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A| Σπουδές 
 
 
Τι είναι ο Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές; 

Ο Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές είναι ένα 
σύντομο εγχειρίδιο, ειδικά διαμορφωμένο για 
εσένα που βρίσκεσαι στην αρχή των σπουδών 
σου. Το εγχειρίδιο αυτό θα σε βοηθήσει σε κάθε 
βήμα σου, καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου έτους 
σπουδών. Ωστόσο, το πλήρες εγχειρίδιο είναι ο 
Οδηγός Σπουδών.  
 
Τι είναι ο Οδηγός Σπουδών; 

Πρόκειται για ένα πλήρες εγχειρίδιο, που περιέχει 
το σύνολο των πληροφοριών που θα χρειαστείς 
σχετικά με τα μαθήματα, για όλα τα έτη σπουδών, 
αλλά και πληθώρα άλλων θεμάτων. Ο Οδηγός 
Σπουδών είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. Αν ψάχνεις κάτι και δεν μπορείς να το 
εντοπίσεις στον Οδηγό για πρωτοετείς φοιτητές, 
τότε αναζήτησέ το στον Οδηγό Σπουδών. 
 
 
Τι πρέπει να κάνω αν δεν καταλάβω κάτι; 

Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, τότε πρέπει 
οπωσδήποτε να το ρωτήσεις, και μάλιστα όσο πιο 
σύντομα γίνεται. Για κάποια ζητήματα υπάρχουν 
χρονικοί περιορισμοί, οπότε αν δεν κάνεις 
κάποιες ενέργειες σε συγκεκριμένα χρονικά 
πλαίσια, διότι δεν έχεις καταλάβει τι πρέπει να 
κάνεις, τότε μπορεί να έχεις δυσάρεστες 
συνέπειες (π.χ. μπορεί να μην έχεις δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις, στο τέλος του 
εξαμήνου). Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
διστάζεις να ρωτήσεις, οι άνθρωποι του Τμήματος 
με χαρά θα σε βοηθήσουν. 
 
 
Δεν έχω καταλάβει κάτι. Ποιον πρέπει να 
ρωτήσω; 

Μπορείς να ρωτήσεις: 

• τη Γραμματεία του Τμήματος. Προτίμησε να 
στείλεις ένα email (grammath@uoi.gr), στο 
οποίο θα περιγράφεις αναλυτικά το ζήτημα 
που σε απασχολεί και η Γραμματεία, με την 
πρώτη ευκαιρία, θα σου απαντήσει. 

• τον Σύμβουλο Σπουδών σου ή τον Σύμβουλο 
καθηγητή για Φοιτητές με Αναπηρία.  

 

Τι είναι ο Σύμβουλος Σπουδών; 

Πρόκειται για διδάσκοντες του Τμήματος, στους 
οποίους έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα παροχής 
βοήθειας σε όποιο θέμα και αν σε απασχολεί. 
Συνολικά υπάρχουν τέσσερις Σύμβουλοι Σπουδών 
στο Τμήμα Μαθηματικών. Μπορείς να επιλέξεις 
οποιονδήποτε από αυτούς ως προσωπικό σου 
Σύμβουλο Σπουδών και καλό θα ήταν να τον 
επισκέπτεσαι τουλάχιστον δύο φορές το εξάμηνο. 
Ο Σύμβουλος Σπουδών θα σε υποστηρίζει, σε όλη 
τη διάρκεια των σπουδών σου, στη μετάβαση από 
τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
θα σε συμβουλεύσει για τη βέλτιστη επιλογή 
μαθημάτων, θα προσπαθήσει να επιλύσει 
προβλήματα που αντιμετωπίζεις, θα συζητήσει 
μαζί σου τις επαγγελματικές προοπτικές και τις 
δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές, και θα 
σε ενημερώσει σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές. 
Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι οι ακόλουθοι: 

• Κυριάκος Μαυρίδης, Λέκτορας (Γρ. 509ε, 
2651008237, kmavridi@uoi.gr) 

• Επαμεινώνδας Κεχαγιάς, Καθηγητής (Γρ. 
409β, 2651008276, nkechag@uoi.gr) 

• Απόστολος Μπατσίδης, Αναπλ. Καθηγητής 
(Γρ. 309α, 2651008232, abatsidis@uoi.gr) 

• Φωτεινή Καρακατσάνη, Επικ. Καθηγήτρια (Γρ. 
211ε, 2651008255, fkarakatsani@uoi.gr). 

