
Μαζί με το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς ξεκινούν τη 
λειτουργία τους οι διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών 
προς φοιτητές του. Εάν σας απασχολούν ζητήματα όπως πού θα 
βρίσκετε καθημερινά ένα υγιεινό και σπιτικό γεύμα, πώς θα μάθετε 
ξένες γλώσσες ή πώς θα αξιοποιήσετε τον ελεύθερό σας χρόνο, τότε 
διαβάστε παρακάτω και θα διαπιστώσετε πως όλο και κάποια υπηρεσία 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Επιμέλεια: Τ. Μιχαηλίδου

Παροχές και Δραστηριότητες

ΕΔΏ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ -ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΉ ΕΚΔΟΣΉ 2012
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01. Σίτιση
Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν σίτιση στους φοιτητές στα τέσσερα 
εστιατόρια στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη), στο Γουδή, στη 
Δάφνη και στο Κέντρο της Αθήνας.

Η σίτιση των φοιτητών αρχίζει με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, 
από 1η Σεπτεμβρίου έως και την ολοκλήρωση των εξετάσεων του 
εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις θερινές διακοπές, τις 
ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και το Πάσχα.

Oι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων τις εργάσιμες ημέρες είναι 
για το γεύμα 12:00 έως 16:15, ενώ για το δείπνο 17:45 έως 21:00. 
Τα Σαββατοκύριακα τα εστιατόρια στο Γουδή και στη Δάφνη είναι 
κλειστά, ενώ τα εστιατόρια στη Φιλοσοφική Σχολή και στο κέντρο 
της Αθήνας λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα από 13:00 έως 20:00. Η 
κάρτα δωρεάν σίτισης χορηγείται από το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών κάθε 
ημέρα, από τις 9:30 μέχρι τις 13:00, στο κτήριο της Πανεπιστημιακής 
Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4oς όροφος. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν ηλεκτρονικά και να 
προσκομίζουν συμπληρωμένες τις αιτήσεις τους. Στον σύνδεσμο: 
http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/sitish-foithton.
html θα βρείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την έκδοση της κάρτας.

Οι φοιτητές που δεν δικαιούνται κάρτα για δωρεάν σίτιση μπορούν να 
σιτίζονται στο εστιατόριο της Σχολής τους προσκομίζοντας τη φοιτητική 
τους ταυτότητα και καταβάλλοντας 4,00 ευρώ ημερησίως, για δυο 
γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).

Σημειώνεται ότι οι κάρτες σίτισης που εκδόθηκαν για το 
Πανεπιστημιακό έτος 2011-2012 ισχύουν μέχρι την έκδοση της νέας και 
όχι πέραν της 31-10-2012.

Τηλέφωνα:  210-368 8216, 210-368 8230, 210-368 8228
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02. Στέγαση
Η Γραμματεία των Φοιτητικών Εστιών παρέχει όλες τις πληροφορίες 
για τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροίτε 
προκειμένου να μείνετε στις Φοιτητικές Εστίες. Επίσης το Γραφείο 
Ευρέσεως Εργασίας, το οποίο στεγάζεται στον Δ΄ όροφο της 
Πανεπιστημιακής Λέσχης, παρέχει διευκόλυνση στην ανεύρεση 
κατοικίας και συγκατοίκου.
Τηλέφωνα: 210 7258723, 210 7258679

03. Ξένες Γλώσσες
Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών διδάσκονται οι ακόλουθες γλώσσες: 
Αγγλική, Αλβανική, Αραβική, Αρμένικη, Βουλγαρική, Γαλλική, 
Γερμανική, Δανική, Ιαπωνική, Ινδική (hindi και Σανσκριτική), Ισπανική, 
Ιταλική, Κινεζική, Κοπτική, Κορεατική, Νορβηγική, Ολλανδική, Περσική, 
Πορτογαλική, Ρωσική, Σερβική, Σουηδική, Τουρκική, Φιλανδική. 
Επιπλέον, το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών προσφέρει εξειδικευμένα 
γλωσσικά προγράμματα, όπως μαθήματα Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας: Αγγλική (Β2-Γ1)-Γαλλική (Β2-Γ1)-Γερμανική (Β2-
Γ1) -Ισπανική (Β1-Β2) –Ιταλική (Β2-Γ1) – Τουρκική (Β1-Β2), Νομικής 
Ορολογίας (Γαλλική- Γερμανική) κ.ά. 
Τα μαθήματα ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου και τελειώνουν 21 Μαΐου και 
απευθύνονται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε φοιτητές 
άλλων A.E.I. και Τ.Ε.Ι., σε εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους. 
Τμήματα δημιουργούνται εφόσον εγγραφούν τουλάχιστον 17 άτομα σε 
κάθε τμήμα .

