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Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Εγγραφή Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22
Οδηγίες για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες 

Σ Χ Ο Λ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών είναι ένα από τα 
αρχαιότερα τμήματα του Α.Π.Θ. 
καθώς λειτουργεί συνεχώς από 
το 1928. Είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα τμήματα του 
Πανεπιστημίου μας από άποψη 
αριθμού φοιτητών. Πτυχιούχοι 
του Τμήματος έχουν στελεχώσει 
το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, 
την Ανώτατη Παιδεία αλλά και το 
χώρο της Πολιτικής. 



Αγαπητοί /ές πρωτοετείς, 

Εκ μέρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του οποίου έχω την 
τιμή να προΐσταμαι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εισαγωγή σας στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα μας ειδικότερα. Από φέτος ένας νέος κύκλος 
ανοίγει στη ζωή σας. 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα αρχαιότερα τμήματα του 
Α.Π.Θ. και λειτουργεί συνεχώς από το 1928. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα του 
Πανεπιστημίου μας από άποψη αριθμού φοιτητών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας έχουν 
στελεχώσει το Δημόσιο Τομέα, τον Ιδιωτικό Τομέα, την Ανώτατη Παιδεία, αλλά και το 
χώρο της Πολιτικής. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον στο οποίο θα βρεθείτε, η αλλαγή που θα βιώσετε θα είναι 
μεγάλης κλίμακας. Στο Λύκειο, είχατε τον μικρό αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε 
τάξη, ενδεχόμενα την προσωπική επικοινωνία και την προγραμματισμένη καθημερινότητα. 
Μην αφήσετε την ευκαιρία να χαθεί, εάν δεν μπορέσετε να νιώσετε οικειότητα από την 
πρώτη στιγμή. Τόσο το διδακτικό, όσο και το διοικητικό προσωπικό, θα καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για την πιο ομαλή ένταξή σας στο Τμήμα. Θα πρέπει, παρά τις υπαρκτές 
δυσκολίες της τρέχουσας περιόδου, να δείτε και να επικεντρωθείτε στις προκλήσεις, τα 
ερεθίσματα αλλά και τις ευκαιρίες που σας δίνει το νέο μαθησιακό περιβάλλον. Η ενεργός 
συμμετοχή στα μαθήματα, στα φροντιστήρια και στα εργαστήρια της τρέχουσας περιόδου, 
στα δρώμενα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, θα σας προσφέρει το κλειδί για τις 
συναρπαστικές εμπειρίες της φοιτητικής ζωής.  

Τα χρόνια που θα διαρκέσει η φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να είναι 
δημιουργικά και να σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Η γνώση που προσφέρεται στο 
Πανεπιστήμιο, εξ ορισμού, δεν εστιάζεται μόνο στο γνωστικό αντικείμενο, που 
θεραπεύεται από το κάθε επί μέρους επιστημονικό πεδίο, αλλά χαρακτηρίζεται από 
ευρύτητα. Το Τμήμα μας, μέσα από τη διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων, καταβάλλει 
μία ιδιαίτερη προσπάθεια για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εξοικείωσή σας με τα 
θέματα που αφορούν τα σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας, 
επιδιώκοντας να σας δώσει έτσι τα χαρακτηριστικά μιας συνολικής παιδείας.  

Ο οδηγός σπουδών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, περιλαμβάνει το νέο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καθώς και άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τους 
φοιτητές/τριες. Το πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες δημιουργίας ενός στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου γνώσεων στην Οικονομική 
επιστήμη και τη Διοίκηση, παρέχοντας παράλληλα τις δυνατότητες για εξοικείωση των 
φοιτητών σε πρακτικές εφαρμογές. Περιλαμβάνει επίσης ικανοποιητικό βαθμό 
υποχρεωτικών και “κατ’ επιλογήν” μαθημάτων ώστε ταυτόχρονα να είναι αρκετά 
ευέλικτο για να επιδέχεται βελτιώσεις και αναθεωρήσεις. Στον οδηγό σπουδών 
παρουσιάζονται   η αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και το έμψυχο δυναμικό του 
Τμήματός μας.  
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Επιχειρώντας μία σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα, σημειώνεται η ύπαρξη δύο διετών 
κύκλων σπουδών: Στον πρώτο κύκλο (1ο έως 4ο εξάμηνο), τα μαθήματα είναι κοινά για 
όλους τους φοιτητές/τριες και προσφέρονται οι βασικές γνώσεις στα κύρια πεδία της 
Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης. Στο δεύτερο κύκλο (5ο έως 8ο εξάμηνο), οι φοιτητές 
επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Οικονομίας και Κατεύθυνση 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, θα ήθελα να υπογραμμίσω και τη λειτουργία του αυτοδύναμου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει το 
Mεταπτυχιακό στα Οικονομικά (Master in Economics), το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (MBA) και το Μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας 
Εφοδιασμού.  