 

 
Τι είναι ο Σύμβουλος καθηγητής Φ.με.Α; 

• Το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει την 
Επιτροπή Φ.με.Α, με σκοπό την υποστήριξη 
των φοιτητών που αντιμετωπίζουν κάποια 
αναπηρία.  

https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-06-20-23-00/2016-03-06-20-36-35
https://math.uoi.gr/index.php/2016-03-06-20-23-00/2016-03-06-20-36-35
file:///G:/grammath@uoi.gr
file:///G:/kmavridi@uoi.gr
file:///G:/nkechag@uoi.gr
file:///G:/abatsidis@uoi.gr
file:///G:/fkarakatsani@uoi.gr


 
 

Στην Επιτροπή αυτή το Τμήμα Μαθηματικών 
εκπροσωπείται από τον Σύμβουλο Καθηγητή 
Φ.με.Α, Αναπλ. Καθηγητή κ. Απόστολο 
Μπατσίδη (abatsidis@uoi.gr, 2651008232, 
γραφείο 309α). 

• Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν κάποια 
αναπηρία απευθύνονται στον Σύμβουλο 
Καθηγητή Φ.με.Α για συγκεκριμένα ζητήματα 
που αφορούν τις σπουδές τους και εκείνος 
μεριμνά για αυτά, ως ενδιάμεσος κρίκος που 
συνδέει τους φοιτητές με το σύνολο του 
Διδακτικού Προσωπικού, καθώς και με τη 
Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής 
Στήριξης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

• Επιπλέον, ο Σύμβουλος Καθηγητής ενημε-
ρώνει και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει 
όλους τους φοιτητές του Τμήματος να 
υποστηρίξουν εθελοντικά τους φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία. 

• Το Τμήμα Μαθηματικών διαθέτει επίσης 
Διοικητικό Υπάλληλο στη Γραμματεία, τον κ. 
Κωνσταντίνο Γιολδάση (Γραμματεία Τμήματος 
Μαθηματικών, Μεταβατικό Κτίριο, 26510 
07428, kgioldasis@uoi.gr), ο οποίος είναι 
αρμόδιος για την υποστήριξη των φοιτητών 
που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία.  

 
 

Δεν έχω καταλάβει κάτι. Γιατί να μην ρωτήσω 
φίλους, γνωστούς ή κάποια ομαδική συνομιλία; 

Καλό θα ήταν να ρωτήσεις τους αρμόδιους. Αυτό 
είναι προτιμότερο γιατί μπορεί, χωρίς να το 
θέλουν, οι φίλοι, οι γνωστοί ή οι συμμετέχοντες 
σε μια ομαδική συνομιλία να σου μεταφέρουν 
λανθασμένες πληροφορίες, είτε γιατί και οι ίδιοι 
κατάλαβαν λάθος, ή γιατί δεν έχουν αφιερώσει 
τον χρόνο και την απαιτούμενη προσοχή, για να 
διαβάσουν λεπτομερώς την ερώτηση σου. 
 
Δεν έχω καταλάβει κάτι. Ντρέπομαι όμως να 
ρωτήσω τον Σύμβουλο Σπουδών μου ή την 
Γραμματεία. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να 
ενημερωθώ; 

Όλοι οι Σύμβουλοι Σπουδών και όλοι οι 
εργαζόμενοι στη Γραμματεία, έχουν μεγάλη 
εμπειρία στον χειρισμό φοιτητικών θεμάτων, με 
ευαισθησία και σεβασμό προς τους φοιτητές. Δεν 
θα σε κρίνουν, ούτε θα σου φερθούν υποτιμητικά. 
Δοκίμασε να τους μιλήσεις. Αν παρόλα αυτά, 
εξακολουθείς να δυσκολεύεσαι, τότε μπορείς να 
μιλήσεις σε όποιον καθηγητή του Τμήματος 
θεωρείς ότι έχεις περισσότερο θάρρος. 
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Ενέργειες που πρέπει να κάνεις 
στη διάρκεια του εξαμήνου, 

με χρονολογική σειρά 

 
 

Πότε: 

Συνήθως το δεύτερο  
15νθήμερο του 
Σεπτεμβρίου 

 
✓ Πώς ολοκληρώνω την εγγραφή μου; 

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν μέσω σχετικής ανακοίνωσης που 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μαθηματικών. Θα 
χρειαστεί να υποβάλλεις κάποια δικαιολογητικά. 

 
✓ Πώς ξέρω ότι έχει ολοκληρωθεί σωστά η εγγραφή μου; 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής σου, θα λάβεις ένα 
email, στο οποίο θα έχει επισυναφθεί μία Βεβαίωση Σπουδών. 

 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Ολοκλήρωσε την εγγραφή  
σου στο Τμήμα 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 

 

Πότε: 

Αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της εγγραφής 
σου στο Τμήμα 

 

✓ Πώς θα μάθω ποιος είναι ο Αριθμός Μητρώου μου; 

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου στο Τμήμα, θα λάβεις ένα 
email στο οποίο θα έχει επισυναφθεί μία Βεβαίωση Σπουδών. Στη 
βεβαίωση αυτή αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου σου. 

 
✓ Τι είναι ο Αριθμός Μητρώου; 

Είναι κάτι σαν τον αριθμό της αστυνομικής σου ταυτότητας. Σε 
όλες τις ενέργειες που κάνεις στο Τμήμα, θα χρειαστείς αυτόν τον 
αριθμό. 

