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 Με ένα γρήγορο σκρολάρισμα, μάθε ό,τι χρειάζεσαι 
για την επιβίωση στη σχολή και στο πανεπιστήμιο σου.

*κατάλληλος και για πανδημίες.



Πρώτα 
Βήµατα

Ιδρυματικός λογαριασμός

 «Επιτρέπει στον φοιτητή να έχει πρό-
σβαση σε όλες τις πανεπιστημιακές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Αποκτάται 
με την εγγραφή στο τμήμα, μέσω SMS 
στον δηλωμένο αριθμό τηλεφώνου». 

Για περισσότερες πληροφορίες : 
 https://it.auth.gr/el/account/univID

Δήλωσε τη σχολή στο μηχανογραφικό σου. 

Κάνε εγγραφή στο Υπ.Παιδείας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας eregister.it.minedu.gov.gr .

Άνοιξε το SMS στο κινητό σου. Το SMS θα περιέχει δύο(2) κωδικούς, 
τον ΑΠΜ (Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου) και τον OTΡ (One 
Time Password). 

Επισκέψου τη σελίδα register.auth.gr, πάτησε «Ιδρυματικός Λογαριασμός» 
και ακολούθησε τα βήματα χρησιμοποιώτας τους παραπάνω κωδικούς. 

https://it.auth.gr/el/account/univID
http://register.auth.gr
https://eregister.it.minedu.gov.gr


Πρώτα 
Βήµατα

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

 «Για την αίτηση θα χρειαστείς τον 
Ιδρυματικό Λογιαριασμό που έχεις  ήδη 
δημιουργήσει στο προηγούμενο βήμα. 
 Το ΠΑΣΟ σου θα ισχύσει για τα επόμε-
να 7 χρόνια και θα λειτουργεί ως Δελτίο 
ειδικού εισιτηρίου για τις μετακινήσεις 

σου με τα δημόσια μέσα.»

Επισκέψου τη σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/Procedure 

Κάνε κλικ στο σύνδεσμο «Εγγραφή/Είσοδος» και έπειτα στο πάνελ 
«Εγγραφή», επίλεξε «Προπτυχιακός φοιτητής». 

Επίλεξε από τη λίστα «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης» και 
εισάγαγε το username και password του Ιδρυματικού Λογαριασμού 
σου. 

Τέλος, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ακολούθησε τη διαδικασία. 

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


Φυσική και μη Παρουσία

Αντιμετώπιση
Πανδημίας

Γύρισες πίσω στις τάξεις και δε 
ξέρεις που διδάσκεται το μάθημα 
σου ; Κανένα πρόβλημα!  Έξω από την 
κάθε αίθουσα ψάξε και βρες το 
ανάλογο QR CODE και μάθε στη στιγμή 
την χρήση αυτού του χώρου.

Διδασκαλία εξ'αποστάσεως.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διδασκαλίας 2020-2021, η πλειοψηφία
των μαθημάτων θα γίνει ηλεκτρονικά.
Για την παρακολούθηση των διαλέξεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
εγκαταστήσουν την πλατφόρμα του ZOOM και του Microsoft Teams.

Χώρος Πολυτεχνείου.
Το Πολυτεχνείο είναι ανοικτό τις εργάσιμες μέρες: 07:30-20:00.
Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική καθ'όλη τη διάρκεια παραμονής μας 
στους χώρους του.
Το Κυλικείο της Πολυτεχνικής εξυπηρετεί καθημερινά: 07:30-15:30.
Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

Η έναρξη μαθημάτων για το έτος 2020-2021 είναι τη Δευτέρα 5/10.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

https://it.auth.gr/el/zoomparticipant
https://it.auth.gr/sites/default/files/downloads/Teams%20-%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CF%83%CE%B5%20%CE%B5%CE%BE%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7.pdf
https://www.civil.auth.gr/images/files/proptixiaka/progdid/2020/Winter_2020-21_GR_V2.pdf
https://www.civil.auth.gr/proptixiakes/progdid.html
https://www.erasmus.gr/microsites/1024/qr-code


Βασικές 
∆ιαδικασίες

Εγγραφή εξαμήνου & Δήλωση

«Ό,τι πληροφορίες για θέματα σπουδών 
χρειαστείς, βρίσκονται στη σελίδα 

του Τμήματος.  Επίσης, μπορείς να δεις 
εποπτικά τα προσωπικά σου στοιχεία, 

τις βαθμολογίες και να υποβάλλεις τις αί-
τησεις σου στη σελίδα της ηλεκτονικής 

γραμματείας».

Εγγραφή στο εξάµηνο. 
 Στην αρχή κάθε εξαµήνου πρέπει να κάνεις εγγραφή στο τρέχον 
εξάμηνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται από το Τμήμα. 