Επίσης σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του ΑΠΘ αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
χώρας, λειτουργούν αντίστοιχα τα παρακάτω Διατμηματικά και Διαπανεπιστημιακά 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα : 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, το οποίο πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ 

Δίκτυα και Πολυπλοκότητα το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα 
Μαθηματικών, ΑΠΘ 

Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και 
Ανάπτυξης, Θεολογίας και Νομικής.  

Τέλος, η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος όπου η διάρκεια σπουδών εκεί είναι τουλάχιστον τριετής. 
Σχετικές πληροφορίες περιέχονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος που 
οδηγεί στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.  

Παράλληλα, μία άρτια εξοπλισμένη και σύγχρονη βιβλιοθήκη η οποία ενημερώνεται 
συνεχώς με νέους τίτλους περιοδικών και βιβλίων και ένα συνεχώς διαθέσιμο έμψυχο 
δυναμικό θα σας βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια που θα καταβάλετε για την 
απόκτηση του πτυχίου σας και γενικότερα για την εκπαίδευσή σας στο Τμήμα μας. Επίσης, 
στη σημερινή πραγματικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος κρίνεται ως απαραίτητη η 
εξοικείωσή σας με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα αντίστοιχα λογισμικά και η 
εκμάθηση ξένων γλωσσών, που θα σας βοηθήσουν αποτελεσματικά τόσο στη διάρκεια των 
σπουδών σας, όσο και στη μελλοντική σας πορεία. Ένα σύγχρονο εργαστήριο 50 
ηλεκτρονικών υπολογιστών άρτια εξοπλισμένο είναι διαθέσιμο. 



Τέλος, στη διάρκεια της φοίτησής σας στο Τμήμα μας σας προσφέρεται η δυνατότητα να 
εμπλουτίσετε τις εμπειρίες σας για ένα τρίμηνο έως και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα 
δώδεκα μηνών, φοιτώντας με τα “Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα”(Erasmus) σε ένα 
από τα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το 
Τμήμα μας έχουν συνεργασία με συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της Ε.Ε., που επιτρέπουν την 
αμοιβαία μετακίνηση φοιτητών. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να ενημερώνονται λεπτομερώς 
για όλα τα θέματα, εκπαιδευτικά (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές, Erasmus), 
ερευνητικά και διοικητικά, από την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: 
http://www.econ.auth.gr 

Με την ελπίδα ότι η παραμονή σας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, θα καταδείξει την 
αναγκαιότητα της γνώσης ως στάση ζωής, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι ένα όμορφο και 
δημιουργικό ταξίδι. 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2021

H Πρόεδρος του Τμήματος 

Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια 

http://www.econ.auth.gr
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Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σου 
στην πλατφόρμα του Υπουργείου 

Παιδείας & Θρησκευμάτων 
(https://eregister.it.minedu.gov.gr/), 

σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν  
προχωράς στην ολοκλήρωση της 

εγγραφής σου στο ΑΠΘ και στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών. 

Β ή μ α  1 :  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΠΘ 
Καταχωρείς τα στοιχεία σου στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα 
ενεργοποίησης ακαδημαϊκών 
υπηρεσιών του ΑΠΘ: 
http://register.auth.gr * 

Ε γ γ ρ α φ ή 
Ε  π ι  τ  υ χ  ό  ν τ ω  ν  Π α ν  ε  λ λ  α  δ ι  κ ώ ν  Ε  ξ  ε τ  ά σ  ε ω ν  

σ τ η ν  Τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α  Ε κ π α ί δ ε υ σ η 
γ ι  α  τ  ο  Α κ α δ η μ α ϊ κ ό   Έ  τ  ο ς  2 0 2 1 - 2 2 