 
✓ Αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου; 

Όχι, έχεις τον ίδιο για όλη τη διάρκεια των σπουδών σου. 
 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε τον Αριθμό  
Μητρώου σου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 

 

Πότε: 

Αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της εγγραφής 
σου στο Τμήμα 

 

✓ Τι είναι ο Ακαδημαϊκός Λογαριασμός; 

Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό σαν εκείνον που 
πολλοί από εμάς έχουμε στην Google, στο Facebook ή στην 
Microsoft. Θα αποκτήσεις ένα όνομα χρήστη και έναν προσωπικό 
κωδικό, με τα οποία θα μπορείς να χρησιμοποιείς τις διαδικτυακές 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 
 
✓ Πώς μπορώ να δημιουργήσω τον Ακαδημαϊκό μου Λογαριασμό; 

Ακολούθησε τις οδηγίες που θα βρεις στο  https://uregister.uoi.gr/.  
 
✓ Μπορώ να διαγράψω τον Ακαδημαϊκό μου Λογαριασμό; 

Όχι, όσο είσαι φοιτητής θα πρέπει υποχρεωτικά να έχεις 
Ακαδημαϊκό Λογαριασμό. Όταν πάρεις το πτυχίο σου, ο 
Ακαδημαϊκός σου Λογαριασμός θα διαγραφεί αυτόματα. 

 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Δημιούργησε τον 
Ακαδημαϊκό σου 
Λογαριασμό 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Επικοινωνείς με τη  

1 
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Διεύθυνση 
Μηχανοργάνωσης 

 

✓ Μπορώ να δημιουργήσω νέο Ακαδημαϊκό Λογαριασμό; 

Όχι, υποχρεωτικά έχεις, για όσο είσαι φοιτητής, εκείνον που 
δημιούργησες στο πρώτο εξάμηνο. 
 
 

 

Πότε: 

Μετά τη δημιουργία 
Ακαδημαϊκού Λογαριασμού 

 
 

✓ Τι είναι το Ακαδημαϊκό μου email; 

Είναι ένας λογαριασμός email, σαν εκείνους που κάποιοι από εμάς 
έχουμε στο Gmail, στο Yahoo, στο Outlook ή στο ProtonMail. Τον 
λογαριασμό αυτό, σου τον παρέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
έχει κατάληξη @uoi.gr και τον έχεις για όσο είσαι φοιτητής. 

 
✓ Πώς ενεργοποιώ το Ακαδημαϊκό μου email; 

Ακολούθησε τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ: https://email.uoi.gr/.  
 

✓ Πού θα χρειαστώ το Ακαδημαϊκό μου email; 

Οποιαδήποτε επικοινωνία με τη Γραμματεία, με Καθηγητές και με 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά 
μέσω του ακαδημαϊκού σου email. Eσύ πρέπει να στέλνεις τα email 
σου μέσα από αυτό, αλλά και η Γραμματεία, οι Καθηγητές και οι 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ότι θέλουν να σου στείλουν, θα το 
στέλνουν σε αυτό το email, αλλά και θα απαντούν αποκλειστικά 
σε μηνύματα που δέχονται από αυτό.  
 
✓ Πρέπει να ελέγχω συχνά το Ακαδημαϊκό μου email; 

Ναι, γιατί μπορεί για παράδειγμα η Γραμματεία να σου στείλει κάτι 
σημαντικό σε αυτό και εσύ να πρέπει να κάνεις κάποια ενέργεια σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρέπει να ελέγχεις το 
ακαδημαϊκό σου email τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. 

 
✓ Γίνεται να χρησιμοποιήσω το προσωπικό email που ήδη έχω; 

Όχι, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείς το ακαδημαϊκό email που 
θα σου δώσει το Πανεπιστήμιο. 
 
✓ Το ακαδημαϊκό μου email μοιάζει πολύ με το Gmail. 

Στην πραγματικότητα, το ακαδημαϊκό σου email είναι ένα Gmail, 
που το Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί από την Google και σου το 
προσφέρει δωρεάν. 
 
 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Ενεργοποίησε το 
Ακαδημαϊκό σου email 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Επικοινωνείς με τη 
Διεύθυνση 
Μηχανοργάνωσης 

 

Πότε: 

Μετά την ενεργοποίηση του 
ακαδημαϊκού σου email 

 
 

✓ Σε τι χρειάζεται η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα; 

Πρόκειται για ένα δημόσιο έγγραφο, παρόμοιο με την Αστυνομική 
Ταυτότητα, αλλά είναι αποκλειστικά για φοιτητές. Θα το 
χρειαστείς οπουδήποτε πρέπει να αποδείξεις τη φοιτητική σου 
ιδιότητα.  
Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα πηγαίνεις να γράψεις 
εξετάσεις, θα πρέπει να δείχνεις την Ακαδημαϊκή σου Ταυτότητα. 
Επίσης, κάθε φορά που θα βγάζεις εισιτήρια του ΚΤΕΛ, θα σου 
ζητείται η Ακαδημαϊκή σου Ταυτότητα, προκειμένου να έχεις 
έκπτωση. 