∆ήλωση µαθηµάτων. 
 Πέραν της εγγραφής είναι επίσης απαραίτητο στην αρχή κάθε  εξαµήνου να 
κάνεις ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στα οποία επιθυμείς να εξεταστείς.

Γραµµατεία. 
Η Γραμματεία  δέχεται τους φοιτητές/τριες όλες τις εργάσιμες ημέρες
11:00-13:00, με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας του
COVID-19, και μόνο για ζητήματα που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν 
εξ'αποστάσεως.

 Γραμματέας Τμήματος 
 Φοιτητικά θέματα: 

Α. Κατσαρού    2310-995852             
Α. Κουαρτάνου 2310-995612  
Δ. Κακουλίδου  2310-995613

http://www.civil.auth.gr
http://www.civil.auth.gr
https://sis.auth.gr
https://sis.auth.gr
https://sis.auth.gr/new/semester_application
https://sis.auth.gr/new/register_courses
https://students.auth.gr/#/dashboard


Διαδικτυακές υπηρεσίες

« Η διαδικτυακή σου δραστηριότητα 
πάνω σε θέματα της Σχολής δε σταματά 
εδώ. Όποτε χρειαστεί να επικοινωνήσεις 
με τα υπόλοιπα άτομα της Σχολής σου 

αλλά και να δεις τις βαθμολογίες με το 
που ανακοινωθούν, μπες στο Facebook 

group του Τμήματος».

Πλατφόρµα  e-learning. 
 Πλατφόρμα διάθεσης του ηλεκτρονικού υλικού του κάθε
µαθήµατος και ανακοινώσεων από τους διδάσκοντες αλλά και αλληλεπί-
δρασης μεταξύ αυτών και των φοιτητών.

Ιδρυµατικό e-mail. 
 Σε αυτό έρχονται ενημερώσεις για μαθήματα, μηνύματα και προσκλήσεις 
που αποστέλλονται από το Τμήμα και την Κοσμητεία, και µέσω αυτού
µπορεί ο φοιτητής να επικοινωνήσει άµεσα µε τους καθηγητές του και με τη 
Γραμματεία. 

Ηλεκτρονική αξιολόγηση διδασκόντων. 
 Μια πολύ σημαντική διαδικασία για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Πρόκειται για μια ανώνυµη φόρµα αξιολόγησης κάθε 
μαθήματος και κάθε διδάσκοντα του Τμήματος κοντά στο
τέλος της σειράς μαθημάτων. Πληροφορίες https://qa.auth.gr

Ηλεκτρονικά 
Εργαλεία

https://www.facebook.com/groups/514812528596833/
https://elearning.auth.gr
https://it.auth.gr/el/mailServices/email
https://qa.auth.gr


Λογισμικό & Πρόσβαση σε Υ/Η

«Ήξερες πως το Α.Π.Θ. έχει αναπτύξει την 
εφαρμογή myAuth για Android & iOS στην
οποία μπορείς να δεις τις αίθουσες διδα-

σκαλίας σου, το μενού της Λέσχης καθώς 
και το εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα με 

ένα απλό κλικ ;» 
Κλικ!

∆ιανοµή λογισµικού. 
 Το πανεπιστήμιο σου προσφέρει κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου 
ορισμένα δωρεάν προγράµµατα που θα προβούν χρήσιμα τόσο για τις 
εργασίες σου αλλά και για την αυτοεκπαίδευση σου. Διαθέσιμο λογισμικό.

Νησίδα Η/Υ του Τµήµατος. 
 Η νησίδα Η/Υ στεγάζεται στις αίθουσες 534 και 536,  και λειτουργεί 
όλες τις εργάσιμες: 09:00- 17:00. Έχεις επίσης δυνατότητα εκτύπωσης 
σελίδων Α4. 

Παροχή τεχνικής υποστήριξης ΚΗ∆. 
 Η υποστήριξη χρηστών του  ΚΗΔ εξυπηρετεί αιτήματα τεχνικής 
υποστήριξης, οργανώνει σειρές εκπαιδευτικών δράσεων για τα μέλη της 
πανεπιστημι-ακής κοινότητας, καθώς και προσφέρει online εγχειρίδια 
όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων.

Ηλεκτρονικά 
Εργαλεία

                      Απαραίτητη η τήρηση αποστάσεων, χρήση αντισηπτικού και μάσκας
κατά τη διάρκεια χρήσης των Η/Υ.

https://it.auth.gr/el/myAuth
https://it.auth.gr/el/Services/software
https://nisida.civil.auth.gr
https://nisida.civil.auth.gr/εκτυπώσεις/
https://it.auth.gr/el
https://it.auth.gr/el/manuals


Εύδοξος& 
Βιβλιοθήκη

Δήλωση & Παραλαβή βιβλίων

«Θέλεις να κάνεις γνωριμίες με μεγαλύ-
τερα έτη και να μάθεις τα ΣΟΣ από πρώ-
το χέρι; Επίλεξε το παράθυρο «Eudoxus+»  
όταν κάνεις τη δήλωση σου και κέρδισε 
πόντους που μπορείς να αξιοποιήσεις για 
να πάρεις ακόμα περισσότερα βιβλία!»

