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Οι κινήσεις σας μέσα στην

Πανεπιστημιούπολη θα είναι

καθημερινές.

Γιατι να μην έχετε μια ιδέα από την

αρχή του εξαμήνου;

 

         Πατώντας εδώ μπορείς να πλοηγηθείς μέσω του διαδραστικού

χάρτη του Πανεπιστημίου, όπου μπορείς εύκολα να βρεις οποιοδήποτε

κτήριο υπάγεται στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ.

Πλοήγηση

https://maps.auth.gr/


Όπου απεικονίζεται μόνο η πτέρυγα των αρχιτεκτόνων,

αρχίζοντας από το ισόγειο και φτάνοντας μέχρι τον

τρίτο όροφο.

Ίσως ο πιο
χρήσιμος χάρτης
από όλους είναι ο
παρακάτω:

Πλοήγηση στον
χώρο μας

https://maps.auth.gr/


Βασικές
διαδικασίες

Για  την  αίτηση  θα  χρειαστείς  τον

Ιδρυματικό Λογιαριασμό που έχεις  ήδη

δημιουργήσει  στο  προηγούμενο  βήμα.

Το ΠΑΣΟ σου θα ισχύσει για τα επόμενα

7 χρόνια και θα λειτουργεί ως Δελτίο

ειδικού εισιτηρίου για τις μετακινήσεις

σου με τα δημόσια μέσα.

   Online αίτηση

Οι φοιτητές (όλων των εξαμήνων) πρέπει

να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση

εγγραφής εξαμήνου στην αρχή κάθε

εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται

από το Τμήμα.

 

     Για πληροφορίες

Οι φοιτητές είναι επίσης απαραίτητο να

κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση

μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου σε

ημερομηνίες που ορίζονται από το Τμήμα.

 

    Για πληροφορίες

Διαδικασία Δήλωσης Μαθημάτων

Εγγραφή στο εξάμηνο

Η διαδικασία εγγραφής εξαμήνου είναι
διαφορετική από αυτή 

της δήλωσης μαθημάτων.

Ακαδημαική Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

tip

Γραμματεία

Η γραμματειακή υποστήριξη των

φοιτητών πραγματοποιείται τις ώρες

11:30 π.μ. - 1:00 μ.μ. 
στον 1ο όροφο του κτιρίου εδρών της

Πολυτεχνικής σχολής

 

Προσωπικό γραμματείας: Παρασκευή

Σμαλιού

Ευθυμία Φράγκου

Χριστίνα Φωτιάδoυ

Γραμματέας τμήματος που διαχειρίζεται 

τα φοιτητικά: 

Φωτιάδου Χριστίνα 

+30 2310 995404

 

 

Για πληροφορίες
 

http://academicid.minedu.gov.gr/procedure
https://sis.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
https://www.auth.gr/arch/registrar


Διαδικτυακές
Παροχές Ηλεκτρονική πλατφόρμα διάθεσης του

ηλεκτρονικού υλικού του κάθε

μαθήματος από τους διδάσκοντες αλλά

και αλληλεπίδρασης μεταξύ των

φοιτητών και των διδασκόντων.

  Για πληροφορίες 

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. 

 

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

 

 

Διαδικτυακή Πλατφόρμα 

e-learning

Ιδρυματικό email

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

Διδασκόντων

Για ενεργοποίηση και πληροφορίες
 

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


Βιβλιοθήκες
Ωράριο λειτουργίας: 

Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 - 14:00 

Σάββατο – Κυριακή 08:00 - 24.00

*Γίνεται επέκταση του ωραρίου κατά τις

περιόδους της εξεταστικής

  Ωράριο λειτουργίας: 

Δευτέρα - Πέμπτη: 10.00 - 18.00

Παρασκευή: 10.00 - 15.00

Για τον δανεισμό από

οποιαδήποτε βιβλιοθήκη

του Α.Π.Θ. απαιτείται:

ακαδημαϊκή ταυτότητα.

2. προηγουμένως εγγραφή

στη Βιβλιοθήκη του

Τμήματος

1.

 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. –

Αναγνωστήριο

Βιβλιοθήκη Τμήματος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Για πληροφορίες

Μπορείς να κάνεις προκαταβολικά αναζήτηση

συγγραμμάτων και βιβλίων που σε ενδιαφέρουν από

τη διεύθυνση:

http://search.lib.auth.gr/https://architecture.web.aut

h.gr/resources/library/

Βρίσκεται δίπλα στην Πολυτεχνική 

Σχολή και στο Κτίριο της Διοίκησης

Βρίσκεται στον 1ο όροφο του 

κτιρίου εδρών της Πολυτεχνικής

tip

http://search.lib.auth.gr/https:/architecture.web.auth.gr/resources/library/
http://www.lib.auth.gr/


Παροχές

Ώρες λειτουργίας :

 Πρωί 8:00 – 9:30

Μεσημέρι: 12:30 – 16:00

Βράδυ: 18:30 – 21:00

 

Εδώ μπορείς να βρεις το

καθημερινό Μενού
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ (ΠΦΛ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

 

Για την εγγραφή απαιτούνται:

 Ακαδημαϊκή ταυτότητα (Πάσο)

 

Κόστος εγγραφής: 

Βασική εγγραφή: 20€ /ακαδημαϊκή χρονιά

Εγγραφή για διδασκαλίες: 30€/ακαδημαϊκή χρονιά

 

 

Επικοινωνία:

email:infogym@ad.auth.gr

Όλοι οι φοιτητες του Α.Π.Θ. μπορούν να

γυμναστούν στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο

 

Περαιτέρω πληροφορίες

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.