Μ  Ε  Τ Α  Τ Η Ν  Κ Α  Τ Α  Χ Ω Ρ  Η  Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Τ Ο Ι  Χ Ε  Ι  Ω Ν  Σ Ο Υ  Σ Τ Ο  h t t p : / / r e g i s t e r .  a u t h .  g r  
Β  ή  μ α  2  : 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Τ Α Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Α Σ 
Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας  ,  θα πρέπει , να α ν ε β ά σ ο υ ν  σ τ η  π λ α τ φ ό ρ μ α  τ ο υ  r e g i s t e r 
τ α  π α ρ α κ ά τ ω  δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της Αστυνομικής σου ταυτότητας
2. Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο

φόντο, που θα απεικονίζει καθαρά μόνον το πρόσωπό σου)
3. Το pdf της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου
4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/
5. Υπεύθυνη δήλωση από το GOV.gr ότι δεν είσαι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή σε άλλο Τμήμα Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ότι τα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.

http://register.auth.gr/
http://register.auth.gr/
https://eregister.it.minedu.gov.gr/
https://www.amka.gr/AMKAGR/
Καραγκουνάκη
Cross-Out
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3. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα οριστικοποιηθεί η εγγραφή σου στο σύστημα
ηλεκτρονικής γραμματείας και θα λάβει SMS για να προχωρήσει στη δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, η Γραμματεία οριστικοποιεί την εγγραφή σου στο 
σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας και θα μπορείς να αποκτήσεις Ιδρυματικό Λογαριασμό 

mailto:info@econ.auth.gr
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* Για τυχόν δυσκολίες σχετικά με την είσοδο στο http://register.auth.gr και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, απευθύνεσε στην 
εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr ή, εάν δεν διαθέτεις 
υπολογιστή/πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη  νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ, στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της 
Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ.

. 

Β  ή  μ α  3  :   

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
Λαμβάνεις ένα SMS με κωδικό (one-time password) με τον οποίο ενεργοποιείς τη  φοιτητική σου ιδιότητα 
(αποκτάς ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ) και σου δίνει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η 
έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάρτας σίτισης, συγγράμματα κ.λπ. 

http://register.auth.gr
mailto:support@auth.gr


ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / ΠΑΣΟ 
Αφού ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στο Τμήμα και αποκτήσεις ιδρυματικό 
λογαριασμό μπορείς πλέον να αποκτήσεις την φοιτητική σου ταυτότητα, η 
οποία είναι ταυτόχρονα και το «πάσο» σου.  
Επισκέψου την ιστοσελίδα   http://academicid.minedu.gov.gr 

…και ακολούθησε τις οδηγίες. Σε λίγο διάστημα θα παραλάβεις την φοιτητική 
σου ταυτότητα/πάσο από το σημείο που θα έχεις υποδείξει. 

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης 
θα γίνεται μόνο από την Γραμματεία του Τμήματος, με τη συνυποβολή από τον φοιτητή της 
σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής 
επιβαρύνεται με το κόστος επανεκτύπωσης της ταυτότητας. 

Τα μαθήματα στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών 

ξεκινουν στις 4 
Οκτωβρίου. Για 
περισσότερες 

πληροφορίες, δες το 
ακαδημαϊκό ημερολόγιο 

του Τμήματος, στην 
ιστοσελι�δα του 

Τμη� ματος 

Ο τρόπος διδασκαλίας των 
μαθημάτων και το σχετικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα, θα 

ανακοινωθούν από τη 
Γραμματεία του Τμήματος. 

Με τη Γραμματεία του 
Τμήματος μπορείς να 

επικοινωνείς : 
μέσω e-mail 

info@econ.auth.gr 
και 

στα τηλέφωνα 
2310-99.5256 
2310-99.5255 
2310-99.5259.   

Στη Γραμματεία απευθύνεσαι 
για θέματα, όπως: εγγραφές, 

πρόγραμμα σπουδών, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, 

διακοπή σπουδών, κ.ά. 

http://academicid.minedu.gov.gr/
mailto:info@econ.auth.gr
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Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α
s t u d e n t s . a u t h . g r  

Μέσα από το περιβάλλον Ηεκτρονικής Γραμματείας, μπορείς: 

1. να δεις τους βαθμου� ς μαθημάτων που έχεις εξεταστεί
2. να υποβάλλεις τη δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο
3. να δεις το ιστορικό των δηλώσεων μαθημάτων

Μετά την πληκτρολόγηση της σελίδας students.auth.gr, μεταφέρεσαι απευθείας στο περιβάλλον σύνδεσης. Η 
είσοδος απαιτεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σου λογαριασμού. Μετά την 
επιτυχή σύνδεσή σου, στην αρχική σελίδα φαίνονται τα δηλωμένα μαθήματα για αυτό το εξάμηνο και οι 
βαθμοί από την τελευταία σου εξεταστική. 

