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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
(Παρακαλούμε διατηρήστε αυτές τις οδηγίες, ώστε να ανατρέχετε κάθε φορά που σας χρειάζονται) 

Γενικά 

Ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, χρειάζεται συχνά να πληροφορείστε για όσα συμβαίνουν στο Ίδρυμα και ειδικότερα στη 
Σχολή μας. Η Γραμματεία του Τμήματος θα φροντίζει πάντα να έχετε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση με ανακοινώσεις στους 
πίνακες και στον ιστότοπο του Τμήματος, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, με τηλεφωνική ή, τέλος, με διαπροσωπική 
επικοινωνία. Σας προτρέπουμε να προτιμάτε τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. 

Μετά την εγγραφή, τι; 

Αριθμός Μητρώου 

Όλοι οι φοιτητές αποκτούν κατά την εγγραφή τους ένα μοναδικό αριθμό μητρώου που τους συνοδεύει μέχρι την αποφοίτησή 
τους. 

Απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού 

Τι είναι αυτό; 
Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός, ο οποίος εκδίδεται από το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ, πύργος Γ, 1

ος
 όροφος, πάνω 

από τη Βιβλιοθήκη), αποτελείται από: 
ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) και ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (PASSWORD). 

Πού και πώς χρησιμοποιείται; 
Για να ταυτοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας προσφέρονται, είτε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είτε 
από άλλους συνεργαζόμενους φορείς, θα πρέπει να εισέρχεστε σ’ αυτές με το όνομα χρήστη (username) (είναι ο ίδιος για 
όλες της εφαρμογές) και τον κωδικό πρόσβασης (password), ο οποίος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον πάροχο της 
υπηρεσίας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Για τις ιδρυματικές εφαρμογές, όπως το students web (π.χ. δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες, αιτήσεις για 
βεβαιώσεις κ.ά.), CoMPUs (υπηρεσία τελεκπαίδευσης) και άλλες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν ή προμηθεύτηκαν 
από το Ίδρυμα, θα χρησιμοποιείτε το λογαριασμό username@uom.gr (Υπηρεσία Καταλόγου του Ιδρύματος, ldap) 

 Για το email σας θα χρησιμοποιείτε το username@uom.edu.gr. Συνδέεστε στο http://mail.uom.edu.gr (Google). 

 Για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες (π.χ. συγγράμματα ΕΥΔΟΞΟΣ, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.ά.) θα πρέπει κατ’ αρχήν 
να εγγραφείτε στην υπηρεσία https://uregister.uom.gr/ όπου, εισερχόμενοι την πρώτη και μοναδική φορά με τα 
στοιχεία του ldap. Προσέχοντας την ορθότητα των στοιχείων που εμφανίζονται, στη συνέχεια θα δώσετε νέο 
password βάσει των προτεινόμενων προδιαγραφών. Στο εξής, για να χρησιμοποιείτε αυτές τις ομοσπονδιακές 
υπηρεσίες, θα εισέρχεστε δηλώνοντας απλώς το Ίδρυμα (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) και το username με το 
νέο password. Αν ξεχάσετε αυτό το νέο password, μπορείτε να το ανακτήσετε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία 
https://mypassword.uom.gr. 

Ηλεκτρονική Γραμματεία 

Δηλώσεις μαθημάτων: Στις αρχές των εξαμήνων διδασκαλίας ενεργοποιείται η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εισέρχεστε αυτή την περίοδο (και μόνον κατόπιν ανακοίνωσης από τη Γραμματεία) σε ειδική 
πλατφόρμα του StudentsWeb και να δηλώνετε τα μαθήματα της αντίστοιχης περιόδου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η 
εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ο επίσημος ιστότοπος για τη δήλωση μαθημάτων και την ανακοίνωση βαθμολογιών είναι StudentsWeb, ενώ στο 
http://compus.uom.gr εμφανίζεται μόνο ό,τι αφορά στην επικοινωνία φοιτητή – καθηγητή. 

Αιτήσεις βεβαιώσεων: Για να παραλάβετε οποιαδήποτε βεβαίωση, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Οι ηλεκτρονικές 
αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του StudentsWeb, χρησιμοποιώντας το link Αιτήσεις (βλ.Εικόνα 1). 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ: Προτείνουμε να αιτείσθε περιορισμένο αριθμό βεβαιώσεων. Συνήθως, μία βεβαίωση ανά εξάμηνο είναι υπέρ το 
δέον αρκετή. Μπορείτε να υποβάλετε φωτοτυπίες όπου χρειάζεται (βλ. Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/23-3-2014). 
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Ανακοινώσεις: Οι ενημερώσεις για κρίσιμα θέματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα των Ανακοινώσεων του Τμήματος, αλλά και 
των Aνακοινώσεων της Γραμματείας μέσω του Students Web (βλ.Εικόνα 2) 

Επικοινωνία: Για να υποβάλετε ερωτήματα που αφορούν στη φοιτητική σας ιδιότητα, μπορείτε να απευθύνεστε: 

 Με email στο itsecr@uom.gr.   

 Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2310.891217 και 2310.891323 

 Για την επιτόπια επίσκεψή σας στη Γραμματεία επιλέγετε Δευ – Τετ – Παρ, 11:30-13:00. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ STUDENTS WEB ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ STUDENTS WEB 

  

Εικόνα 1 Εικόνα 2 

 

Ενημέρωση για θέματα σπουδών 

Πρόγραμμα Σπουδών: Το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών (2016-2017) υπάρχει τόσο σε μορφή .pdf, όσο και σε web. Ακολουθείτε 
τη διαδρομή: 

www.uom.gr -> «Σχολές και Τμήματα» -> Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ->Πρόγραμμα Σπουδών 

 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών (εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας): Μπορείτε να ενημερώνεστε για το τρέχον ωρολόγιο 
πρόγραμμα σπουδών (εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας) ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή: 

www.uom.gr -> «Σχολές και Τμήματα» -> Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ->Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 
Δηλώσεις συγγραμμάτων: Αρμόδια Υπηρεσία για τα συγγράμματα (βιβλία) είναι ο ΕΥΔΟΞΟΣ (ηλεκτρονική υπηρεσία του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Για τις δηλώσεις και την παραλαβή συγγραμμάτων επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://eudoxus.gr/. Εισέρχεστε με το 
όνομα χρήστη (username) σας. Ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι αυτός που δηλώσατε στο https://uregister.uom.gr/. 
Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: 
Δεν επιτρέπεται να δηλώνετε και να παραλαμβάνετε συγγράμματα που προσφέρονται για μαθήματα που δεν έχετε ήδη 
δηλώσει. Κάθε εξάμηνο διενεργούνται έλεγχοι και υπάρχουν κυρώσεις για τους φοιτητές που ενεργούν διαφορετικά. Αν 
δηλωθούν συγγράμματα εκ παραδρομής, θα πρέπει να επιστραφούν στο σημείο από όπου παραλήφθηκαν. Στη συνέχεια, ο 
φοιτητής θα έχει δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον ΕΥΔΟΞΟ για να μπορεί να συνεχίσει να δηλώνει και να παραλαμβάνει 
συγγράμματα για τη συνέχιση των σπουδών του. 
 
Ακαδημαϊκή ταυτότητα: Αρμόδια Υπηρεσία για την ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι η Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής 
Ταυτότητας (ηλεκτρονική υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) Στο http://academicid.minedu.gov.gr/ υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν στην απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εισέρχεστε με το όνομα χρήστη (username) σας. Ο κωδικός πρόσβασης 
(password) είναι αυτός που δηλώσατε στο https://uregister.uom.gr/. 
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