
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

1. Εγγραφή στην ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων 

2. Ολοκλήρωση της εγγραφής προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία του τμήματος αυτοπροσώπως ή 

ταχυδρομικά  στις ημερομηνίες που αναρτά η Γραμματεία στις 

ανακοινώσεις της.  

3. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά 

αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός 

αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό 

Κωδικό (password). 

Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα 

πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας έστειλαν στο κινητό 

τηλέφωνο που δηλώσατε.  

Θα πρέπει να περιμένετε  τουλάχιστον 24 ώρες για να είναι 

πλήρως ενεργοί οι κωδικοί σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι 

μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη 

διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. 

 

4. Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 

Για να αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, που 

λειτουργεί και σαν Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου, ακολουθήστε 

τον παρακάτω σύνδεσμο: http://academicid.minedu.gov.gr 

http://academicid.minedu.gov.gr/


5. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  

Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά 

αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 

(eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των 

φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους στο ΠΘ. 

Το προσωπικό eMail είναι της μορφής   username @uth.gr , όπου 

username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό 

Λογαριασμό κάθε φοιτητή. 

Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον 

Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. 

Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω 

ιστοσελίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

υπηρεσία Webmail (οδηγίες Webmail). 

 

6. Σύνδεση στο δίκτυο του ΠΘ 

Για την πρόσβαση σε κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του ΠΘ (π.χ. Ηλεκτρονική Γραμματεία, Βάσεις Δεδομένων 

Βιβλιοθήκης) από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή (PC, 

Laptop, Tablet, Smartphone), είναι απαραίτητο, 

 αν βρίσκεστε εντός των χώρων του ΠΘ, να συνδεθείτε στο 

δίκτυο WiFi του ΠΘ (οδηγίες WiFi/Eduroam), ή 

 αν βρίσκεστε εκτός των χώρων του ΠΘ, να 

χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Εικονικού Ιδιωτικού 

Δικτύου - VPN (οδηγίες Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)), 

(https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn). Η 

σύνδεση χρήστη στο VPN γίνεται με τον Ιδρυματικό 

Λογαριασμό χρήστη. 

 

https://webmail.uth.gr/
https://it.uth.gr/services/webmail
http://it.uth.gr/services/wifieduroam
http://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn


 

7. Ηλεκτρονική Γραμματεία 

Μέσω της εφαρμογής unistudent οι φοιτητές μπορούν να: 

 κάνουν δηλώσεις μαθημάτων (υποχρεωτικά κάθε εξάμηνο) 

 δουν τις βαθμολογίες τους 

 Οι φοιτητές κάνουν απαραίτητα δήλωση μαθημάτων κάθε 

εξάμηνο (χειμερινό –εαρινό).  

Για τα δηλωμένα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου δίνουν 

εξετάσεις το Φεβρουάριο και για τα δηλωμένα μαθήματα του 

εαρινού εξαμήνου δίνουν εξετάσεις τον Ιούνιο.  

Στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου δίνουν 

εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν αποτύχει στις εξεταστικές 

περιόδους του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου.  Ο φοιτητής που δεν 

δήλωσε μάθημα δεν μπορεί να δώσει εξετάσεις.  

 

Για τους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας: 

Αν βρίσκεστε εκτός δικτύου Π.Θ. (π.χ. οικιακή σύνδεση), για την 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, θα 

πρέπει να χρησιμοποιήστε VPN (Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο). 

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του VPN σε 

υπολογιστή ή άλλη συσκευή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης  

https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn. 

Είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. 

 

 

http://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-diktyo-vpn
http://euniversity.uth.gr/unistudent/


8. ΕΥΔΟΞΟΣ 

 

Πρόκειται για μία και πλήρως αυτοματοποιημένη 

υπηρεσία  που προσφέρει ενημέρωση και πρόσβαση στους/ις 

φοιτητές/τριες για τα παρεχόμενα Συγγράμματα 

(παραγγελία-παραλαβή).  

Εισέρχεστε στην εφαρμογή φοιτητών/τριων του Ευδόξου με 

όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχετε λάβει από 

το οικείο Τμήμα. 

