
 
  Σχολή Επιστημών της Αγωγής 
  Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  
  στην Προσχολική Ηλικία 
  Ιστοσελίδα: http://www.ecd.uoa.gr 
 

                                                                                      
 

   Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018 
 

    ΠΡΟΣ:  Τις πρωτοετείς φοιτήτριες 
                                                                       και τους πρωτοετείς φοιτητές 
  
 
Αγαπητές μας φοιτήτριες, αγαπητοί μας φοιτητές. 

Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας, σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλές 
σπουδές. 

Το Τμήμα στο οποίο θα φοιτήσετε φέρει τον τίτλο «Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία» (σε συντομία Τ.Ε.Α.Π.Η.).  
Είναι ένα από τα 33 Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(έτος ίδρυσης το 1837) και ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής. 
 
 
Όργανα του Τμήματος 
- Η Πρόεδρος του Τμήματος 
- Η Συνέλευση: Αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τους εκπροσώπους των 

φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος, και 
τρείς εκπροσώπους των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως αυτός τροποποίησε  τους ν. 
4009/11,  4076/12 και 4115/13. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας 
εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
υποψηφίων διδακτόρων. 

Γραμματέας του Τμήματος : η Διοικητική Υπάλληλος  Αναστασία Γόντικα.  
 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π. 

 
Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) 

στεγάζεται στο κτίριο Ν. Χημείου (Ναυαρίνου 13α), καθώς και στα κτίρια : Iπποκράτους 31,  
Σταδίου 5, Δραγατσανίου 4 όπου βρίσκονται  οι αίθουσες διδασκαλίας, τα Εργαστήρια, η 
Βιβλιοθήκη και τα Γραφεία των διδασκόντων. 
Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου Ν. Χημείου (Ναυαρίνου 
13α). 
 

http://www.ecd.uoa.gr/


 2 

Διάρκεια Φοίτησης – Εξεταστικοί Περίοδοι  
Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και  σύμφωνα με το νόμο,  για δύο 

(2) επί πλέον ακαδημαϊκά χρόνια ο φοιτητής έχει δικαίωμα σε όλες τις παροχές (π.χ. 
συγγράμματα, υποτροφίες, σίτιση, στέγαση, έκπτωση στις συγκοινωνίες κ.λ.π.).  Το 
ακαδημαϊκό έτος αρχίζει από 1/9  τρέχοντος έτους και λήγει 31/8 του επόμενου. 

Η έναρξη και λήξη ακαδημαϊκού έτους  ανακοινώνονται από την Πανεπιστημιακή 
Σύγκλητο και το Τμήμα  καθορίζει την έναρξη και λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και των 
εξεταστικών περιόδων. 
Οι περίοδοι των εξετάσεων είναι οι ακόλουθες: 
- περίοδος χειμερινή (Φεβρουαρίου) για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 
- περίοδος εαρινή ( Ιουνίου) για  τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και 
- περίοδος επαναληπτική (Σεπτεμβρίου) για τα  μαθήματα του χειμερινού και εαρινού 

εξαμήνου. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δεν μπορείτε να προσέλθετε για εξέταση μαθήματος (προφορικώς 
ή γραπτώς) εάν δεν έχετε μαζί τη ακαδημαϊκή σας ταυτότητα  και εάν δεν έχετε δηλώσει το 
μάθημα. 
 
Προϋποθέσεις λήψης Πτυχίου 

Για να καταστεί κάποιος από εσάς πτυχιούχος του Τμήματος πρέπει να φοιτήσει 
υποχρεωτικά τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα δηλαδή τέσσερα ακαδημαϊκά έτη και να 
συγκεντρώσει εκατόν εξήντα μία (161) διδακτικές μονάδες σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
Σπουδών του Τμήματος. 

Τον τρόπο συγκέντρωσης των διδακτικών αυτών μονάδων θα τον κατανοήσετε  
αφού πρώτα μελετήσετε  το πρόγραμμα σπουδών. 
 