 
 
 
 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Κάνε αίτηση για 
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 
(ΠΑΣΟ) 
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Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 

✓ Πώς βγάζω Ακαδημαϊκή Ταυτότητα; 

Ακολούθησε τις οδηγίες που θα βρεις εδώ: 
http://academicid.minedu.gov.gr/. 
 
✓ Άμα δε θέλω να έχω εκπτώσεις, πρέπει και πάλι να βγάλω 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα; 

Ναι, γιατί θα σου χρειαστεί. Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα 
γράφεις εξετάσεις είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της 
ταυτοπροσωπίας. 

 
✓ Έχω χάσει την Ακαδημαϊκή μου Ταυτότητα. Τι πρέπει να κάνω; 

Πρέπει να βγάλεις καινούργια, το συντομότερο. Υπάρχει μία 
διαδικασία που μπορείς να ακολουθήσεις, την οποία θα βρεις εδώ: 
https://academicid.minedu.gov.gr/. 

 
✓ Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει ημερομηνία λήξης; 

Όχι, ισχύει για όσο είσαι φοιτητής. Ωστόσο, οι εκπτώσεις που 
μπορείς να έχεις με αυτήν, παύουν να ισχύουν μετά την πάροδο 
έξι ακαδημαϊκών ετών, από την εγγραφή σου στο Τμήμα. 
 
 

 

Πότε: 

Μια εβδομάδα πριν την 
έναρξη των μαθημάτων 

 
 

✓ Πρέπει να παρακολουθήσω συγκεκριμένα μαθήματα; 

Ναι, στο πρώτο εξάμηνο πρέπει αναγκαστικά να παρακολουθήσεις 
συγκεκριμένα μαθήματα. Θα έχεις δικαίωμα επιλογής των 
μαθημάτων που παρακολουθείς όταν φτάσεις στο τρίτο εξάμηνο, 
αλλά ακόμα και τότε υπάρχουν κανόνες. Παρότι δεν έχεις 
δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
κάνεις Δήλωση μαθημάτων.  

 
✓ Πώς μαθαίνω ποια μαθήματα πρέπει να δηλώσω; 

Τα μαθήματα που πρέπει να δηλώσεις είναι:  

• Απειροστικός Λογισμός I  

• Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών  

• Γραμμική Άλγεβρα I  

• Θεωρία Αριθμών. 

 
 
 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε ποια μαθήματα 
πρέπει να παρακολουθή-
σεις το πρώτο εξάμηνο 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 

 

Πότε: 

Μια εβδομάδα πριν την 
έναρξη των μαθημάτων του 
1ου εξαμήνου 

 
✓ Τι είναι το Τμήμα Παρακολούθησης; 

Στο πρώτο εξάμηνο, οι φοιτητές χωρίζονται σε δύο Τμήματα 
Παρακολούθησης. Το κάθε Τμήμα το αναλαμβάνει διαφορετικός 
διδάσκων, ο οποίος πραγματοποιεί τη διδασκαλία και την εξέταση 
για το συγκεκριμένο Τμήμα.  

 
✓ Πώς θα μάθω σε ποιο Τμήμα Παρακολούθησης ανήκω; 

Όλοι οι φοιτητές με αρχικό γράμμα επιθέτου Α έως Λ ανήκουν στο 
Τμήμα Παρακολούθησης 1, ενώ οι υπόλοιποι φοιτητές ανήκουν 
στο Τμήμα Παρακολούθησης 2. 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε σε ποιο Τμήμα 
Παρακολούθησης ανήκεις 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τους διδάσκοντες 
του κάθε μαθήματος 
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Πότε: 

Μια εβδομάδα πριν την 
έναρξη των μαθημάτων του 
1ου εξαμήνου 

 

 

✓ Πώς μαθαίνω το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων; 

Θα έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη 
του εξαμήνου, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
✓ Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το πρόγραμμα διδασκαλίας 

των μαθημάτων; 

Πολύ σπάνια και για εξαιρετικά σημαντικούς λόγους, μπορεί να 
γίνει κάποια αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση, 
αυτές θα ανακοινωθούν, πριν εφαρμοστούν, στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε το Πρόγραμμα 
Διδασκαλίας του εξαμήνου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 

 

Πότε: 

Την πρώτη εβδομάδα 
διδασκαλίας του 1ου 
εξαμήνου 

   

✓ Τι είναι το eCourse; 