Άνοιξε ο Εύδοξος ; 
 Λίγο µετά την δήλωση µαθηµάτων σου, ήρθε η ώρα να δηλώσεις και το 
ανάλογο εγχειρίδιο για το κάθε μάθημα. 

∆ήλωση συγγραµάτων. 
 Κατόπιν συνεννοήσεως με τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/-ουσα ήρθε η 
ώρα να δηλώσεις το σύγγραμα που θα σου κάνει παρέα στην εξεταστική 
επισκέπτοντας το σύστημα υποβολής δηλώσεων. Μπορείς να δηλώσεις 
µόνο ένα (1) σε κάθε μάθημα. 

Τελική υποβολή δήλωσης.
 Αφού πατήσεις «Τελική Υποβολή δήλωσης», το σύστημα θα σου παρέχει 
έναν κωδικό PIN. Με αυτόν τον αριθμό και τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία 
του ΠΑΣΟ σου, παραλαμβάνεις τα συγγράματα σου από τα εκάστοτε 
σημεία διανομής. Λόγω COVID-19 ενδέχεται να γίνει η διανομή κατ'οίκον. 
Μείνε συντονισμένη/ος!

https://service.eudoxus.gr/student/#eudoxusplus:
https://eudoxus.gr
https://service.eudoxus.gr/student/api/studentDetails


Εύδοξος& 
Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη & Αναγνωστήριο

«Για να βρεις κατευθείαν το εγχειρίδιο 
που σε ενδιαφέρει, μπες στον ενιαίο   

ηλεκτρονικό κατάλογο συγγραμάτων 
και συμβουλέψου τον ραβδοκώδικα. 

 Για να βρείς έυκολα πηγές και τον κα-
νονισμό της Βιβλιοθήκης, Κλικ! εδώ».

Βιβλιοθήκη Πολιτικών Μηχανικών. 
     Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα – Παρασκευή : 8:00-15:00.

        Λόγω COVID-19, το αναγνωστήριο είναι προσωρινά κλειστό.
     Κτήριο 10 επέκτασης Πολιτικών Μηχανικών (κάτω από την γραμματεία του Τμήματος). 

Αναγνωστήριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ. 
     Εξαιτίας COVID-19 όλα τα αναγνωστήρια παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας.

        Κάτω από το Αναγνωστήριο λειτουργεί Κυλικείο &Φωτοτυπικό Κέντρο.

         Απέναντι από τη Δ.Ε.Θ. και ανάμεσα από το κτίριο Διοίκησης και το Πολυτεχνέιο. 

∆ανεισµός (εκτός των περιοδικών).
 Εξαιτίας COVID-19 , εώς τώρα δε χρειάζεται να κάνεις εγγραφή στη βιβλιοθήκη του 
Τμήματος. Πρέπει όμως κάθε άιτημα για δανεισμό και επιστροφή να γίνεται ηλεκτρονικά.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ!                      Διάρκεια δανεισμού: 15 ή 30 ημέρες. 

http://search.lib.auth.gr
http://www.lib.auth.gr
https://www.lib.auth.gr/el/b009
https://www.lib.auth.gr/el/εξοπλισμός/αναγνωστήριο
http://eadp.auth.gr/el/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.lib.auth.gr/el/item_request
https://www.lib.auth.gr/el/covid19_062020


Καθημερινής χρήσης

«Αν θέλεις να δεις το εβδομαδιαίο μενού 
της λέσχης, μπορείς να το κάνεις είτε 
από την εφαρμογή myAuth, είτε πατώ-

ντας  αυτόν τον σύνδεσμο. Για τη σίτιση 
σου είναι απαραίτητη η υποβολή ηλεκτρονι-

κής αίτησης σ’αυτό το σύνδεσμο».

Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. 
     Ωράριο λειτουργίας καθημερινά: Πρωί : 8:30-10:00, 
    Γεύμα :11:00-15:30, Δείπνο :15:30-20:00

Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου, απέναντι από το ΠΑΜΑΚ. 

Πανεπιστηµιακό γυµναστήριο Α.Π.Θ. 
Ωράριο λειτουργίας καθηµερινά εκτός ΣΚ και αργιών :   9:00-20:00
Περισσότερες πληροφορίες &εγγραφές λόγω COVID-19.

     Αγίου Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου. 

Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης Α.Π.Θ.
Ωράριο λειτουργίας  ∆ευτέρα εως Παρασκευή : 8:30-15:30.

 Ισόγειο Κάτω Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ., επίσκεψη  κατόπιν επικοινωνίας. 