Η Γραμματεία στεγάζεται στην οδό Ιπποκράτους 7, στον 2ο όροφο, 
ενώ τις ημερομηνίες εγγραφών καθώς και  λοιπές πληροφορίες  θα 
τις βρείτε στο www.uoa.gr ( Το Πανεπιστήμιο- Υπηρεσίες/Παν/κές 
Μονάδες-Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών-Πρόγραμμα 2012-2013 )

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210-3613261, 210-3638021, 210-3688265,
210-3688266, 210-3688232, 210-3688263.
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04. Aναγνωστήρια,  
Εργαστήρια Υπολογιστών
Στους χώρους της Φοιτητικής Λέσχης, λειτουργούν δύο αναγνωστήρια. 
Στον 2ο όροφο (210-3688219), με 250 θέσεις, και στον 4ο όροφο 
(210-3688231) με 120 θέσεις. Είναι ανοικτά καθημερινά, ακόμη και τα 
Σάββατα και τις Κυριακές, από 8 π.μ. μέχρι 9 μ.μ. 

Παράλληλα, αναγνωστήριο λειτουργεί και στους χώρους της 
Πανεπιστημιουπόλεως. Οι φοιτητές μελετούν με δικά τους βιβλία 
ή με βιβλία της βιβλιοθήκης (η οποία παραμενει κλειστή τα 
Σαββατοκύριακα), τα οποία μπορούν να δανείζονται με τη φοιτητική 
τους ταυτότητα ή με το φοιτητικό τους πάσο και την αστυνομική 
τους ταυτότητα. Τα βιβλία παραμένουν εντός του χώρου των 
Αναγνωστηρίων.

Επίσης το Παπουλάκειο Αναγνωστήριο στον χώρο της Ιατρικής Σχολής 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση. O συγκεκριμένος χώρος αποτελεί ένα από 
τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. (Μικράς Ασίας 75, Γουδή Τηλέφωνο: 210 7462033).

Επιπλέον, στα Εργαστήρια Πολυμέσων που λειτουργούν 
καθημερινά,  από 9:15 π.μ.-15:00 μ.μ. στον 3ο όροφο του κτηρίου 
της Πανεπιστημιακής Λέσχης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν κάποιον από τους 38 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
(Τηλ. 210-36.88.261, 210-36.88.271).

Για τους φοιτητές που διαμένουν στην Α΄ Φ.Ε.Π.Α. (Ουλοφ Πάλμε 21) 
λειτουργεί Εργαστήριο Πολυμέσων  με 25 υπολογιστές στον 2ο όροφο 
(τηλ : 210-7275589).
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05. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στα Άνω Ιλίσια δίνεται 
η ευκαιρία ενασχόλησης με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώνονται δραστηριότητες 
εκτός των εγκαταστάσεων, όπως χιονοδρομίες, ορειβασία, πεζοπορία 
κ.ά.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε ένα ή περισσότερα 
αθλήματα της αρεσκείας τους, προσκομίζοντας τη φοιτητική 
τους ταυτότητα και μία πρόσφατη φωτογραφία. Για εγγραφή στο 
κολυμβητήριο, χρειάζεται επιπλέον μια βεβαίωση από δερματολόγο και 
παθολόγο.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν από τις 17 Σεπτεμβρίου. Για ανακοινώσεις και το 
πρόγραμμα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, οι φοιτητές μπορούν 
να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα: www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthri-
othtes/panepisthmiako-gymnastirio   

Πληροφορίες:
210 7275551, 210 7275552, 210 7275557, 210 7275560

06. Υγειονομική Περίθαλψη
Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, 
δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για 
διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη 
διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξημένο 
κατά δύο έτη. Κατά το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη 
παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 
Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι 
τότε.
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Στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής Ιατρεία:

Παθολογικό   (τηλ. 210 3688241, 210 3688243)
Γυναικολογικό   (τηλ. 210 3688242)
Δερματολογικό   (τηλ. 210 3688209)
Οδοντιατρικό   (τηλ. 210 3688210, 210 3688211)
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (τηλ. 210 3688226)
Ακτινολογικό Εργαστήριο  (τηλ. 210 3688244, 210 3688212)

Εάν δικαιούστε άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό 
φορέα, είναι δική σας απόφαση να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα 
που προτιμάτε, δηλώνοντάς το κάθε πανεπιστημιακό έτος με υπεύθυνη 
δήλωση.