Το  eCourse είναι ένας ιστοχώρος, στον οποίο όποιος διδάσκοντας 
το επιθυμεί, ανεβάζει υλικό σχετικό με το μάθημα που διδάσκει, 
όπως για παράδειγμα σημειώσεις του μαθήματος ή ασκήσεις 
λυμένες ή άλυτες. Επίσης, μπορεί να αναρτώνται σημαντικές 
ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα. Ωστόσο, κάποιες 
ανακοινώσεις αναρτώνται επιπρόσθετα και στην κεντρική 
ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
✓ Έχουν όλα τα μαθήματα eCourse; 

Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κάθε μάθημα eCourse. Ο υπεύθυνος 
του κάθε μαθήματος θα σε ενημερώσει αν υπάρχει ή όχι για το 
συγκεκριμένο μάθημα που κάνει. Επίσης, κάποια μαθήματα 
χρησιμοποιούν άλλους ιστοχώρους, αντί του eCourse, γιατί αυτό 
εξυπηρετεί καλύτερα τον διδάσκοντα και το μάθημα. Σε αυτήν την 
περίπτωση θα σε ενημερώσει ο διδάσκων του μαθήματος τι 
πρέπει να κάνεις.  
 
✓ Πώς κάνω εγγραφή στο eCourse ενός μαθήματος; 

Ακολούθησε τις οδηγίες που θα βρεις εδώ: http://ecourse.uoi.gr. 
 

 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Κάνε εγγραφή στα 
μαθήματα που θα 
παρακολουθήσεις, στο 
διαδικτυακό σύστημα 
eCourse 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τον διδάσκοντα του 
κάθε μαθήματος 

 

Πότε: 

Από 17 Οκτωβρίου  
έως 31 Οκτωβρίου 2022 

 
 

✓ Τι είναι η Δήλωση Μαθημάτων; 

Κάθε μάθημα που θέλεις να παρακολουθήσεις και να εξεταστείς 
σε αυτό, πρέπει υποχρεωτικά να το συμπεριλάβεις σε αυτήν τη 
Δήλωση. Ειδικά για το πρώτο εξάμηνο, τα μαθήματα που μπορείς 
να δηλώσεις είναι συγκεκριμένα και δεν έχεις δικαίωμα επιλογής.  

 
✓ Τι γίνεται αν δεν παρακολουθήσω ή δεν πάω να εξεταστώ σε 

ένα μάθημα που έχω δηλώσει; 

Δεν έχεις απολύτως καμία επίπτωση αν δεν εξεταστείς σε μάθημα 
που έχεις δηλώσει. Αν δεν το παρακολουθήσεις, όμως, τότε θα 
είναι δύσκολο για εσένα να προετοιμαστείς, όπως πρέπει, για να 
εξεταστείς με επιτυχία σε αυτό. Καλό είναι να παρακολουθείς 
συστηματικά τα μαθήματα και να συμμετέχεις στις εξετάσεις. 

 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Κάνε τη δήλωση 
μαθημάτων του 1ου 
Εξαμήνου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 
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✓ Τι γίνεται αν δεν κάνω τη δήλωση μαθημάτων μου; 

Δεν μπορείς να συμμετάσχεις στις εξετάσεις του μαθήματος.  
 

✓ Πρέπει να κάνω δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο; 

Ναι, είναι υποχρεωτικό κάθε εξάμηνο να δηλώνεις τα μαθήματα 
που θέλεις να παρακολουθήσεις και να εξεταστείς. Να έχεις κατά 
νου ότι, σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο, δεν μπορείς να 
εξεταστείς σε μάθημα που δεν έχεις δηλώσει. 

 
✓ Πώς κάνω Δήλωση Μαθημάτων; 

Ακολούθησε τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ: 
https://classweb.uoi.gr/. Μην ξεχάσεις να αποθηκεύσεις ή να 
εκτυπώσεις τη Δήλωσή σου! 
 
 

 

Πότε: 

Αμέσως μετά την περίοδο 
δηλώσεων μαθημάτων 

 
 

✓ Πόσα βιβλία μπορώ να πάρω για κάθε μάθημα; 

Μπορείς να πάρεις μόνο ένα βιβλίο για κάθε μάθημα. 
 

✓ Διαλέγω μόνος μου το βιβλίο που θα πάρω για κάθε μάθημα; 

Ναι, η επιλογή του βιβλίου για κάθε μάθημα γίνεται αποκλειστικά 
από εσένα. Μπορείς όμως, αν θέλεις, να συμβουλευτείς τους 
διδάσκοντες, προκειμένου να σε βοηθήσουν να επιλέξεις. 

 
✓ Πώς δηλώνω και πώς παραλαμβάνω τα βιβλία που θέλω να 

πάρω; 

Ακολούθησε τις οδηγίες που θα βρεις εδώ: https://eudoxus.gr/. 
 

✓ Αν δεν περάσω το μάθημα και το δηλώσω ξανά σε επόμενο 
έτος, μπορώ να πάρω και άλλο βιβλίο; 

Όχι, μπορείς να πάρεις μόνο μια φορά και μόνο ένα βιβλίο. Αν 
ξαναδώσεις το μάθημα, δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις και άλλο 
βιβλίο. 
 
