
Είμαι πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 

Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Χρήσιμες πληροφορίες για το Τμήμα μου: 

Οι χώροι του Τμήματος είναι οι εξής: 

Κτήριο Δ΄: 
υπόγειο: Εργαστήρια Χημι-
κής Μηχανικής 
ισόγειο: Γραμματεία 
1ος, 2ος, 3ος όροφος: γραφεία 
διδασκόντων, εργαστήρια 
 
Κτήριο Γ’: 
Εργαστήρια Χημείας 
 
Κτήριο Ε13: 
Ισόγειο: Υπολογιστικό κέντρο 
Όροφοι: γραφεία διδασκό-
ντων, εργαστήρια 
 
Πτέρυγα Αιθουσών: 
2ος όροφος: αίθουσες διδα-
σκαλίας, βιβλιοθήκη Τμήμα-
τος 

 

 

 

Γραμματεία του Τμήματος 

Η Γραμματεία μου βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ΄ της Πολυτεχνικής Σχολής και την επισκέπτομαι 

για να εξυπηρετηθώ καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-13.30. 

Ενημέρωση και χρήσιμες ανακοινώσεις 

Ενημερώνομαι από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://cheng.auth.gr για τους διδάσκοντες, τα μαθή-

ματα και διαβάζω ανακοινώσεις για φοιτητικά και επιστημονικά θέματα. Δεν παραλείπω να την επι-

σκέπτομαι συχνά για να μη χάσω τις προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων, συγγραμμάτων κ.α.  

Υπολογιστικό κέντρο 

Μπορώ να επισκέπτομαι το υπολογιστικό κέντρο του Τμήματός μου, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο 

του κτηρίου Ε13 κατά τις ώρες 10.00-17.00. Για το έτος 2020-21 δεν θα λειτουργήσει. 

Ηλεκτρονική εγγραφή - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) διαχειρίζεται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ. Ό-

λες τις πληροφορίες και οδηγίες που θα χρειαστώ θα τις βρω στην ιστοσελίδα του https://it.auth.gr .  

1ο Βήμα: Σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (εντός του Σεπτεμβρίου), που θα ανακοινωθεί από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα εγγραφώ ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του, εισάγοντας 

http://cheng.auth.gr/
https://it.auth.gr/
https://eregister.it.minedu.gov.gr/
https://eregister.it.minedu.gov.gr/


τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησα για την εισαγωγή μου στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

2ο Βήμα: Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου θα λάβω από το ΑΠΘ ένα μήνυμα, που θα με καλεί να κα-

ταχωρήσω -σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα- τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπη-

ρεσιών του ΑΠΘ 

 

3ο Βήμα: Ενδέχεται να χρειαστεί να προσέλθω στη Γραμματεία, με την Αστυνομική Ταυτότητα ή το 

Διαβατήριό μου, για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής μου. Για το βήμα 

αυτό θα υπάρξει νεότερη διευκρινιστική ανακοίνωση. 

 

4ο Bήμα: Μετά την εγγραφή μου, θα λάβω ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποι-

ήσω τη  φοιτητική μου ιδιότητα και να αποκτήσω ιδρυματικό λογαριασμό και πρόσβαση σε μια σειρά 

υπηρεσιών και παροχών, όπως η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάρτας σίτισης, πρόσβαση σε 

Online Βιβλιοθήκες και πολλές ακαδημαϊκές υπηρεσίες. 

 

Αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα θα επικοινωνήσω με το ΚΗΔ: 

Τηλέφωνο υποστήριξης:  2310999000 

email υποστήριξης: support@auth.gr 

Παρακολούθηση μαθημάτων 

1. Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 5/10/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα 

βρω στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://cheng.auth.gr/wp-

content/uploads/2020/09/Xeimerino-Ypoxrewtika-Mathimata-2020-2021_final-2.pdf   

 

2. Τα μαθήματα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η/Υ θα γίνουν αποκλειστικά ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

https://it.auth.gr/el/zoomparticipant. Οδηγίες για τη σύνδεσή σας θα υπάρχουν στις ΑΝΑΚΟΙ-

ΝΩΣΕΙΣ της Ιστοσελίδας ή/και θα σας αποσταλούν από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. 