Η Υγειονομική Υπηρεσία στεγάζεται στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, 
Ιπποκράτους 15, στον 1ο όροφο ενώ η επικοινωνία με το γραφείο 
ενημέρωσης φοιτητών για θέματα περίθαλψης γίνεται στα παρακάτω 
τηλέφωνα: 210 3688208, 210 3688244, 210 3688212

07. Tαμείο Aρωγής Φοιτητών
Το Ταμείο Αρωγής Φοιτητών είναι μια ανεξάρτητη Υπηρεσία, η οποία 
έχει σκοπό την ηθική και υλική ενίσχυση των φοιτητών, για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών. Μπορεί να βοηθήσει οικονομικά σε περίπτωση 
που ο φοιτητής πάσχει από σοβαρές παθήσεις και νοσηλεύεται σε 
νοσοκομείο ή βρίσκεται στο στάδιο ανάρρωσης, αλλά και φοιτητές 
με οικονομική αδυναμία, οικονομικά και οικογενειακά πλήγματα . 
Επιπλέον, υπό ειδικές προϋποθέσεις, μπορεί να καλύψει τα έξοδα της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 3688221 & 210 3688256,  
και στην ιστοσελίδα: tafpa.uoa.gr
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08. Συμβουλευτικά Kέντρα
Σε περιπτώσεις που κάποιος φοιτητής έχει ανάγκη από ψυχολογική και 
ηθική υποστήριξη υπάρχει το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (Σ.Κ.Φ.) 
του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας (210 7277554 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης skf@
cc.uoa.gr ). Επιπλέον στην ιστοσελίδα www.mpes.uoa.gr , μπορείτε να 
βρείτε τις απαντήσεις που ζητάτε.

Επίσης υπάρχει η Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης που 
παρέχει υπηρεσίες σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα. Λειτουργεί στο ισόγειο του κτηρίου της Φοιτητικής Εστίας 
(Α΄ ΦΕΠΑ - Oύλοφ Πάλμε 12, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια) και μπορείτε 
να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνικά στο 210 368 8226 ή στο 210 727 
5580. Ιστοσελίδα: http://psychpar.lesxi.uoa.gr     

Ακόμα περισσότερες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης θα 
βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.uoa.gr/foithtes/symboyleytikes-
yphresies.html

09. Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες
Πολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών

O Π.Ο.Φ.Π.Α. δίνει μοναδικές ευκαιρίες για ψυχαγωγία, ανάπτυξη 
της καλλιτεχνικής ταυτότητας των φοιτητών και κοινωνικοποίηση. 
Απαρτίζεται από τον Θεατρικό, τον  Χορευτικό, τον Κινηματογραφικό και 
τον Φωτογραφικό Τομέα και κάθε χρόνο παρουσιάζει αξιόλογο έργο.
Ο Θεατρικός Τομέας αποτελείται από τρεις θεατρικές ομάδες 
(«ΑΦΑΝΤΟΙ», «ΔΡΥΣ», «ΘΕΑΤΡΟΔΙΝΗ») και διοργανώνει μαθήματα 
υποκριτικής, φωνητικής και κινησιολογίας. Κάθε χρόνο η κάθε ομάδα 
παρουσιάζει μία ή και περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, ενώ 
συμμετέχει με επιτυχία σε φεστιβάλ φοιτητικού θεάτρου τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-368 8205
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Ο Χορευτικός Τομέας ιδρύθηκε το 1976 και οργανώνει σε ημερήσια 
βάση καθ’όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς μαθήματα 
Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων 
φορέων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο τέλος κάθε 
ακαδημαϊκής χρονιάς οργανώνει την κεντρική χορευτική παράσταση με 
παραδοσιακές ενδυμασίες και ζωντανή μουσική.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-368 8276

Ο Κινηματογραφικός Τομέας έχει ένα πλήρες εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα σεμιναρίων και προβολών ταινιών στην Αίθουσα 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΙΡΙΣ» στο ισόγειο της Παν/κής Λέσχης. 
Επιπλέον υποστηρίζει, παρέχοντας τεχνικά υλικά και εξοπλισμό, την 
παραγωγή ταινιών μικρού μήκους, ενώ διοργανώνει εκδηλώσεις, όπως 
φεστιβάλ και αφιερώματα. Ειδικά για φέτος εμπλούτισε το πρόγραμμά 
του με το  Σεμινάριο Ασιατικού Κινηματογράφου.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-368 8275
Ιστοσελίδα: http://kinimatografiko.gr     