 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Επέλεξε και παρέλαβε τα 
βιβλία σου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 

 

Πότε: 

Σε όλη τη διάρκεια του 
εξαμήνου 

 
 
 
 

✓ Τι πρέπει να κάνω κατά τη διάρκεια του εξαμήνου; 

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι προαιρετική, εκτός από 
την παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία είναι 
υποχρεωτική. 

 
✓ Τι είναι καλό να κάνω κατά τη διάρκεια του εξαμήνου; 

Είναι πολύ χρήσιμο να παρακολουθείς τις διαλέξεις, να μελετάς 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, να ρωτάς τον διδάσκοντα του κάθε 
μαθήματος όποιες απορίες έχεις, να επιλύεις μόνος σου ασκήσεις, 
να ελέγχεις την ορθότητα των λύσεων σου ρωτώντας τον 
διδάσκοντα και να ενημερώνεσαι τακτικά για όλες τις 
ανακοινώσεις που αναρτά ο διδάσκων. 

 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Διατήρησε επαφή με τα 
μαθήματα που θα δώσεις 
στην Εξεταστική του 
Ιανουαρίου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 
Ρωτάς τον διδάσκοντα του 

κάθε μαθήματος 
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Πότε: 

Πριν την δήλωση 
μαθημάτων και ξανά λίγο 
πριν την λήξη του εξαμήνου 

 

  
✓ Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων; 

Ναι, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάθε εξεταστική 
περίοδο και ανακοινώνεται πριν την έναρξη του κάθε εξαμήνου. 
Επειδή, όμως, μπορεί να γίνουν αναγκαστικές μικροαλλαγές, καλό 
είναι να ξανα-ελέγξεις το πρόγραμμα λίγο πριν τη λήξη του 
εξαμήνου. 

 
✓ Δεν θα μπορέσω να έρθω στην εξέταση ενός μαθήματος. Τι 

μπορώ να κάνω; 

Δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε. Αναγκαστικά θα πρέπει να 
εξεταστείς σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν, για παράδειγμα, 
δεν συμμετάσχεις σε ένα μάθημα στην εξεταστική του Ιανουαρίου, 
τότε μπορείς να συμμετάσχεις ξανά στην εξέταση αυτού του 
μαθήματος στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε για τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής των εξετάσεων 
των μαθημάτων που θα 
δώσεις στην Εξεταστική του 
Ιανουαρίου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία 

 

Πότε: 

Πριν την δήλωση 
μαθημάτων και ξανά λίγο 
πριν την λήξη του εξαμήνου 

 

  
✓ Σε ποια μαθήματα έχω δικαίωμα να εξεταστώ; 

Μόνο σε όσα μαθήματα έχεις συμπεριλάβει στη δήλωση 
μαθημάτων σου. Σε κάποια μαθήματα, ίσως να υπάρχουν και 
επιπλέον απαιτήσεις, για τις οποίες θα σε ενημερώσει έγκαιρα ο 
διδάσκων του κάθε μαθήματος. 

 
✓ Θέλω να εξεταστώ σε ένα μάθημα που δεν έχω δηλώσει. Τι 

μπορώ να κάνω; 

Δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε. Σε καμία περίπτωση και για 
κανέναν λόγο δεν μπορείς να εξεταστείς σε μάθημα που δεν έχεις 
δηλώσει. 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε για τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σου στις 
εξετάσεις των μαθημάτων 
που θα δώσεις στην 
Εξεταστική του Ιανουαρίου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία και 
τον διδάσκοντα του κάθε 
μαθήματος 

 

Πότε: 

Πριν την δήλωση 
μαθημάτων και ξανά λίγο 
πριν την λήξη του εξαμήνου 

 
 

✓ Που διεξάγονται οι εξετάσεις; 

Οι εξετάσεις διεξάγονται στις αίθουσες διδασκαλίας και στο 
αμφιθέατρο του Τμήματος. 

 
✓ Πόση ώρα διαρκούν οι εξετάσεις και πόση ώρα πριν την έναρξη 

της εξέτασης πρέπει να έρθω; 

Συνήθως είναι τρεις ώρες. Είναι καλό να βρίσκεσαι στον χώρο του 
Τμήματος Μαθηματικών, τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας πριν την 
έναρξη της κάθε εξέτασης. 

