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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Οι φοιτητές του ΑΠΘ υποδέχονται τους πρωτοετείς συναδέλφους τους 

Ενημέρωση για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο ΑΠΘ 

 
Θεσσαλονίκη, 24/9/2020 

 
Την ιδιαίτερα πετυχημένη δράση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητριών/φοιτητών 
του «Ξεκίνα ακαδημαϊκά και εθελοντικά» συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 
Καθημερινά, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 10 π.μ. 
έως 2 μ.μ., σε κατάλληλα διαμορφωμένα «κιόσκια» εθελοντές φοιτητές/φοιτήτριες 
του ΑΠΘ μεγαλύτερων ετών περιμένουν να υποδεχτούν τους/τις πρωτοετείς και να 
τους/τις ενημερώσουν για θέματα που τους/τις αφορούν στην πρώτη τους επίσκεψη 
στο Πανεπιστήμιο. Να τους/τις δώσουν, ακόμη, τον «Συνοπτικό Οδηγό Επιβίωσης» 
(http://dps.auth.gr/sites/default/files/attachments/APTH_Synoptikos%20odigosepib
ioshs_%CE%915_2020_FOR%20WEB.pdf), με οδηγίες για τη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, καθώς και να απαντήσουν 
στις απορίες που μπορεί να υπάρχουν στα πρώτα τους βήματα στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο.  
 
Τα κιόσκια υποδοχής με τους εθελοντές φοιτητές και τις εθελόντριες φοιτήτριες 
βρίσκονται σε τέσσερα κεντρικά σημεία της Πανεπιστημιούπολης και συγκεκριμένα 
δίπλα από την Αίθουσα Τελετών (Εγνατία), μπροστά από το κτίριο της Παλαιάς 
Φιλοσοφικής Σχολής (Εθνικής Αμύνης), στην κάτω Φοιτητική Λέσχη (Εγνατία) και 
μπροστά από το κτίριο Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής (Εγνατία). 
 
Ενημέρωση για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών στο ΑΠΘ 
 
1ο Βήμα: Την περίοδο 22-29 Σεπτεμβρίου 2020 οι φοιτητές/φοιτήτριες θα 
εγγραφούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που 
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χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του 
Μηχανογραφικού Δελτίου.  
 
2ο Βήμα: Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, θα λάβουν από το ΑΠΘ ένα μήνυμα που 
θα τους καλεί να καταχωρήσουν -σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα- τα στοιχεία 
τους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΠΘ (https://register.auth.gr/).  
 
3ο Βήμα: Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, 
θα υπάρξει νεότερη διευκρινιστική ανακοίνωση, λόγω  των μέτρων που λαμβάνονται 
για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. 
 
4ο Βήμα: Μετά την εγγραφή τους, θα λάβουν ένα SMS με κωδικό (one-time 
password) για να ενεργοποιήσουν τη  φοιτητική τους ιδιότητα και να αποκτήσουν 
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.  
 
Τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν την  πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Ο 
τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηρίων, καθώς και το σχετικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:  
http://dps.auth.gr/el 
 
Η δράση υποδοχής των πρωτοετών υλοποιείται από την Πρυτανεία του ΑΠΘ, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Σπουδών και το Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και 
Φοιτητικών Δράσεων, και υποστηρίζεται οικονομικά από την Πανεπιστημιακή 
Φοιτητική Λέσχη και την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΑΠΘ. 
 
 
_________________________________ 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί  
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