Ο Φωτογραφικός Τομέας πραγματοποιεί σεμινάρια καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας με στόχο την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά και τη 
διαμόρφωση φωτογραφικής αντίληψης. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 
την προβολή του έργου σημαντικών φωτογράφων, συζητήσεις περί 
αισθητικής της φωτογραφίας, την εκμάθηση τεχνικών αλλά και 
τη χρήση από τα μέλη του των σκοτεινών θαλάμων. Κάθε χρόνο 
πραγματοποιούνται με επιτυχία εκθέσεις με έργα των φοιτητών.
Τηλ. επικοινωνίας: 210-368 8205

Μουσικό Τμήμα
Αντικείμενό του είναι η μουσική επιμόρφωση των φοιτητών και ιδίως 
η οργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων μουσικολογίας, ιστορίας της 
μουσικής, μουσικών οργάνων, έντεχνης, δημοτικής και βυζαντινής 
μουσικής, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία φοιτητικής χορωδίας 
και ορχήστρας. Στεγάζεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης 
(Τηλ. 210-36.88.235, 210-36.88.229).
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10. Yποτροφίες, Bραβεία
Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό, βραβεία σε φοιτητές κ.λπ. Oι υποτροφίες και τα 
βραβεία χορηγούνται,σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη κάθε 
κληροδοτήματος, με ορισμένες προϋποθέσεις, άλλοτε με διαγωνισμό 
και άλλοτε με επιλογή. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν από τη Διεύθυνση Kληροδοτημάτων του 
Πανεπιστημίου Aθηνών στα τηλέφωνα: 210 3689131-4, καθώς και στον 
σύνδεσμο: http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrof-
ies-brabeia.html   

11. Ευκαιρίες Απασχόλησης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου παρέχει πλήρη ενημέρωση 
στους φοιτητές για υποτροφίες και βραβεία, σεμινάρια, ημερίδες και 
συνέδρια. Επίσης παραλαμβάνει αιτήσεις φοιτητών που επιθυμούν να 
εργαστούν και τους διευκολύνει για την εύρεση εργασίας. Το Τμήμα 
βρίσκεται στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (210 368 8227, 
210 368 8251, 210 368 8254).

Οι φοιτητές μπορούν επίσης να απασχοληθούν με ωριαία αντιμισθία για 
επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων, διόρθωση ασκήσεων και λοιπό 
επικουρικό διδακτικό έργο. Σχετικές ανακοινώσεις και προκηρύξεις 
γίνονται από τους Προέδρους Τμημάτων ή Διευθυντές Τομέων και 
Εργαστηρίων.
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12. Μονάδα Προσβασιμότητας
Στόχος της Μονάδας είναι η επίτευξη στην πράξη, της ισότιμης 
πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές 
ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο 
περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Υπηρεσιών Πρόσβασης. Καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών, καταγράφει 
τις ανάγκες τού κάθε φοιτητή ξεχωριστά και προβαίνει σε κατάλληλες 
ενέργειες, ενώ παράλληλα προσφέρει τόσο υλική όσο και ψυχολογική 
υποστήριξη. Επίσης στην ιστοσελίδα http://access.uoa.gr παρέχεται 
ποικίλο δωρεάν λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για την υποστήριξη 
φοιτητών με αναπηρία. 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: access@uoa.gr
Τηλ: 210 7275345, 210 7275960, 210 7275183, 210 7277554

13. Συνήγορος του Φοιτητή
Η Επιτροπή με την ονομασία «Συνήγορος του Φοιτητή» συστάθηκε 
με στόχο να εξέταζει αιτημάτα φοιτητών για προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες 
αναζητώντας λύσεις, να διευκολύνει την επαφή του φοιτητή με 
τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης, να εξετάζει αναφορές-
καταγγελίες των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων 
της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας και τέλος, προς 
ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους ως μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Τα αιτήματα, οι αναφορές, οι καταγγελίες κ.λπ., υποβάλλονται είτε στην 
στην ηλεκτρονική δ/νση synigorosfoititi@uoa.gr , είτε ταχυδρομικώς 
στη δ/νση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο της Μονάδας Υπευθύνων 
Δράσης με την ένδειξη «Συνήγορος του φοιτητή», Πανεπιστημίου 30, 
106 79, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://sinigorosfititi.uoa.gr
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Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

01. Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης 
δελτίου ειδικού εισιτηρίου (Πάσο)
Kατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής στην ιστοσελίδα: http://paso.minedu.
gov.gr/ oι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού 
εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).
  