 
✓ Υπάρχει κάποιος κανονισμός εξετάσεων; 

Ναι. Μπορείς να τον δεις εδώ: 
https://math.uoi.gr/images/pdf/Kanonismos_Exetaseon_Sept21.pdf. 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε για τη διαδικασία 
διεξαγωγής της Εξεταστικής 
του Ιανουαρίου 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τη Γραμματεία και 
τον διδάσκοντα του κάθε 
μαθήματος 
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Πότε: 

Περίπου 20 ημέρες μετά  
τη διεξαγωγή της κάθε 
εξέτασης 

 
  

✓ Πού θα δω τον βαθμό που πήρα σε κάθε εξέταση; 

Οι βαθμοί ανακοινώνονται εδώ: https://classweb.uoi.gr/. Από τη 
στιγμή που θα ανακοινωθεί στο ClassWeb ο βαθμός σου, δεν 
μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε αυτόν, παρά μόνο αν ο διδάσκων 
αποδεχθεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος πληκτρολόγησης.  

 
✓ Επειδή βιάζομαι να μάθω τον βαθμό μου, μπορώ να ζητήσω 

από τον καθηγητή να βαθμολογήσει το γραπτό μου 
γρηγορότερα από τα υπόλοιπα; 

Όλοι οι εξεταζόμενοι θα ήθελαν να μάθουν τον βαθμό τους άμεσα. 
Επίσης, ο διδάσκων θα ήθελε να τελειώσει με τη βαθμολόγηση των 
γραπτών σύντομα, ώστε να ασχοληθεί με τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του. Είναι καλύτερα να αφήσεις τον διδάσκοντα να 
μοιράσει τον χρόνο του στις διάφορες υποχρεώσεις του, όπως 
αυτός γνωρίζει καλύτερα. Κανένας διδάσκοντας δεν θα 
καθυστερήσει τη βαθμολόγηση των γραπτών περισσότερο από ότι 
του επιβάλλουν οι υποχρεώσεις του. 

 
✓ Πιστεύω ότι ο βαθμός που πήρα είναι μικρότερος από αυτόν 

που έπρεπε να πάρω. Τι μπορώ να κάνω; 

Μπορείς να επικοινωνήσεις με τον διδάσκοντα, ώστε να δεις το 
γραπτό σου και να σου δοθεί αιτιολόγηση για τον βαθμό που 
πήρες. Επίσης, κάποιοι διδάσκοντες ανακοινώνουν ώρες και μέρες 
που μπορείς να δεις το γραπτό σου. 

 
✓ Στα μαθήματα που έχω αποτύχει, τι γίνεται; 

Θα πρέπει να τα ξαναδώσεις σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν, 
για παράδειγμα, δεν λάβεις προβιβάσιμο βαθμό σε ένα μάθημα 
στην εξεταστική του Ιανουαρίου, τότε μπορείς να συμμετάσχεις 
ξανά στην εξέταση αυτού του μαθήματος στην εξεταστική του 
Σεπτεμβρίου. 

 

Τι πρέπει να κάνεις: 

Μάθε για τους βαθμούς 
που έχεις πάρει στα 
μαθήματα που έχεις δώσει 

Ποιον ρωτάς 
αν υπάρχει πρόβλημα: 

Ρωτάς τον διδάσκοντα του 
κάθε μαθήματος 

 
 

Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν το πρώτο εξάμηνο, εφαρμόζονται με παρόμοιο τρόπο 
για το δεύτερο εξάμηνο, με τις εξής αλλαγές: 
 
✓ Τα μαθήματα που πρέπει  να δηλώσεις, να παρακολουθήσεις και να εξεταστείς στο 2ο εξάμηνο 

είναι:  

• Απειροστικός Λογισμός II  

• Γραμμική Άλγεβρα II  

• Αναλυτική Γεωμετρία  

• Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής. 
 

✓ H έναρξη των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου γίνεται στις 13/2/2023. 

 
✓ Οι δηλώσεις μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου υποβάλλονται από 28/2/23 έως 13/3/23. 
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Β| Φοιτητική ζωή 
 
 
Φοιτητικό Εστιατόριο 

• Βρίσκεται δίπλα στην κεντρική στάση του 
λεωφορείου, μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. 

• Παρέχει πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό 
γεύμα όλες τις μέρες της εβδομάδας. 

• Δες το μενού της εβδομάδας εδώ: 
https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki 
-merimna/. 

• Είναι δωρεάν, εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση 
σου, την οποία πρέπει να υποβάλλεις εδώ: 
https://sitisi.merimna.uoi.gr/. 

 
Φοιτητικές Εστίες 

• Πρέπει να κάνεις αίτηση, δες σχετικά εδώ: 
https://stegasi.merimna.uoi.gr/. 

• Τα διαθέσιμα δωμάτια βρίσκονται εντός του 
χώρου της Πανεπιστημιούπολης, αλλά 
υπάρχουν και κάποια εκτός αυτής. 

 
 
 

Στεγαστικό Επίδομα 

Για σχετικές πληροφορίες και αιτήσεις: 
https://stegastiko.minedu.gov.gr/. 
 
Υγειονομική Περίθαλψη 

• Αν δεν έχεις άλλη ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη, τότε, λόγω της 
φοιτητικής σου ιδιότητας, έχεις αυτόματα 
τέτοιες καλύψεις από το Ε.Σ.Υ. 