Σύμβουλος Καθηγητής 

Στο Τμήμα ισχύει και εφαρμόζεται ο θεσμός του «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ»  για 
τους φοιτητές εκείνους που γράφονται για πρώτη φορά στο Τμήμα μας. Ο θεσμός αυτός 
έχει ως στόχο να φέρει όσο πιο κοντά γίνεται τον διδάσκοντα-καθηγητή με τον φοιτητή.  

Ο ρόλος του «Συμβούλου Καθηγητή» είναι  η ενημέρωση της κάθε φοιτήτριας και  
κάθε φοιτητή για κάθε θέμα που την/τον απασχολεί, όπως πρόγραμμα σπουδών, 
πρόγραμμα Erasmus,  μεταπτυχιακά προγράμματα εξωτερικού, ό,τι σχετικό με αποφάσεις 
της Συνέλευσης,  κ.λ.π.  

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος χρεώνεται με ένα συγκεκριμένο αριθμό πρωτοετών 
φοιτητών τους οποίους δέχεται σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που ο ίδιος αποφασίζει 
και ανακοινώνει. 
Η Γραμματεία θα ανακοινώσει τον Οκτώβριο τα ονόματα των  Συμβούλων Καθηγητών 
καθώς και τα ονόματα των φοιτητών που αναλαμβάνει ο κάθε Σύμβουλος Καθηγητής. 
Σας συμβουλεύουμε πριν από τις δηλώσεις μαθημάτων να επικοινωνείτε με το Σύμβουλο 
Καθηγητή για να αποφεύγονται προβλήματα. 
 
 
Τιμητικές διακρίσεις - Υποτροφίες 

Α. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμούς κάθε έτος για τη χορήγηση 
υποτροφιών, από τα έσοδα των κληροδοτημάτων του. Η ανάδειξη των υποτρόφων γίνεται 
μετά από διενέργεια διαγωνισμών (γραπτή εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών του Τμήματος). Ενημερώνεσθε σχετικά στην Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html 

http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html
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Β. Επίσης,  πληροφορίες για υποτροφίες (εσωτερικού και εξωτερικού) που 
χορηγούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από άλλους φορείς μπορείτε 
να βρείτε στην κεντρική σελίδα του ΕΚΠΑ, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση 

:http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/foithtika-8emata.html 

 
Γ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με την κατ’ έτος 

προκήρυξη, η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος www.ecd.uoa.gr  
 
Γραμματεία 

Η Γραμματεία του Τμήματος απαρτίζεται από: Τη Γραμματέα Αναστασία Γόντικα, τις 
υπαλλήλους: Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Μαρία Ηλιοπούλου, Βασιλική Κολατσού, Συμεών 
Κουτσουβέλη, Βασιλική Νασιώκα, Ιωάννα Νικολιδάκη και Ελένη Σωτηρίου. 

Η Γραμματεία δέχεται μόνο συγκεκριμένες ημέρες και ώρες (Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή και ώρες από  10.30 έως 13.30 ). Παρακαλείσθε να τις τηρείτε.  
Επίσης να τηρείτε αυστηρά τις προθεσμίες που η Γραμματεία ανακοινώνει για κάθε 
περίπτωση.  
 

Οι ανακοινώσεις αναρτώνται στις πινακίδες της Γραμματείας στο ισόγειο και στην 
ιστοσελίδα του τμήματος ( www.ecd.uoa.gr ). Κάθε πινακίδα έχει το θεματολόγιό της. 
Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε συχνά τις ανακοινώσεις. 
 
Παροχές  (ακολουθούν οδηγίες για τη διαδικασία απόκτησης όλων των παροχών) 

 Διδακτικά συγγράμματα 
 Μειωμένο εισιτήριο για τις Αστικές συγκοινωνίες 
 Σίτιση (όσοι δικαιούνται)  
 Στέγαση (όσοι δικαιούνται) 

Οι  ανασφάλιστοι  φοιτητές δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους. 