 

3. - Η θεωρία του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία» θα γίνεται συνδυαστικά δια ζώσης στην αί-

θουσα 305 του 2ου ορόφου της πτέρυγας των αιθουσών διδασκαλίας και εξ’ αποστάσεως. Για 

τη δια ζώσης διδασκαλία θα ενημερώνεστε εγκαίρως για την παρουσία σας στην αίθουσα 

σύμφωνα  με το πρώτο γράμμα του επωνύμου σας και οι υπόλοιποι θα παρακολουθούν εξ’ 

αποστάσεως με σύνδεση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

- Το Εργαστήριο του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία» θα γίνει δια ζώσης από όσους φοιτητές 

έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή στο Εργαστήριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/ChemLab/F2020/Announcements/ 

 

 

4. Την Πέμπτη 1-10-2020 αρχίζει και θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτική δια ζώσης εκπαίδευση 

στα μέτρα Ασφάλειας και Πυρόσβεσης του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας, σύμφωνα με την 

ανακοίνωση: https://cheng.auth.gr/wp-content/uploads/2020/09/Announcement-Training-

Session-1-10-2020-3.pdf 

 

5. Τι πρέπει να κάνω για να μη χάσω τα μαθήματά μου; 
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 Να κάνω εγγραφή στο εργαστήριο του μαθήματος «Ανόργανη Χημεία» έως τις 30 Σεπτεμβρίου 

2020. 

 Να κάνω δήλωση μαθημάτων μέσω της ιστοσελίδας https://sis.auth.gr στο χρονικό διάστημα 

που θα καθοριστεί από τη Γραμματεία και θα το διαβάσω στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας 

https://cheng.auth.gr/. Δεν ξεχνώ να κάνω επαλήθευση της καταχώρισης της δήλωσής μου 

μπαίνοντας ξανά στη δήλωσή μου μετά από 4-5 μέρες.  

 Να κάνω δήλωση συγγραμμάτων μέσω της ιστοσελίδας http://eudoxus.gr για τα μαθήματα που 

έχω δηλώσει στο χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τον Εύδοξο και θα το διαβάσω 

στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας https://cheng.auth.gr/. Αν χρειαστώ βοήθεια επικοινωνώ με 

το τηλέφωνο 210-7722100. 

 Να παρακολουθήσω, να διαβάσω. 

 Να δώσω εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων. Μπορώ να εξεταστώ μόνο στα μα-

θήματα που δήλωσα και αν δεν τα περάσω μπορώ να δοκιμάσω και τον Σεπτέμβριο. Αν δεν 

είμαι στην κατάσταση του διδάσκοντα δε θα εξεταστώ. Μήπως δεν έκανα τη δήλωσή μου ή την 

επαλήθευσή της; 

Σύμβουλος Σπουδών 

Υπάρχει κάποιος που θα με βοηθήσει και θα με συμβουλεύσει σε θέματα σπουδών και επαγγελματι-

κής σταδιοδρομίας. Είναι ο σύμβουλος σπουδών μου, τον οποίο μπορώ να επιλέξω από τη λίστα: 

http://cheng.auth.gr/?page_id=290. 

Υγειονομική περίθαλψη – Υπηρεσίες Υγείας 

Έχω δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στην περίπτωση που δεν είμαι ασφαλισμένος από τους γο-
νείς μου. Oι ανασφάλιστοι φοιτητές με τον ΑΜΚΑ τους απευθύνονται στις Δημόσιες Δομές Υγείας, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016(Α΄21). 

Οδηγός Σπουδών - Οδηγός Επιβίωσης 

Έχω ακόμη πολλές απορίες. Για τη φοιτητική ζωή στο ΑΠΘ θα ενημερωθώ από τον Οδηγό Επιβίωσης  

http://www.dps.auth.gr/el/info/main 

και για τις σπουδές μου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών θα ενημερωθώ από τον Πρόγραμμα Σπουδών 

2020-2021  

https://cheng.auth.gr/wp-

content/uploads/2020/09/%ce%a0%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-

%ce%a3%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd_2020_2021docx-1.pdf  
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