• Επιπρόσθετα, στο ισόγειο του κτηρίου των Α’ 
φοιτητικών κατοικιών, λειτουργεί από Δευτέρα 
έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00, το Τμήμα 
Υγειονομικής Περίθαλψης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, στο οποίο μπορείς να έχεις 
πρωτοβάθμια φροντίδα. 

 
Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι) 

• Πρόκειται για μία δωρεάν υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου, στην οποία ειδικοί ψυχολόγοι, 
με απόλυτη εχεμύθεια, μπορούν να σε 
βοηθήσουν σε οποιοδήποτε ζήτημα 
αντιμετωπίζεις. 

 
 

• Βρίσκεται στο ισόγειο του Α’ κτηρίου των Β’ 
φοιτητικών κατοικιών, στον χώρο της 
Πανεπιστημιούπολης.  

 
Πληροφορίες: http://skepi.uoi.gr/services.html. 
 
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) 

• Πρόκειται για μία υπηρεσία του 
Πανεπιστημίου, που σκοπό της έχει να 
στηρίξει τους φοιτητές στις προσπάθειές τους 
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

• Αποτελείται από το Γραφείο Διασύνδεσης, το 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την Μονάδα 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. 
 

Περισσότερες πληροφορίες: http://dasta.uoi.gr/. 
 
Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής 
Στήριξης 

Πρόκειται για μία υπηρεσία του Πανεπιστημίου, 
που σκοπό της έχει τη στήριξη των φοιτητών που 
για ιατρικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους 
αντιμετωπίζουν λειτουργικές και εκπαιδευτικές 
δυσκολίες. Το Τμήμα Μαθηματικών έχει ενεργή 
και διαρκή συνεργασία με τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία και καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια να βελτιώνει διαρκώς τη βοήθεια 
που προσφέρει προς όλους τους φοιτητές που την 
χρειάζονται. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://socialsupport.unit.uoi.gr/. 
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Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

• Στεγάζεται σε δικό της κτίριο, σε κεντρικό 
σημείο της Πανεπιστημιούπολης και διαθέτει 
600 θέσεις ανάγνωσης. 

• Διαθέτει φωτοτυπικά μηχανήματα και 
μηχανήματα σάρωσης. 

• Διαθέτει 400.000 συγγράμματα και είναι η 
μεγαλύτερη ενιαία Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης στην Ελλάδα. 

• Για τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα 
όρασης διατίθεται μία σημαντική συλλογή 
βιβλίων σε γραφή Braille και ειδικός 
εξοπλισμός. 
 

Περισσότερες πληροφορίες (π.χ. δανεισμός 
βιβλίων): https://lib.uoi.gr/. 
 
 
Πανεπιστημιακές Αθλητικές Εγκαταστάσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιλαμβάνουν γήπεδα ποδοσφαίρου με στίβο, 
αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης 
(μπάσκετ) και πετοσφαίρισης (βόλεϊ), καθώς και 

ένα κλειστό γυμναστήριο με χωρητικότητα 1.000 
θεατών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/%20athliti 
smos/. 
 
Πολιτιστικές Δραστηριότητες - Φοιτητικοί 
Σύλλογοι 

• Πολιτιστικές δραστηριότητες διοργανώνονται 
από φορείς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, 
διοργανώνονται εκθέσεις, προβολές κινηματο-
γραφικών ταινιών, θεατρικές παραστάσεις και 
μουσικές εκδηλώσεις. Επίσης, υπάρχει η 
Χορωδία του Π.Τ.Δ.Ε, η Καμεράτα και η 
Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι 
οποίες απευθύνονται στο σύνολο των 
Φοιτητών. 

• Ένας μεγάλος αριθμός Φοιτητικών Οργανώ-
σεων και Ομίλων συμπληρώνει τη ζωή στην 
Πανεπιστημιούπολη, παρέχοντας τη δυνατό-
τητα στους φοιτητές να ασχοληθούν με ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η 
αιμοδοσία, η μουσική, ο χορός, οι καλές 
τέχνες, η φωτογραφία, το ραδιόφωνο, το σκάκι 
και η ζωοφιλία. 

• Στο Τμήμα Μαθηματικών λειτουργεί 
Φοιτητικός Σύλλογος. Στις διαδικασίες του 
Συλλόγου μετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι 
φοιτητές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Τμήμα. 
Ο Φοιτητικός Σύλλογος λαμβάνει αποφάσεις 
μέσω της Γενικής Συνέλευσης του. Τα θέματα 
της Γενικής Συνέλευσης τα ορίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο προκύπτει 
μετά από εκλογές που διενεργούνται, 
συνήθως, κάθε άνοιξη. Σε αυτές τις εκλογές 
δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι 
φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών. 
  

Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/ 
https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititikoi-
syllogoi/. 
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