
 

Αγαπητέ φοιτητή-φοιτήτρια, 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα θα λάβεις ένα SMS στον αριθμό του κινητού που έχεις δηλώσει κατά 

την αίτηση εγγραφής. Το SMS θα περιλαμβάνει δύο αριθμούς, το ΑΠΜ (Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου) και 

το ΟΤΡ (one time password).  

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα για : 

 να ενεργοποιήσεις τον  ιδρυματικό λογαριασμό σου 

 Από την σελίδα https://it.auth.gr/el επιλέγοντας φοιτητής από δεξιά και πάλι από δεξιά register.auth πάτησε 

ιδρυματικός λογαριασμός και ακολούθησε τα βήματα δημιουργίας του χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δύο 

αριθμούς. 

 να ενεργοποιήσεις την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα 

Στην ίδια σελίδα επιλέγεις http://academicid.minedu.gov.gr/  -να φροντίσεις στον υπολογιστή να έχεις 

αποθηκευμένη  1 φωτογραφία σου. 

 τις δηλώσεις μαθημάτων  

Μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος. 

 τις δηλώσεις συγγραμμάτων 

Μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος  

για τα διδακτικά συγγράμματα- περιηγήσου στη σελίδα https://eudoxus.gr/  για περισσότερες πληροφορίες.  

 για το κινητό σου 

Από την σελίδα https://it.auth.gr/el επιλέγοντας φοιτητής από δεξιά my Auth mobile app 

 για τη σύνδεση του ακαδημαϊκού σου mail με το προσωπικό  

Στη σελίδα https://accounts.auth.gr παρέχεται περιβάλλον διαχείρισης του λογαριασμού σου, στο οποίο μπορείς 

να ενεργοποιήσεις την προώθηση μηνυμάτων σε όποια διεύθυνση επιθυμείς -η πρόσβαση γίνεται 

χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού σου λογαριασμού. 

Μελέτησε και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχει στη σελίδα https://it.auth.gr/el -φοιτητής. 

Τέλος ο  αναλυτικός «Οδηγός Επιβίωσης», σου δίνει μια πρώτη απάντηση σε τυχόν απορίες σου και σε ενημερώνει 

για τις υπηρεσίες του ΑΠΘ και τις δυνατότητες που σου προσφέρονται κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, αλλά 

και μετά από αυτές. 

 

Σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου για τη χρήση της Βιβλιοθήκης . 

Σου εύχομαι καλή αρχή στις σπουδές σου και καλή ακαδημαϊκή χρονιά. 
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