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ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

 

1. Οδηγίες χρήσης ιδρυματικού λογαριασμού 
Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού, μας δίνονται ταυτόχρονα το username, ο κωδικός 

πρόσβασης  (password) και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (e-mail) και 

αποκτούμε πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών που αναγράφονται παρακάτω. 

 Έλεγχος στοιχείων προσωπικού λογαριασμού. 

Κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να ελέγχει τον προσωπικό λογαριασμό που κατέχει έτσι ώστε 

να γνωρίζει πότε αυτός λήγει. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από την σελίδα 

https://accounts.auth.gr/. Στην ίδια σελίδα μπορεί επίσης να  προχωρήσει σε αλλαγή του 

κωδικού πρόσβασης (password) καθώς και των προσωπικών του στοιχείων (τηλ, διεύθυνση 

κλπ) αν αυτά έχουν διαφοροποιηθεί. 

Ο λογαριασμός ισχύει για ένα χρόνο από την ενεργοποίησή του και ανανεώνεται ως εξής: 

1) 15 ημέρες πριν την λήξη του σας αποστέλλεται στο πανεπιστημιακό σας e- mail 

ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός σας ανανεώνεται απαντώντας απλώς 

στο μήνυμα. 

2) Εάν έχει ήδη λήξει, μπορείτε να τον ανανεώσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 2310998417 ή 

εναλλακτικά να επισκεφτείτε την γραμματεία του Κ.Υ.Τ.Π η οποία βρίσκεται στον όροφο 

της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ καθώς επίσης και την νησίδα Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών της Παιδαγωγικής σχολής, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, τις ώρες 09:00 – 

19:00 και να ζητήσετε τη βοήθεια του προσωπικού. 

Στην περίπτωση που έχετε χάσει το username και  το password του λογαριασμού σας 

μπορείτε να τα εκτυπώσετε ξανά στην γραμματεία του Κ.Υ.Τ.Π η οποία βρίσκεται στον 

όροφο της κεντρικής βιβλιοθήκης. 

 

2. Πρόσβαση στις νησίδες υπολογιστών του Α.Π.Θ. 
Ανοίγοντας τον υπολογιστή ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο γράφουμε το username και το 

password που μας έχει δοθεί κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και έχουμε πλέον 

πρόσβαση στον υπολογιστή και ταυτόχρονα στο internet. 



 

3.Βαθμολογίες 
Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα: web.itc.auth.gr  και κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο 

 « Ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών Α.Π.Θ». Στη συνέχεια κάνουμε διπλό κλικ στο 

σύνδεσμο «είσοδος» και εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο γράφουμε το username και 

το password που μας έχει δοθεί κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.   

 

4. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 
Για να μπούμε στο λογαριασμό e-mail που διαθέτουμε πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα 

webmail.auth.gr. Στο παράθυρο που ανοίγει γράφουμε στη στήλη e-mail το username και 

στη στήλη κωδικός το password που μας έχει δοθεί κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. 

 

5.Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης 
μαθημάτων των φοιτητών/τριών του Τ.Ε.Π.Α.Ε. 
Βήμα 1ο) Κάθε φοιτητής / τρια πρέπει να αποκτήσει ιδρυματικό λογαριασμό ο οποίος θα 

περιέχει username και password με τα οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για να αποκτήσει λογαριασμό, 

θα πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία του τμήματος και να παραλάβει ένα δελτίο 

ενεργοποίησης. Για τους φοιτητές/τριες που διαθέτουν ήδη λογαριασμό δεν απαιτείται αυτή 

η διαδικασία παρά μόνο η ανανέωσή του, η οποία γίνεται μία φορά το χρόνο.  

Βήμα 2ο) Πληκτρολογούμε την διεύθυνση web.itc.auth.gr και μεταβαίνουμε στην παρακάτω 

ιστοσελίδα: 

http://www.webmail.auth.gr/


 

Στη συνέχεια κάνουμε διπλό κλικ στο εικονίδιο « Ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών Α.Π.Θ» 

και μεταφερόμαστε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

 



 

Κατόπιν κάνουμε διπλό κλικ στον σύνδεσμο «Είσοδος», που βρίσκεται κάτω αριστερά και 

οδηγούμαστε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

 

Πληκτρολογούμε το username και το password και μπαίνουμε στην προσωπική μας σελίδα. 