Περαιτέρω πληροφορίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ

*Απαραίτητη είναι η υποβολή

ηλεκτρονικής αίτησης

ενδιαφέροντος για σίτιση με τα

κατάλληλα δικαιολογητικά

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


Η νησίδα είναι ένας χώρος του

πανεπιστημίου εξοπλισμένος με μηχανήματα

κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων καθώς

και δισδιάστατων εκτυπώσεων μεγάλου

μεγέθους. 

Εκεί όλοι οι φοιτητές μπορούν να

ετοιμάσουν και να εκτυπώσουν εργασίες. 

Ανά εργαστήριο κάθε ομάδα φοιτητών

δικαιούται μία κάρτα εκτυπώσεων αξίας

100 μονάδων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφτείτε τον χώρο της νησίδας 

και τη σελίδα της.

 

 

 

Nησίδα *Η νησίδα βρίσκεται στον 1ο

όροφο της πτέρυγας του

Τμήματος Αρχιτεκτόνων,δίπλα

από τον εκθεσιακό χώρο.

Ώρες λειτουργίας: 

10:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.

*Κατά την διάρκεια 

εξεταστικών περιόδων:

8:30 π.μ. - 4:00 μ.μ.

https://www.auth.gr/arch/computer-lab
https://maps.auth.gr/


Κέντρο διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 
 

Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών.

Ταμείο υποστήριξης φοιτητών

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας

Παρατηρητήριο Φοιτητών Ευαίσθητων
Κοινωνικών Ομάδων.

Ηλεκτρονική βάση ενοικιαζόμενων σπιτιών.

Στέγαση στις φοιτητικές εστίες.

Ανοικτή Γραμμή εξυπηρέτησης
Φοιτητών προς Αναζήτηση Στέγης

Ιδρυματικές
Παροχές

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://maps.auth.gr/


9:00-10:00 PM

10:00-11:00 PM

11:00-12:00 AM

Προτιμήστε laptop από σταθερό υπολογιστή καθώς θα είναι

αρκετές οι φορές που θα χρειαστεί να δουλέψετε είτε στην σχολή

είτε σε σπίτια συμφοιτητών σας.

 

Μπείτε στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/software/Autodesk

και κατεβάστε το Autocad,το οποίο θα έχετε δωρεάν για 5 χρόνια. 

 

Μέσα στην σχολή μπορείτε να δουλεύετε στις αίθουσες Βαλεντή

και Καραντινού,οι οποίες παραμένουν ανοικτές όλη την μέρα ενώ

το Σάββατο παραμένουν ανοικτές μέχρι τις 2 (για παν

ενδεχόμενο κρατάτε μαζί σας ένα πολύμπριζο).

 

 

 

Ώρα για τα tips που

σου υποσχέθηκαν

 
Οργανώστε από τώρα την αποθήκη-εργαστήριο σας με διάφορα υλικά

μακέτας και εργαλεία που θα σας φανούν χρήσιμα στο μέλλον.

 

 Μπορείτε να συνδέσετε το ακαδημαϊκό email με το κανονικό σας είτε μόνοι

σας στην ιστοσελίδα https://accounts.auth.gr  είτε πηγαίνοντας στο τμήμα

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (δείτε στον χάρτη).
 

Η υπηρεσία eduroam παρέχει για τους φοιτητές που διαθέτουν ενεργό

ιδρυματικό λογαριασμό ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση στους

χώρους του ΑΠΘ που υπάρχει κάλυψη ασύρματου δικτύου.  

Μάθε πως να το πετύχεις
 

https://it.auth.gr/el/software/Autodesk
https://maps.auth.gr/
https://it.auth.gr/el/software/Autodesk
https://accounts.auth.gr/
https://it.auth.gr/el/netAccess/Wifi/manuals?fbclid=IwAR0be1S0RMPL8HFk_qcrzfmCEOOY97OUCvo0ISig4wdZMxix5U0dcuROQTE


Το ακαδημαϊκο προσωπικό

του Τμήματος σας εύχεται

μία εποικοδομητική και

δημιουργική σταδιοδρομία !

Ευχαριστίες

Επιμέλεια : IACES LC Thessaloniki 

Επιμελήτρια καθηγήτρια: Αλκμήνη Πάκα

 

created by : Φρειδερίκη Γεκτίδου  Νικόλας Πολυχρονάκης  Σταυρούλα Τζιούρτζια

 

https://maps.auth.gr/
https://www.facebook.com/iaces.thessaloniki/
https://www.youtube.com/channel/UCAXUHSs8Cawk1ML9aHgH27Q
https://www.facebook.com/iaces.thessaloniki/