 
 

 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-ΕΚΠΑ) 
 
Προκειμένου ο φοιτητής/τρια να έχει πρόσβαση σε όλες τις υπόλοιπες δικτυακές υπηρεσίες 
του Πανεπιστημίου θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:  
  
1. Μπαίνετε στη σελίδα http://webadm.uoa.gr 
2. Επιλέγετε Αίτηση Νέου Λογαριασμού 
3. Επιλέγετε την κατηγορία Προπτυχιακοί Φοιτητές 
4. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας 
5. Ακολουθείτε τα βήματα που προβλέπονται, μέχρι να δημιουργηθεί ο λογαριασμός 
σας. 
6. Κρατήστε τον Αρ. Πρωτοκόλλου και το PIN που θα σας εμφανιστεί μόλις αποστείλετε 
την αίτηση για να κάντε την ενεργοποίηση του λογαριασμού. 

Οι διαδικασίες στις οποίες πρέπει να προβείτε στη διάρκεια των σπουδών σας και 
αφού σας έχει χορηγηθεί ο προσωπικός Αριθμός Μητρώου σας (Α.Ε.Μ.) από τη 
Γραμματεία του Τμήματος, είναι οι ακόλουθες:  

http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/foithtika-8emata.html
http://www.ecd.uoa.gr/
http://www.ecd.uoa.gr/
http://webadm.uoa.gr/
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7. Μετά από δύο εργάσιμες ημέρες μπαίνετε στη  σελίδα http://webadm.uoa.gr 
8. Επιλέγετε Ενεργοποίηση Λογαριασμού (PIN) 
9. Το σύστημα σας δίνει το Όνομα Χρήστη που θα έχετε για τις δικτυακές υπηρεσίες (π.χ. 
sec1800101) 
10. Πληκτρολογείτε έναν προσωπικό κωδικό της επιλογής σας. 
11. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
 
Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ) 

 
Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές  όλων των 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους 
για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. 
Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να 
καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα 
παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την 
υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του 
Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, 
η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. 
Για τη διαδικασία απόκτηση της ακαδημαϊκής ταυτότητας μπαίνετε στον σύνδεσμο: 
http://academicid.minedu.gov.gr  
 
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΥΔΟΞΟΣ» 
 
Οι φοιτητές/τριες σε κάθε εξάμηνο της φοίτησής τους θα πρέπει να δηλώνουν στην 
παρακάτω ηλεκτρονική υπηρεσία τα συγγράμματα των μαθημάτων που θα επιλέξουν στο 
τρέχον εξάμηνο φοίτησής τους: 

http://eudoxus.gr  
 

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των 
Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας. 
Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει:   
(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα 
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και 
(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την 
αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων 

 
Οι προθεσμίες για την δήλωση συγγραμμάτων και την παραλαβή των αυτών ορίζονται και 
ανακοινώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων  
Εύδοξος. 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://webadm.uoa.gr/
https://webadm.uoa.gr/katsika/users/src/nu_index.php
http://academicid.minedu.gov.gr/
http://eudoxus.gr/
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Δ. ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
.  
 

Κάθε εξάμηνο και έπειτα από ανακοίνωση της Γραμματείας στην Ιστοσελίδα του 
Τμήματος γίνεται η ανανέωση εγγραφής με την υποβολή, στη δικτυακή περιοχή των 
γραμματειών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών https://my-
studies.uoa.gr , της δήλωσης των μαθημάτων που επιλέγετε να παρακολουθήσετε και να 
εξεταστείτε.  
Ο αριθμός των μαθημάτων που έχετε δικαίωμα να δηλώσετε για παρακολούθηση και 
εξέταση είναι προκαθορισμένος με αποφάσεις του Τμήματος και είναι έως οκτώ (8) 
μαθήματα για κάθε εξάμηνο.  
Οι επί πτυχίω (5ο έτος και άνω) φοιτητές έχετε δικαίωμα να δηλώσετε έως δώδεκα (12) 
μαθήματα για κάθε εξάμηνο. 
 
