
 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                    

         ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  

1) Δημιουργία ή διαχείριση λογαριασμού στο δίκτυο του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόσβαση στις ψηφιακές 

υπηρεσίες του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης 

Δικτύου  

Υποβολή σχετικού αιτήματος στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών για 

δημιουργία webmail. 

www.noc.uoa.gr – Δημιουργία / Διαχείριση Λογαριασμού – Υπηρεσιών 

Διαχείρισης Λογαριασμού – Αίτηση Νέου Λογαριασμού  

 

- Συμπλήρωση των στοιχείων και σημείωση του κωδικού ενεργοποίησης 

(pin) που θα δημιουργηθεί. 

- Εκτύπωση και υπογραφή αίτησης στο αντίστοιχο πεδίο και κατάθεση 

στη Γραμματεία για επικύρωση.  

- Ολοκλήρωση της διαδικασίας με την ηλεκτρονική αποστολή της 

αίτησης στην Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών helpdesk@noc.uoa.gr.  

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων σας η αίτησή σας θα εγκριθεί και 

θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας μέσω της 

αντίστοιχης επιλογής των υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού 

εισάγοντας τον κωδικό pin και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της 

Αίτησης. 

*Προσοχή να γίνει σωστή επιλογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί 

μέσα σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία εγγραφής. Στη 

συνέχεια πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά το username, τόσο 

στη Γραμματεία (master@chem.uoa.gr), όσο και στους 

Διευθυντές των ΠΜΣ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η  εγγραφή. 

http://www.noc.uoa.gr/
mailto:master@chem.uoa.gr


2) Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής 

Ταυτότητας - Πάσο 

Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά για την έκδοση νέας Ακαδημαϊκής 

Ταυτότητας. 

https://academicid.minedu.gov.gr 

3) Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων αρχές κάθε Εξαμήνου 

Προηγείται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Χημείας. 

4) Καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου εντός του πρώτου 

δεκαημέρου μετά την έναρξη των μαθημάτων 

Κάθε εξάμηνο είναι απαραίτητη η κατάθεση του αποδεικτικού της 

τραπέζης στον Διευθυντή του εκάστοτε ΠΜΣ.  

5) Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης  

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση 

καταβολής τελών φοίτησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ισχύουσα 

νομοθεσία: 

1. ΦΕΚ 4899/16-9-2022/τ.Β΄ 

2. ΦΕΚ 4659/5-9-2022/τ. Β΄ 

 

6) Κάρτα Σίτισης  

Οι αιτήσεις σίτισης πραγματοποιούνται μέσω του 

https://eprotocol.uoa.gr/ 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.lesxi.uoa.gr/foititiki_merimna/tmima_sitisis_foititon/ 

Πανεπιστημιακή Λέσχη 210 368 8216 

7) Ιατροφαρμακευτική/Νοσοκομειακή Περίθαλψη 

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη χρήση 

του Α.Μ.Κ.Α.  

 

8) Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τα Π.Μ.Σ. 

https://academicid.minedu.gov.gr/
https://www.lesxi.uoa.gr/foititiki_merimna/tmima_sitisis_foititon/


www.chem.uoa.gr – Χρήσιμα Έντυπα  

9) Επικοινωνία με τη Γραμματεία 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία 

του Τμήματος ως εξής: 

- εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία Δευτέρα-Τετάρτη-

Παρασκευή 11.00-14.00 

- μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις master@chem.uoa.gr και 

secr@chem.uoa.gr 

- στα τηλέφωνα 210 727 4386, 210 727 4098 

 

http://www.chem.uoa.gr/
mailto:master@chem.uoa.gr
mailto:secr@chem.uoa.gr