Στήριξη& 
Υπηρεσίες

Γίνεται παραλαβή συσκευασμένου γεύματος.
Τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας!

https://www.auth.gr/units/596/weekly-menu
https://register.auth.gr/dining-info
http://gym.web.auth.gr/el
http://kesypsy.web.auth.gr
http://www.pfl.auth.gr
http://www.gym.auth.gr/el/node/5572


Ειδικής χρήσης

«Για να κάνεις γρήγορα και εύκολα 
την αίτηση για το σήμα στάθμευσης 
του οχήματος σου στους χώρους του 
Α.Π.Θ., συμπλήρωσε αυτήν την αίτηση. 
Εάν δεν οδηγείς, η πανεπιστημιούπολη πε-
ριτριγυρίζεται  από  λωρίδες ποδηλασίας».

 ∆οµή Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας.
  Η βασική αποστολή της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι η καλύτερη και  
 αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.  
 Αποτελείται από το Γραφείο Διασύνδεσης & το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
     Κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. 

 Έκδοση ειδικού σήµατος στάθµευσης στους χώρους Α.Π.Θ. 
       Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κίνησης καθηµερινά εκτός ΣΚ 
        και αργιών : 11:30-13:00. 
  Κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα παραλαβής σήματος για ένα (1) μόνο όχημα.

 Πανεπιστηµιακή κατασκήνωση Καλάνδρας Α.Π.Θ.
  Λειτουργεί στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, τους καλοκαιρινούς μήνες.  
 Δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτή έχουν όλοι οι φοιτητές του A.Π.Θ., καθώς 
 και εώς δύο (2) συνοδοί ανά φοιτητή. 
  Απαιτείται η έκδοση σχετικής κάρτας εισόδου.

Στήριξη& 
Υπηρεσίες

Ελπίζουμε φέτος, το καλοκαίρι 2020-2021 να λειτουργήσει ξανά!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci4ztraYIC8dsyyUODgknBwFe0sFUa6-Ne3qcX3lVbuYTS0w/viewform
https://dasta.auth.gr
https://www.auth.gr/office/624
http://camping.auth.gr/el


Λοιπές υπηρεσίες

Στήριξη& 
Υπηρεσίες

• Κέντρο διδασκαλίας ξένων γλωσσών., Μαθήματα εξ' αποστάσεως!

• Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών.

• Ταμείο υποστήριξης φοιτητών.

• Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.

• Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.

• Ηλεκτρονική βάση ενοικιαζόμενων σπιτιών.

• Στέγαση στις φοιτητικές εστίες.        Ηλεκτρονική αίτηση για 2020-2021

• Ανοικτή Γραμμή εξυπηρέτησης Φοιτητών προς  Αναζήτηση Στέγης.

http://www.lance.auth.gr
https://www.auth.gr/healthservices_students
https://www.auth.gr/studentsfunding
https://www.auth.gr/14
http://acobservatory.web.auth.gr
http://dps.auth.gr/el/houses_for_rent
https://www.auth.gr/units/3409
https://www.auth.gr/news/anouncements/20974
https://www.auth.gr/news/anouncements/28245


Οδηγός επιβίωσης Α.Π.Θ.

Πληροφορίες& 
Χάρτης Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο, την πόλη 
και τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, απευθύνσου στον Οδηγό Επιβίωσης Α.Π.Θ.

Διαδραστικός χάρτης Α.Π.Θ.

Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να πλοηγηθείς μέσω του  
διαδραστικού χάρτη του Πανεπιστημίου, όπου μπορείς εύκολα να βρεις 
οποιοδήποτε κτήριο υπάγεται στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. 
                     Γειά! Είμαι ο σύνδεσμος που σου υποσχέθηκαν. 
   

Μπορείς μέσα από τον χάρτη να επιλέξεις από το μενού το εξής πάνελ             και 
να απομονώσεις τις εγκαταστάσεις που σε ενδιαφέρουν! 
 

https://www.auth.gr/sites/default/files/press/odigosepibioshs_2017_interactive_final_0.pdf
https://maps.auth.gr


Ευχαριστίες

 Το ακαδημαϊκο προσωπικό του Τμήματος σας εύχεται 
μία εποικοδομητική και δημιουργική σταδιοδρομία !

IACES LC Θεσσαλονίκη 

Επιτροπή Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών 2020-2021 

(Συντονίστρια: Επικ. Καθ.  Αντιγόνη Ζαφειράκου).
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Επιμέλεια :

https://www.facebook.com/iaces.thessaloniki/
https://www.instagram.com/iaces_lcthessaloniki/?hl=el
https://www.youtube.com/channel/UCAXUHSs8Cawk1ML9aHgH27Q/featured
https://www.linkedin.com/company/iaces-lc-thessaloniki
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