Επίσης, μετακινώντας το κέρσορα στο κύκλο πάνω από το τρέχον εξάμηνο, μπορείς να δεις συνολικά τον μέσο 
όρο και τα περασμένα μαθήματα. 

Το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας μπορείς να το βρεις στη διεύθυνση 
https://it.auth.gr/el/studentsauth 

https://it.auth.gr/el/studentsauth
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Δ Η Λ Ω Σ Η  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Όταν είναι περίοδος δήλωσης μαθημάτων (οι ημερομηνίες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία, στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος) στο περιβάλλον students.auth πηγαίνεις στη καρτέλα Δήλωση Mαθημάτων και πατάς 
«Επεξεργασία» . 

Στη νέα σελίδα που ανοίγει, επιλέγεις τα μαθήματα που θέλεις να δηλώσεις και αφού τελειώσεις κάνεις κλικ 

στο κουμπί Δήλωση. 

Στη επόμενη σελίδα, αν είσαι σίγουρος ότι τα μαθήματα που θέλεις να δηλώσεις είναι τα εμφανιζόμενα, πατάς 

το κουμπί Υποβολή. 

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι έγινε με επιτυχία η υποβολή μαθημάτων και η δήλωση σου θα είναι σε αναμονή 

για έγκριση από τη Γραμματεία (συνήθως η έγκριση παίρνει 24 ώρες, οπότε την επόμενη μέρα πρέπει να 

συνδεθείς για να ελέγξεις την κατάσταση της δήλωσής σου). 

Ταυτόχρονα, παίρνεις ένα ενημερωτικό email για τα μαθήματα που δήλωσες. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες δήλωσης   μαθημάτων αλλά και άλλα χρήσιμα, μπορείς να δεις 

εδώ: https://it.auth.gr/el/studentsauth  

https://it.auth.gr/el/studentsauth
https://it.auth.gr/el/studentsauth
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Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

–ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΝΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ- 
ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ/ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ 

Για την επιλογή/δήλωση των συγγραμμάτων θα πρέπει να  βρεις την ιστοσελίδα της εφαρμογής Εύδοξος 

(https://eudoxus.gr/Default.aspx)  

και να ακολουθήσεις τις οδηγίες που θα βρει εκεί. 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείς να βρεις 

https://eudoxus.gr/Default.aspx
https://eudoxus.gr/files/User_Manual_Students.pdf


Το περιβάλλον elearning.auth.gr φιλοξενεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ που 

γίνονται στο πλαίσιο του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, καθώς και μαθήματα άλλων 

δομών του ΑΠΘ (Δια Βίου Μάθηση, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας κ.λπ.). 

Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο για μέλη του ΑΠΘ (φοιτητές, διδάσκοντες) και για εξωτερικούς χρήστες που 

είναι πιστοποιημένοι εξωτερικοί συνεργάτες των μαθημάτων που φιλοξενούνται. 

Οι παρακάτω σύνδεσμοι σας δίνουν οδηγίες για βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας 

 Π Ω Σ  Ν Α  Ε  Γ  Γ  Ρ Α Φ Ε  Ι  Τ  Ε   Σ  Ε  Ε Ν Α  Η Λ  Ε  Κ  Τ  Ρ Ο Ν  Ι  Κ Ο  Μ Α Θ Η Μ Α

https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/1.How%20to%20enroll%20in%20a%20course.pdf

 ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/2.How%20to%20upload%20an%

20assignment.pdf

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/3.Student_FAQ.pdf

https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/1.How%20to%20enroll%20in%20a%20course.pdf
https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/2.How%20to%20upload%20an%20assignment.pdf
https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/3.Student_FAQ.pdf
%CE%91https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/2.How%20to%20upload%20an%20assignment.pdf
%CE%91https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/2.How%20to%20upload%20an%20assignment.pdf
%CE%91https://elearning.auth.gr/theme/essential/manuals/students/2.How%20to%20upload%20an%20assignment.pdf
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Με την εγγραφή σου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θα αποκτήσεις τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου – ΑΕΜ, 
που θα σε ακολουθεί σε όλα τα χρόνια της φοιτητικής σου ζωής.  