Αρχικά κάνουμε διπλό κλικ στον σύνδεσμο «Δήλωση μαθημάτων» όπου εμφανίζεται μία 

κενή σελίδα. Πατάμε «Προσθήκη» και εμφανίζεται μία λίστα μαθημάτων από την οποία 

επιλέγουμε, τσεκάροντας το λευκό πλαίσιο στα αριστερά, τα μαθήματα που επιθυμούμε.  

Στη συνέχεια πατάμε το κουμπί «Εισαγωγή στη δήλωση» και εμφανίζεται η λίστα των 

μαθημάτων που έχουμε επιλέξει. Αφού διαπιστώσουμε ότι η λίστα περιέχει τα μαθήματα 

που δηλώσαμε πατάμε το κουμπί «Αποστολή» και εμφανίζεται το μήνυμα ότι η δήλωσή έχει 

αποσταλεί με επιτυχία.  

Κατά την διάρκεια των ηλεκτρονικών δηλώσεων μπορούμε ανά πάσα στιγμή να αλλάξουμε 

τη δήλωσή μας προσθέτοντας ή αφαιρώντας μαθήματα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση μαθημάτων ΔΕΝ επέχει θέση ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν 

να εγγράφονται κάθε εξάμηνο στην ηλεκτρονική Δ/νση http://web.itc.auth.gr από την 

«Υπηρεσία δήλωσης εγγραφής εξαμήνου φοιτητών Α.Π.Θ.».  

http://web.itc.auth.gr/


6. Επιλογή συγγραμμάτων 
Η επιλογή των συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας:  http://eudoxus.gr/ όπου 

υπάρχουν και οι αναλυτικές οδηγίες, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης και 

σε κάθε περίπτωση μετά τη δήλωση μαθημάτων.  

 

7. Αίτηση για πάσο  
Η αίτηση για πάσο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://paso.minedu.gov.gr/ όπου 

υπάρχουν και οι αναλυτικές οδηγίες, χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης. 

 

8. Εκπαιδευτικό υλικό. 

Φοιτητές/τριες του Τ.Ε.Π.Α.Ε που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (έτος 

εισαγωγής ως 2011-2012): 

 
1ο βήμα: Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nured.auth.gr). 

2ο βήμα: Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Το Τμήμα». 

3ο βήμα:: Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο «Εκπαιδευτικό υλικό»  και επιλέγουμε το εξάμηνο 

σπουδών. Στη συνέχεια ανοίγει η λίστα με τα μαθήματα του εξαμήνου και επιλέγουμε το 

μάθημα. Επιλέγοντας το μάθημα ανοίγει ένα παράθυρο που μας ζητά username και 

password. Στην περίπτωση αυτή το username που γράφουμε είναι «eylikoUser» και το 

password  «qazxsw*». 

Φοιτητές/τριες του Τ.Ε.Π.Α.Ε που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών (έτος εισαγωγής από 

2012-2013): 

Το εκπαιδευτικό υλικό και η επικοινωνία με τους διδάσκοντες γίνεται μέσω πλατφόρμας 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class ή Blackboard). 

 

     Σε κάθε περίπτωση, για θέματα που αφορούν τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, τις 

δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων καθώς και τις διαδικασίες έκδοσης φοιτητικού 

πάσο, μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό της νησίδας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

της Παιδαγωγικής σχολής, στον τρίτο όροφο του κτιρίου,  από τις 09:00 έως τις 19:00  ή 

τηλεφωνώντας στον αριθμό 2310991203 τις ίδιες ώρες.   

 

 

http://eudoxus.gr/
http://eudoxus.gr/
http://www.nured.auth.gr/
http://nrd02w3.nured.auth.gr/modules/e_yliko/ShowLessons.aspx?mainID=18&fileID=1803