Επισημαίνεται ότι: για μαθήματα που ΔΕΝ έχετε δηλώσει, ΔΕΝ μπορείτε να προσέλθετε 
για εξέταση. 
 
Σε περίπτωση αποτυχίας μαθήματος χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, ή στην περίπτωση 
που δεν προσήλθατε για εξέταση την αντίστοιχη περίοδο,  έχετε δικαίωμα να προσέλθετε 
για εξέταση στην επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς, 
χωρίς να απαιτείται εκ νέου δήλωση. 
Στα μαθήματα που τυχόν δεν εξεταστήκατε επιτυχώς ή δεν προσήλθατε για εξέταση, 
πρέπει να τα δηλώσετε εκ νέου προκειμένου να τα παρακολουθήσετε και να εξεταστείτε 
την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. 
 
Ε. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
https://eclass.uoa.gr/ 

 
Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και 
δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή 
(web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. 
 
ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ  

 
Όλες οι πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται  βρίσκονται στον σύνδεσμο:  
 
http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-
monades/panepisthmiaki-lesxh.html 
 
 
Σημειώσεις 

 Σας ενημερώνουμε ότι για τους προβληματισμούς των φοιτητών και οτιδήποτε 
τους απασχολεί (π.χ. έλλειψη ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι,) , λειτουργεί το 
Συμβουλευτικό Κέντρο Ομηλίκων (Συ.Κε.Ομ) στη διεύθυνση Σταδίου 5 στον 7ο 
όροφο 

https://my-studies.uoa.gr/
https://my-studies.uoa.gr/
https://eclass.uoa.gr/
http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/panepisthmiaki-lesxh.html
http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/panepisthmiaki-lesxh.html
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 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα το υπ’ αριθ. 139957/Ε5/11-11-09 έγγραφο   του 
ΥΠ.ΕΠ.Θ. η γραμματεία έχει το δικαίωμα να χορηγεί στους γονείς των 
φοιτητών/τριών, βεβαιώσεις σπουδών των τέκνων τους για φορολογικούς λόγους 
χωρίς την συγκατάθεσή τους. 

 
ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ 

 
Από τη Γραμματεία θα σας δοθεί  ο προσωπικός Αριθμός Μητρώου σας (Α.Ε.Μ.). 

Με αυτόν τον αριθμό, ο οποίος αναγράφεται και στη ακαδημαϊκή σας ταυτότητα, θα 
ζητάτε οποιαδήποτε πληροφορία από τη Γραμματεία (π.χ. βεβαιώσεις, αναλυτικές 
βαθμολογίες, πιστοποιητικά, κ.λ.π.), θα μπορείτε να γραφτείτε στην υπηρεσία my studies 
και να αποκτήσετε το username και το Password για την υποβολή δήλωσης μαθημάτων  - 
συγγραμμάτων μέσω του Internet και να εκδώσετε την ακαδημαΐκή σας ταυτότητα. 

Τονίζεται ότι, οποιαδήποτε στοιχεία συμπληρώνετε, πρέπει να είναι τα ίδια με  
αυτά που αναγράφονται στην αστυνομική σας ταυτότητα. (π.χ.  το ονοματεπώνυμο, το 
πατρώνυμο, ο τόπος γέννησης, η ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.). Επίσης, θα πρέπει καθ’ όλη 
τη διάρκεια της φοίτησης σας, να γνωστοποιείτε τυχόν αλλαγές στοιχείων. 
 
Και πάλι εκ μέρους της γραμματείας του Τ.Ε.Α.Π.Η σας εύχομαι «Καλώς Ήλθατε» και 
Καλές Σπουδές. 
 
 
 Η Γραμματέας του Τμήματος 
 Αναστασία Γόντικα 


