntua.gr σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Η όποια διεύθυνση προώθησης 
(gmail κλπ) ΔΕΝ είναι κατάλληλη. 
 

Αν δεν θυμάστε το συνθηματικό:  
Πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.central.ntua.gr. Πάνω δεξιά, υπάρχει η επιλογή my.central 
από την οποία επιλέγετε “ξέχασα το password” και ακολουθείτε τις οδηγίες. Αν δεν θυμάστε πού είχατε 
προωθήσει το mail σας του ΕΜΠ ή για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε πρόσβαση σε εκείνο το λογαριασμό, 
τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο ΗΥ. 
 
Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι οι διδάσκοντες ή η Γραμματεία δεν είναι διαχειριστές των 
λογαριασμών αυτών και δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν password ή όποια άλλη σχετική 
υπηρεσία. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να απευθύνεστε σε αυτούς για το συγκεκριμένο θέμα. 
 
Αντιλαμβανόμενοι ότι η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη για όλους, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας 
και τον έγκαιρο έλεγχο ότι οι προαπαιτήσεις που αναφέρθηκαν ικανοποιούνται. 
 

 
Αθήνα, 20/5/2020 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑΤΜ 
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