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης 
ΠΑΣΟ από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών απαιτούνται οι 
κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χρησιμοποιούνται στο 
http:// my-studies.uoa.gr.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς 
καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να 
απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο φοιτητής θα πρέπει 
να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση 
που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στη 
Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. 
Ακολούθως, ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα 
ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα μπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα της υπηρεσίας.
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02. Εύδοξος- Ηλεκτρονική υπηρεσία 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
συγγραμματων
Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ στοχεύει στην άμεση και ολοκληρωμένη παροχή 
των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 
της επικράτειας. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και 
προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα 
Συγγράμματα σε κάθε μάθημα, δυνατότητα άμεσης παραλαβής των 
Συγγραμμάτων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία 
αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων. Πριν από τη δήλωση των 
Συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ίδια 
αντίστοιχη δήλωση συγγραμμάτων στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Γραμματείας του Παν/μιου.

http://eudoxus.gr

03. My studies – Ηλεκτρονική 
Γραμματεια
Η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα επικονωνίας με τη Γραμματεία 
του κάθε Τμήματός  από οποιοδήποτε Η/Υ. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές 
έχουν τη δυνατότητα:

◗ Να δουν ή/και να εκτυπώσουν τη βαθμολογία τους σε κάποια ή σε 
όλες τις εξεταστικές περιόδους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, 
ή συγκεντρωτικά με βάση τις επιτυχημένες ή τις αποτυχημένες 
προσπάθειες

◗ Να έχουν πληροφορίες για οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος 
Σπουδών (διδακτικές μονάδες, βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, 
συγγράμματα κ.τ.λ.)
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◗ Να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν 
στο επόμενο εξάμηνο

◗ Να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου 
πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, 
στρατολογίας, εφορίας κ.ά.)

https://my-studies.uoa.gr 

04. E-Class – Ηλεκτρονική τάξη 
Η πλατφόρμα η-Τάξη Ε.Κ.Π.Α. αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία 
του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την Ασύγχρονη 
Τηλεκπαίδευση μέσα από ένα εύχρηστο και δυναμικό περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας. Οι φοιτητές αποκτούν 
ένα εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση και 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, 
παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες κ.λπ.), να συμμετέχουν σε ομάδες 
εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο 
λογαριασμός του χρήστη δημιουργείται είτε αυτόματα με την εγγραφή 
του στην πλατφόρμα είτε από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, 
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 
3.722 μαθήματα και διαθέτει 104.165 Χρήστες (εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους).

http://eclass.uoa.gr
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05. Wi-Fi HOT SPOTS
Η Υπηρεσία Aσύρματης Πρόσβασης παρέχει σύνδεση στο δίκτυο 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με ασύρματο τρόπο, χωρίς να απαιτείται 
η χρήση καλωδίου δικτύου.  Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης (hot-
spots) βρίσκονται διάσπαρτα σε χώρους του Πανεπιστημίου και οι 
χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο. Προϋπόθεση για την υπηρεσία είναι η συσκευή (lap-
top, κινητό, tablet, P.D.A. κ.τ.λ.) να διαθέτει δυνατότητα ασύρματης 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

 Η πρόσβαση στο Ασύρματο Δίκτυο γίνεται μέσω του λογαριασμού που 
διαθέτουν τα μέλη του Παν/μίου στο πανεπιστημιακό δίκτυο, ενώ για 
τους φοιτητές, ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) 
που χρησιμοποιούνται στο http:// my-studies.uoa.gr.
 
Υπάρχουν περισσότερα από 50 σημεία ασύρματης διαδικτυακής 
πρόσβασης στην Πανεπιστημιούπολη (Ιλίσια), στο Γουδή (Ιατρική, 
Νοσηλευτική, Οδοντιατρική Σχολή) και στο κέντρο της Αθήνας τα οποία 
μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην παρακάτω ιστοθέση:
http://www.noc.uoa.gr/syndesh-sto-diktyo/asyrmath-syndesh-wi-fi.
html  