Με τον ΑΕΜ σου θα μπορείς να επικοινωνείς με την Γραμματεία του Τμήματος ώστε να σε εξυπηρετούμε και να 
εκδίδουμε διάφορα πιστοποιητικά που μπορεί να χρειαστείς. Επίσης θα το γνωρίζεις και θα το συμπληρώνεις 
κάθε φορά που θα εξετάζεσαι σε κάποιο μάθημα. 

Ο Ιδρυματικός λογαριασμός είναι ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που θα αποκτήσεις για όλες τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του ΑΠΘ (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, students auth, κλπ). Αποτελείται από ένα username και  
password, τα οποία θα ορίσεις εσύ για να έχεις πρόσβαση στον κόμβο του ΑΠΘ. 

Οδηγίες για την απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού θα βρεις στη σελίδα https://it.auth.gr/el/user-ugrad 

Προσοχή: Δεν θα πρέπει να μοιραστείς με κανέναν τα στοιχεία του ιδρυματικού σου λογαριασμού και όταν θα κάνεις login 

από υπολογιστή που μοιράζεσαι με άλλους, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αποσύνδεση, πριν αφήσεις τον υπολογιστή! 

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που διαθέτουν Ιδρυματικό 
λογαριασμό ΑΠΘ, να έχουν την προσωπική τους θυρίδα email και να λαμβάνουν και να αποστέλουν 
ηλεκτρονικά μηνύματα. Παράλληλα, προσφέρει πλήθος λειτουργιών για την ικανοποίηση όλων των πιθανών 
αναγκών, όπως δυνατότητα αυτόματης προώθησης, μηχανισμό anti-spam, ψευδοδιευθύνσεις, ομαδικές 
θυρίδες email, κ.ά. 

Η πρόσβαση στη θυρίδα μπορεί να γίνει από κάθε είδους συσκευή, είτε μέσω εφαρμογής είτε μέσω της 
ιστοσελίδας webmail.auth.gr.  

Από τη στιγμή που θα εγγραφείς στο Τμήμα και αποκτήσεις ιδρυματικό λογαριασμό, κάθε επικοινωνία σου 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Γραμματεία, τους Διδάσκοντες και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του 
ΑΠΘ, θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από το e-mail του ιδρυματικού σου λογαριασμού. 

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων η Γραμματεία του Τμήματος δεν αποστέλλει πληροφορίες ή 
πιστοποιητικά σε κανένα e-mail από τρίτο πάροχο όπως gmail, yahoo κ.λπ. 

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχθσρομείου μπορείς να βρεις στη σελίδα 

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

https://it.auth.gr/el/user-ugrad
https://it.auth.gr/el/mailServices/email
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Προκειμένου  να κάνεις εγγραφή στις υπόλοιπες παροχές του ΑΠΘ όπως στις υπηρεσίες Σίτισης, Στέγασης, κ.ά., 

θα χρειαστεί να συνδεθείς με τα στοιχεία του ιδρυματικού σου λογαριασμού στις διευθύνσεις 

https://register.auth.gr/benefits    και   https://www.auth.gr/services 

Συνοπτικά, ως φοιτητής/τρια του ΑΠΘ έχεις πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες: 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη ΑΠΘ   : : :    https://www.auth.gr/university_unit/pfl/ 

Στέγαση  : : :    https://www.auth.gr/housing 

Υπηρεσίες Υγείας   : : :    https://www.auth.gr/healthservices 

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας  : : :  https://www.auth.gr/directorate/department/43 

Υποτροφίες   : : :    https://www.auth.gr/scholarships 

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης   : : :    https://www.auth.gr/units/98 

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο   : : :    https://www.auth.gr/units/652 

Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλλάνδρας   : : :    https://www.auth.gr/units/603 

https://register.auth.gr/benefits
https://www.auth.gr/services
https://www.auth.gr/university_unit/pfl/
https://www.auth.gr/housing
https://www.auth.gr/healthservices
https://www.auth.gr/directorate/department/43
https://www.auth.gr/scholarships
https://www.auth.gr/units/98
https://www.auth.gr/units/652
https://www.auth.gr/units/603
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