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Οδηγίες χρήσης ιδρυματικού 
λογαριασμού  

 

Έλεγχος στοιχείων προσωπικού λογαριασμού 

https://accounts.auth.gr/ 

username 

password  

e-mail 

https://accounts.auth.gr/


• Αποστολή SMS για απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού 
(ΚΗΔ)  

• Την έκδοση ΑΕΜ/ΑΠΜ ακολουθεί η αυτόματη αποστολή 
SMS με OTP (καταργείται πλέον η εκτύπωση κωδικών 
μιας χρήσης –OTP) για τη δημιουργία ιδρυματικού 
λογαριασμού.  

• Ο πρωτοετής θα λαμβάνει το μήνυμα με το OTP και θα 
μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει το register.auth.gr για 
έκδοση του Ιδρυματικού Λογαριασμού. Επίσης, θα μπορεί 
να επισκέπτεται το register.auth.gr για να προκαλέσει την 
αποστολή SMS με OTP, σε περιπτώσεις που έχει 
διαγράψει/χάσει το πρώτο μήνυμα που έλαβε  

Οδηγίες ιδρυματικού λογαριασμού  
 



Οδηγίες χρήσης ιδρυματικού 
λογαριασμού  

 

Έλεγχος στοιχείων προσωπικού λογαριασμού 

https://accounts.auth.gr/ 

username 

password  

e-mail 

γραμματεία του Κ.Η.Δ. του Α.Π.Θ.  

όροφος της κεντρικής βιβλιοθήκης  

2310999000  

https://accounts.auth.gr/


Πρόσβαση στις νησίδες 
υπολογιστών του Α.Π.Θ. 



Πρόσβαση στις νησίδες 
υπολογιστών του Α.Π.Θ. 

pclabs.itc.auth.gr 

username 



Βαθμολογίες  
 

it.auth.gr 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ  

σύνδεσμος «Είσοδος»  

username και password  



Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

 

http://webmail.auth.gr 



Οδηγίες για την υποβολή της 
ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων 

των φοιτητών/τριών 

http://sis.auth.gr 

διπλό κλικ στο εικονίδιο  
« Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

φοιτητών Α.Π.Θ» 



Οδηγίες για την υποβολή της 
ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων 

των φοιτητών/τριών 

διπλό κλικ στον 
σύνδεσμο «Είσοδος» 



Οδηγίες για την υποβολή της 
ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων 

των φοιτητών/τριών 

password 



Οδηγίες για την υποβολή της 
ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων 

των φοιτητών/τριών 

διπλό κλικ στον σύνδεσμο «Δήλωση μαθημάτων» 

κλικ: «Προσθήκη» 

εμφανίζεται μία λίστα μαθημάτων  

επιλέγουμε, τσεκάροντας το λευκό πλαίσιο στα αριστερά  

πατάμε το κουμπί «Εισαγωγή στη δήλωση»  

εμφανίζεται η λίστα των μαθημάτων που έχουμε επιλέξει  

η λίστα περιέχει τα μαθήματα που δηλώσαμε? 

πατάμε το κουμπί «Αποστολή» 

η δήλωση έχει αποσταλεί με επιτυχία  



Οδηγίες για την υποβολή της 
ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων 

των φοιτητών/τριών 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

1. Είναι σημαντικό και 
απαραίτητο μόλις τελειώσουμε 

την εργασία μας κάνουμε 
αποσύνδεση από την Σελίδα 

Δήλωσης Μαθημάτων. 

2. 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.» 



Επιλογή συγγραμμάτων  
http://eudoxus.gr/ 

 

http://eudoxus.gr/


Αίτηση για πάσο 
http://paso.minedu.gov.gr/   



Εκπαιδευτικό υλικό (ισχύει μόνο για 
τους φοιτητές/τριες που ακολουθούν το 
αναθεωρημένο  πρόγραμμα σπουδών) 

ΤΕΠΑΕ: e-class ή 
Blackboard 

ΠΤΔΕ: Blackboard 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες στην 
Νησίδα της Παιδαγωγικής Σχολής 

Χρήση εφαρμογών γραφείου (π.χ. MS Office). 

Χρήση του internet (web, ftp και email). 

Χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στους Η/Υ για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς 
(π.χ. SPSS, Matlab, Mathematica, TLG). 

Εκτυπώσεις εργασιών, κειμένων, κλπ. σε περιορισμένο αριθμό σελίδων και σε κάθε περίπτωση όχι εκπαιδευτικές 
σημειώσεις. 

Χρήση πολυμεσικών εφαρμογών και εγγραφή CD 

Πρόσβαση σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα του ΑΠΘ (π.χ. AFS) 

Δυνατότητα υποστήριξης σεμιναρίων, παρουσιάσεων και εργαστηριακών ασκήσεων 

Δυνατότητα μεμονωμένης εργασίας (π.χ. για πτυχιακές / μεταπτυχιακές εργασίες, έρευνα). 



• Για να συνδεθείτε στο ασύρματο AUTH web 
connect ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

• Επιλογή ασύρματου δικτύου AUTH web 
connect, εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (auth-
net) ανοίγετε μια οποιαδήποτε ιστοσελίδα 
αυτόματα θα σας ζητηθούν όνομα χρήστη και 
κωδικό. Θα βάλετε εκείνα του Ιδρυματικού 
λογαριασμού σας και θα συνδεθείτε. 

Ασύρματη σύνδεση στο 
διαδίκτυο. 



Παρεχόμενες Υπηρεσίες στην 
Νησίδα της Παιδαγωγικής Σχολής 

κανονισμός λειτουργίας τους:  

http://it.auth.gr/el/infrastructure/computerLabs 

• 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 
πρώτο όροφο του κτιρίου, από τις 09:00 έως τις 17:30 ή 
τηλεφωνώντας στον αριθμό 2310991203 τις ίδιες ώρες 

http://it.auth.gr/el/infrastructure/computerLabs