Αφού συνδεθείτε μπορείτε: 

- Να δείτε όλα τα μαθήματα/θεματικές ενότητες του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματός σας και τα αντίστοιχα 

προτεινόμενα συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων 

- Να κάνετε προεπισκόπηση του εξώφυλλου, του 

οπισθόφυλλου, του πίνακα περιεχομένων και ενός ενδεικτικού 

αποσπάσματος από κάθε σύγγραμμα 

- Να ενημερωθείτε άμεσα για την τρέχουσα διαθεσιμότητα 

κάθε συγγράμματος καθώς και για τα σημεία παράδοσης στην 

πόλη σας 

- Να επιλέξετε συγγράμματα/σειρές συγγραμμάτων για τα 

μαθήματα/θεματικές ενότητες στα οποία έχετε εγγραφεί  

- Να βρείτε τη διεύθυνση του Σημείου Διανομής 

Οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής συγγραμμάτων θα βρείτε 

στον ιστότοπο 'ΕΥΔΟΞΟΣ'. 

. 

 

9. e-class 

 Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-Class λειτουργεί ως το 

ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ. 

https://eudoxus.gr/


Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο 

του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν 

εγγραφή με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η 

ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων. 

Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass 

γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.  

 

10. MSTEAMS 

Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και 

παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. 

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το 

σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-

Teams. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ’ 

αποστάσεως μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό 

με τίτλο Εξ αποστάσεως Μαθήματα. 

Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η 

είσοδος χρήστη στο MS Teams γίνεται με τον Ιδρυματικό 

Λογαριασμό χρήστη. 

 

11. Φοιτητική Μέριμνα 

Πληροφορίες για τις παροχές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 

Φοιτητικής Μέριμνας θα βρείτε στην ενότητα των 

δομών Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και στις σχετικές 

ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών στον κεντρικό ιστότοπο 

του ΠΘ (https://www.uth.gr). 

 

https://eclass.uth.gr/
https://eclass.uth.gr/info/faq.php
https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi
https://it.uth.gr/kb/ms-teams-syndesi-kai-hrisi
https://it.uth.gr/content/ex-apostaseos-mathimata
https://www.uth.gr/
https://www.uth.gr/


12. Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη 

Οι εγγραφές των πρωτοετών (προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών) φοιτητών του ακαδ. έτους 2021-22, ως μέλη 

της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης θα γίνουν 

ηλεκτρονικά από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, χωρίς να 

απαιτείται η υποβολή αίτησης και η παρουσία των φοιτητών 

στις κτιριακές της εγκαταστάσεις στη Λαμία. Για τη λειτουργία 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης την τρέχουσα 

περίοδο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp που 

ανανεώνεται σε τακτική βάση, και για άλλες πληροφορίες τον 

δικτυακό της τόπο (http://www.lib.uth.gr).  

Για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 

Βιβλιοθήκης την τρέχουσα περίοδο επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp που 

ανανεώνεται σε τακτική βάση, και για άλλες πληροφορίες τον 

δικτυακό της τόπο (http://www.lib.uth.gr). 

 

13. Φοιτητές με αναπηρία 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ενημερωθούν, να λάβουν ή 

να παρέχουν υποστήριξη για την πρόσβαση των  

φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, (https://prosvasi.uth.gr),  

 

http://www.lib.uth.gr/
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/loc.asp
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp
http://www.lib.uth.gr/
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp
http://www.lib.uth.gr/
http://prosvasi.uth.gr/
http://prosvasi.uth.gr/
https://prosvasi.uth.gr/


14. Συμβουλευτική 

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/ριών του Εργαστηρίου 

Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση δίνει τη 

δυνατότητα στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, εφόσον το επιθυμούν, να δεχθούν ψυχολογική 

στήριξη και βοήθεια για προσωπικές τους δυσκολίες και 

ανησυχίες, αλλά και να εκπαιδευθούν στην απόκτηση 

δεξιοτήτων διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων που 

ενδεχομένως αντιμετωπίζουν. 

 

Για τη φοίτηση (με μια ματιά) 

Διαβάζω τον οδηγό σπουδών του Τμήματος  

Ενημερώνομαι για τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου 

Κάνω δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία 

Ενημερώνομαι για την ασύγχρονη εκπαίδευση eclass  και για 

την σύγχρονη εκπαίδευση MSTEAMS  

Κάνω δήλωση για βιβλία μόνο για τα μαθήματα που έχω 

δηλώσει στον ΕΥΔΟΧΟ 

 


