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Μία
Λέξη

Δύο 
πτυχές

επιλογή
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• Ελευθερία
• Δικαιώματα 
• Παροχές 

=

=
• Κανόνες 
• Νόμοι
• Κώδικες 

δεοντολογίας



επιλογή no 1: 
είμαι φοιτήτρια / 
φοιτητής 

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την 
εγγραφή του σε Α.Ε.Ι.

• Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή 
συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών 
συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων 
και ομίλων. Εκλογές για τα όργανα των ανωτέρω φορέων 
μπορεί να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά.

• «Φοιτητές με δικαίωμα συμμετοχής»: οι φοιτητές που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εκλεκτορικά σώματα για 
την εκλογή οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι. και εκλογής τους στα 
όργανα αυτά. Το δικαίωμα αυτό έχουν: αα) οι 
προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης 
δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που 
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα 
με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη 
κατά τέσσερα (4) εξάμηνα,

• Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των 
εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που 
προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού του έργου, τα οποία ορίζει ο Εσωτερικός 
Κανονισμός και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του 
ιδρύματος

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, 
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

• στους  προπτυχιακούς  φοιτητές παρέχονται 
διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια 
του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους 
καλλιέργεια και ψυχαγωγία.



• 65.000 φοιτητές/τριες προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών,
• 8.500 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες

• 2000 καθηγητές/τριες

• 500 μέλη ειδικού εργαστηριακού 
εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού 

• 500 διοικητικοί υπάλληλοι

επιλογή no 2: 
είμαι φοιτήτρια / φοιτητής στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

w w w . a u th. gr  

• Πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του ΑΠΘ μέσω του ιδρυματικού σας 
λογαριασμού

• Φοιτητικές εστίες
Στέγαση σε φοιτητές που προέρχονται από πολυμελείς 
οικογένειες ή οικογένειες με χαμηλό εισόδημα  

• Στεγαστικό επίδομα
Ετήσιο στεγαστικό επίδομα ύψους 1000€

• Υποτροφίες / κληροδοτήματα

• Σίτιση
Το φοιτητικό συσσίτιο διανέμεται δωρεάν στη φοιτητική λέσχη

• Υγειονομική περίθαλψη

• Χρήση όλων των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

• Ακαδημαϊκή ταυτότητα – πρόσβαση σε δομές του ΑΠΘ 

και στα ΜΜΜ με μειωμένο εισιτήριο

• Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

• Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής 
Υποστήριξης

• Φοιτητική Εβδομάδα ΑΠΘ

• Πανεπιστημιακές κατασκηνώσεις στη Χαλκιδική

Προσφερόμενες παροχές 
(περά από το αγαθό της εκπαίδευσης)



• Η χρήση μέσων ή μεθόδων που 
παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων.

• Η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας 
του Ιδρύματος.

• Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του Ιδρύματος και των 
υπηρεσιών του 

• Να μεριμνούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να διατηρείται 
υψηλό το επίπεδο της έρευνας και διδασκαλίας.

• Να σέβονται την ακαδημαϊκή ελευθερία και να προάγουν τον 
επιστημονικό διάλογο, να διαπνέονται από πνεύμα συνεργασίας, 
να συμβάλλουν στην προώθηση της συλλογικής έρευνας και να 
μνημονεύουν με ειλικρίνεια και να μην αποσιωπούν συνειδητά την 
άμεση ή έμμεση συνεισφορά άλλων προσώπων στο αντικείμενο 
της επιστημονικής τους έρευνας και διδασκαλίας.

• Να δηλώνουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων αναφορικά 
με την τελική έκβαση συγκεκριμένης έρευνας στην οποία 
συμμετέχουν.

• Να κάνουν ή να μην κάνουν χρήση ή να απειλούν άμεσα ή έμμεσα 
ότι θα κάνουν ή ότι δεν θα κάνουν χρήση των αρμοδιοτήτων τους, 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν σκοπούς άλλους από εκείνους για 
τους οποίους τους έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω αρμοδιότητες.

• Να παρακωλύουν αμέσως ή εμμέσως άλλα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας από την άσκηση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, 
δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων τους.

• Να χρησιμοποιούν κάθε είδους χώρους, εγκαταστάσεις και 
υποδομές του ιδρύματος με τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό 
τους και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους.

• Να συμπεριφέρονται, όταν παρευρίσκονται εκτός των χώρων του 
ιδρύματος υπό την ιδιότητά τους ως μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, κατά τρόπο που να διαφυλάσσει το κύρος του 
ιδρύματος, και σε κάθε άλλη περίπτωση να μην εκμεταλλεύονται 
με ανάρμοστο τρόπο την ιδιότητά τους αυτή για την εξυπηρέτηση 
οποιουδήποτε συμφέροντος.

• Να μην παρακωλύεται κατά το δυνατόν η κανονική λειτουργία 
του ιδρύματος από τον προγραμματισμό και τις αιτήσεις αδειών 
του προσωπικού του.

Κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

επιλογή no 2: 
είμαι φοιτήτρια / φοιτητής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πειθαρχικά παραπτώματα:

w w w . a u th. gr  



είμαι φοιτήτρια / φοιτητής της 
Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ

w w w . e d u c . a u t h . g r

επιλογή no 3: 



• 1.800 φοιτητές & φοιτήτριες 
προπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών,
• 320 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες

• 22 καθηγητές και καθηγήτριες (μέλη ΔΕΠ)

• 12 μέλη ειδικού εργαστηριακού 
εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού

• 5 διοικητικοί υπάλληλοι

είμαι φοιτήτρια / φοιτητής στο 

Τμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης 
(γνωστό και ως ΤΕΠΑΕ)

w w w . n u r e d . a u t h . g r

επιλογή no 
4: 

υποχρεώσεις

• Εγγραφή σε κάθε εξάμηνο

• Δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο

• Δήλωση συγγραμμάτων για τα δηλωθέντα 
μαθήματα του εξαμήνου

• Ενημέρωση μέσω των ανακοινώσεων που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή των 
email που αποστέλλονται στον ιδρυματικό 
λογαριασμό της φοιτήτριας / του φοιτητή

δικαιώματα

• Χρήση υπερσύγχρονης βιβλιοθήκης της Σχολής
• Σύμβουλοι Σπουδών (ρωτήστε στη 

Γραμματεία)
• Επιλογή μαθημάτων από το διαθέσιμο 

πρόγραμμα σπουδών

• Διακοπή Σπουδών / μετεγγραφή σε άλλο Τμήμα

• Φοίτηση για μία ακαδημαϊκή περίοδο σε 
Πανεπιστήμια της Ευρώπης (Erasmus)



Λίγα λόγια για τη Γραμματεία

Η Γραμματεία του 
Τμήματος βρίσκεται 
στο 2ο όροφο του 
Πύργου της 
Παιδαγωγικής Σχολής

Δέχεται 
φοιτήτριες/ές
καθημερινά 
[ώρες 12:00 - 13:00]

Σημείωση 1η : 
για την εγγραφή 
πρωτοετών δέχεται 
καθημερινά έως και το 
τέλος των εγγραφών 
κατόπιν ραντεβού

Σημείωση 2η : 
για την παραλαβή 
δικαιολογητικών για 
το στεγαστικό επίδομα 
δέχεται μόνο κάθε 
Τετάρτη και Πέμπτη 
[ώρες 11:00 - 13:00]

Στο Τμήμα λειτουργούν 
τέσσερις Τομείς
•Παιδαγωγικής, 
•Ψυχολογίας και Ειδικής 

Αγωγής, Γλώσσας και Ιστορίας
•Αισθητικής Παιδείας
Κάθε Τομέας έχει τη δική του 
Γραμματεία.

το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης βρίσκεται στον 8ο

όροφο

Στη Γραμματεία εργάζονται

Ελένη Ναλμπάντη [τηλ. 2310 995090]
προϊσταμένη

Νόπη Ταμίσογλου [τηλ. 2310 995090]

αρμόδια για: φοιτητικά θέματα 
προπτυχιακών σπουδών, Erasmus

Γιώργος Καταχιώτης [τηλ. 2310 995090]
αρμόδιος για: Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Ξένια Κασιμτζίκη [τηλ. 2310 995090]
αρμόδια για: Πρωτόκολλο, Παραλαβή 
δικαιολογητικών στεγαστικού επιδόματος, 
έκδοση παπύρων

Μαριέτα Αλμαλόγλου [τηλ. 2310 995090]
αρμόδια για: διοικητικά θέματα

Για οποιαδήποτε απορία η αίτημα: 

email στο info@nured.auth.gr

Στη Γραμματεία  

απευθύνεστε για 

θέματα, όπως: 

• Εγγραφές

• Πρόγραμμα Σπουδών 

• Πιστοποιητικά

• Βεβαιώσεις

• Φοιτητική μέριμνα

• Διακοπή σπουδών

• Σύμβουλο σπουδών 

• κ.α



Λίγα λόγια για τη Γραμματεία



Λίγα λόγια για τη Γραμματεία

Η Γραμματεία του 
Τμήματος βρίσκεται 
στο 2ο όροφο του 
Πύργου της 
Παιδαγωγικής Σχολής

Δέχεται 
φοιτήτριες/ές
καθημερινά 
[ώρες 12:00 - 13:00]

Σημείωση 1η : 
για την εγγραφή 
πρωτοετών δέχεται 
καθημερινά έως και το 
τέλος των εγγραφών 
κατόπιν ραντεβού

Σημείωση 2η : 
για την παραλαβή 
δικαιολογητικών για 
το στεγαστικό επίδομα 
δέχεται μόνο κάθε 
Τετάρτη και Πέμπτη 
[ώρες 11:00 - 13:00]

Στο Τμήμα λειτουργούν 
τέσσερις Τομείς
•Παιδαγωγικής, 
•Ψυχολογίας και Ειδικής 

Αγωγής, Γλώσσας και Ιστορίας
•Αισθητικής Παιδείας
Κάθε Τομέας έχει τη δική του 
Γραμματεία.

