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ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Με αυτόν ο φοιτητής έχει πρόσβαση σε όλες τις διαδικτυακές 
υπηρεσίες που του προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

1. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
λαμβάνετε ένα SMS στον αριθμό του κινητού που έχετε δηλώσει κατά 
την αίτηση εγγραφής. Το SMS θα περιλαμβάνει δύο κωδικούς, τον ΑΠΜ
(Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου) και τον ΟΤΡ (one time password).

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα register.auth.gr, πατήστε Ιδρυματικός
Λογαριασμός και ακολουθήστε τα βήματα δημιουργίας του 
χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δύο κωδικούς. 

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

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ)

Αιτήσεις για ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλουν όλα 
ταμέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει και 
ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου

On – line αίτηση: http://academicid.minedu.gov.gr/procedure

Πρώτα Βήματα

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


              Βασικές Διαδικασίες
 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Οι φοιτητές (όλων των εξαμήνων) πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά τη 
δήλωση εγγραφής εξαμήνου στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες 
που ορίζονται από τοΤμήμα. 

*Η διαδικασία εγγραφής εξαμήνου είναι διαφορετική από αυτή της δήλωσης
μαθημάτων.

Για πληροφορίες: https://sis.auth.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Οι  φοιτητές (όλων των εξαμήνων) είναι επίσης απαραίτητο να κάνουν 
ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου σε 
ημερομηνίες που ορίζονται από το Τμήμα. 

*Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων είναι διαφορετική από αυτή της εγγραφής
στο εξάμηνο.

Για πληροφορίες: https://sis.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η γραμματεία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος, 
δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 11:00 π.μ. ως 
την 1:00 μ.μ., ενώ πληροφορίες για θέματα σπουδών και άλλα θέματα 
υπάρχουν καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος στο Διαδίκτυο.

Γραμματέας Τμήματος Δ. Σουγλέρης 2310-995852, 
Φοιτητικά θέματα: Α. Κουαρτάνου 2310-995612

https://sis.auth.gr
https://sis.auth.gr


            Ηλεκτρονικά Εργαλεία

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING 
(https://elearning.auth.gr)

Ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης του ηλεκτρονικού υλικού του κάθε 
μαθήματος από τους διδάσκοντες αλλά και αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
φοιτητών και των διδασκόντων.

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚO Email

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

Για ενεργοποίηση και πληροφορίες:  https://it.auth.gr/el/mailServices/email

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

Μια πολύ σημαντική διαδικασία για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Πρόκειται για μια φόρμα αξιολόγησης του κάθε μαθήματος 
και του κάθε διδάσκοντα του Τμήματος, με ανώνυμο τρόπο και μετά το 
τέλος των μαθημάτων.

Για πληροφορίες: https://qa.auth.gr

https://it.auth.gr/el/mailServices/email
https://elearning.auth.gr
https://qa.auth.gr


Αλλες Υπηρεσίες

 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ

• Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. – Αναγνωστήριο

• Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00-02:00
Σάββατο – Κυριακή: 08:00 - 24.00

• Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή : 8:00-15:00

 Τοποθεσία: Κτήριο 10 επέκτασης Πολιτικών Μηχανικών (κάτω
από την γραμματεία του Τμήματος)

• Δανεισμός:
 Με την ακαδημαϊκή ταυτότητα.
 Απαιτείται εγγραφή στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος
 Διάρκεια δανεισμού: 15 ή 30 ημέρες.

• Μέσα από την ιστοσελίδα  http://www.lib.auth.gr/ οι
φοιτητες μπορούν να ρουν πληροφορίες για όλες τις
ηλεκτρονικές πήγες και τον Κανονισμό της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης και των παραρτηματων της

• Η αναζήτηση συγγραμμάτων στον ενιαίο ηλεκτρονικό
κατάλογο γίνεται στη διεύθυνση http://search.lib.auth.gr/

* Κατά τις περιόδους εξεταστικής, η βιβλιοθήκη λειτουργεί όλο το
εικοσιτετράωρο καθ όλη τη διάρκεια της βδομάδας

http://search.lib.auth.gr/
http://www.lib.auth.gr/


ΣΙΤΙΣΗ

Ώρες λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης:
 Πρωί 8:00 – 9:30
 Μεσημέρι: 12:30 – 16:00
 Βράδυ: 18:30 – 21:00

Μενού της ΠΦΛ: https://www.auth.gr/units/596/weekly-menu

*Απαραίτητη είναι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος για σίτιση με 
τα κατάλληλα δικαιολογητικά: http://register.auth.gr/dining-info

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Για την εγγραφή στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο απαιτούνται:

 Ακαδημαϊκή ταυτότητα (Πάσο)
 Κόστος εγγραφής: 20€ για την ακαδημαϊκή χρονιά.

Για πληροφορίες: http://www.gym.auth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ Α.Π.Θ.

Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση λειτουργεί στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Δικαίωμα πρόσβασης σ’ αυτή έχουν όλοι οι 
φοιτητές του A.Π.Θ. (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί), καθώς και οι 
εργαζόμενοι.

*Απαιτείται η έκδοση σχετικής  κάρτας εισόδου.

Για πληροφορίες: http://camping.auth.gr

https://www.auth.gr/units/596/weekly-menu
http://register.auth.gr/dining-info
http://www.gym.auth.gr
http://camping.auth.gr


ΔΑΣΤΑ (ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ)

Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί μια δομή του Α.Π.Θ., βασική αποστολή της οποίας 
είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με 
την αγορά εργασίας. Αποτελείται από το Γραφείο Διασύνδεσης και το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

• Τοποθεσία: Κάτω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.

Για πληροφορίες: http://dasta.auth.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Η.Δ.

Μέσω του Κ.Η.Δ. (Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) παρέχεται 
δωρεάν λογισμικό καθώς και υποστήριξη δικτύου. 

• Τοποθεσία: Κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ
• Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή : 8:15 - 15:00.

Πληροφορίες για το  Κ.Η.Δ.: https://it.auth.gr 

https://it.auth.gr
http://dasta.auth.gr


Ταμείο Υποστήριξης Φοιτητών
Για πληροφορίες: https://www.auth.gr/studentsfunding

Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών 
Για πληροφορίες: https://www.auth.gr/healthservices_students

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης
Για πληροφορίες:  http://kesypsy.web.auth.gr

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας 
Για πληροφορίες: https://www.auth.gr/14

Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών 
Ομάδων 
Για πληροφορίες: http://acobservatory.web.auth.gr

Ανοικτή Γραμμή Εξυπηρέτησης Φοιτητών προς 
Αναζήτηση Στέγης
Τηλ : 2310 997168, 995132, 994168, 996743, 991372 και 991373

https://www.auth.gr/studentsfunding
https://www.auth.gr/healthservices_students
http://kesypsy.web.auth.gr
https://www.auth.gr/14
http://acobservatory.web.auth.gr


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο, 

Χάρτης Campus

μπορείτε να απευθυνθείτε στον Οδηγό Επιβίωσης Α.Π.Θ.

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

Επιμέλεια: IACES-Θεσσαλονίκη, BEST Thessaloniki, Επιτροπή Υποδοχής 
Πρωτοετών Φοιτητών 2018-19  (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: κ. Αντιγόνη 
Ζαφειράκου)

https://www.auth.gr/sites/default/files/press/odigosepibioshs_2017_interactive_final_0.pdf
http://best.web.auth.gr/en/
https://www.facebook.com/iaces.thessaloniki/
azafir@civil.auth.gr
azafir@civil.auth.gr
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