το Γραφείο Πρακτικής 
Άσκησης βρίσκεται στον 8ο

όροφο

Στη Γραμματεία εργάζονται

Ελένη Ναλμπάντη [τηλ. 2310 995090]
προϊσταμένη

Νόπη Ταμίσογλου [τηλ. 2310 995090]

αρμόδια για: φοιτητικά θέματα 
προπτυχιακών σπουδών

Γιώργος Καταχιώτης [τηλ. 2310 995090]
αρμόδιος για: Μεταπτυχιακά Προγράμματα, 
Erasmus

Ξένια Κασιμτζίκη [τηλ. 2310 995090]
αρμόδια για: Πρωτόκολλο, Παραλαβή 
δικαιολογητικών στεγαστικού επιδόματος, 
έκδοση παπύρων

Μαριέτα Αλμαλόγλου [τηλ. 2310 995090]
αρμόδια για: διοικητικά θέματα

Για οποιαδήποτε απορία η αίτημα: 

email στο info@nured.auth.gr

Στη Γραμματεία  

απευθύνεστε για 

θέματα, όπως: 

• Εγγραφές

• Πρόγραμμα Σπουδών 

• Πιστοποιητικά

• Βεβαιώσεις

• Φοιτητική μέριμνα

• Διακοπή σπουδών

• Σύμβουλο σπουδών 

• κ.α

Ποιος είναι ο ΑΕΜ που πρέπει να 
τον θυμάμαι πάντα?

Αριθμός Ειδικού Μητρώου – θα μου 
το ζητούν όλοι οι καθηγητές… 
πρέπει να τον μάθω… 



Παρακαλώ συγκρατήστε

Δεν ξεχνάτε το username 
και password του 
ιδρυματικού σας 
λογαριασμού

παρέχει πρόσβαση σε όλες 
τις υπηρεσίες του ΑΠΘ, για 
παράδειγμα 

• στα email σας (για όλη σας 
τη ζωή άμα θέλετε!!!)

• την ηλεκτρονική 
γραμματεία 

• τις βαθμολογίες σας
• τις δηλώσεις μαθημάτων 

και συγγραμμάτων

Έχετε πάντα μαζί σας την 
ακαδημαϊκή σας 
ταυτότητα

παρέχει τη δυνατότητα:

•συμμετοχής σε εξετάσεις
•συμμετοχής στην 

πρακτική Άσκηση
•μειωμένου εισιτηρίου 

στον ΟΑΣΘ και στο 
ΜΕΤΡΟ (!)
•εισόδου στη φοιτητική 

λέσχη
•δανεισμού βιβλίων από 

βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας
info@nured.auth.gr

Ιστότοπος ΤΕΠΑΕ
www.nured.auth.gr

Τηλέφωνο Γραμματείας 
2310 995090

Ιστότοπος Τμήματος 
Σπουδών ΑΠΘ
www.dps.auth.gr

Ιστότοπος ΑΠΘ
www.auth.gr

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης χρηστών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΑΠΘ 
2310 999 000Οδηγός επιβίωσης ΑΠΘ 2020 – google it!



Παρακαλώ συγκρατήστε

Οδηγός 
επιβίωσης 
ΑΠΘ 2020

http://dps.auth.gr



Παρακαλώ συγκρατήστε



Σας ευχαριστώ πολύ!!!

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΕΛΕΝΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε



Η δική μου ηλεκτρονική διεύθυνση στο ΑΠΘ!! 
myusername@nured.auth.gr (δεν ξεχνούμε το pwd!)

Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας
info@nured.auth.gr

Ιστότοπος ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ: 
http:// www.nured.auth.gr

Ιστότοπος Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ
http:// www.educ.auth.gr

Ιστότοπος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ
http:// www.sis.auth.gr

Ιστότοπος Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ
www.dps.auth.gr

Οδηγός Επιβίωσης ΑΠΘ!!!
http://www.dps.auth.gr/el/info/main

Ιστότοπος ΑΠΘ
http:// www.auth.gr

ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
• Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης: 112
• Πρώτες Βοήθειες Ε.Κ.Α.Β.: 166
• Πυροσβεστική Υπηρεσία:   199

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
• Κεντρικό Θυρωρείο Κτιρίου Διοίκησης: 231099-6928, 

6929
• Κέντρο Εξυπηρέτησης Χρηστών Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών ΑΠΘ (ΚΗΔ): 231099-9000
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας: 231099-6863
• Ιατρείο Πανεπιστημίου: 231099-5569
• Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας: 231099-

5360, 5386
• Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής 

Υποστήριξης: 231099-2643, 2621
• Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης: 231099-7340

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
• Γραμματεία Κοσμητείας: 231099-1290, 5062
• Γραμματεία Τ.Ε.Π.Α.Ε.: 231099-5090
• Βιβλιοθήκη: 231099-1242, 99-5047 
• Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής: 231099-1295
• Νησίδα: 231099-5041, 1203
• Γραφείο Συντήρησης Πύργου: 231099-1282
• Θυρωρείο Πύργου: 231099-5180

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ URLs & emails

Υποδοχή, Ενημέρωση & Προετοιμασία Πρωτοετών 15.10.2020

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΘ
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