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Καλωσόρισμα εισακτέων πρωτοετών φοιτητών/τριών έτους εισαγωγής 2017

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από  το  1994,  το  Τμήμα  Γεωγραφίας  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  θεραπεύει  την  επιστήμη  της
Γεωγραφίας,  μιας  από  τις  αρχαιότερες  περιοχές  γνώσης  του  κόσμου.  Η  Γεωγραφία,  ως  πεδίο
ακαδημαϊκής δραστηριότητας και  επαγγελματικής πρακτικής,  έχει  αποκτήσει  ιδιαίτερη βαρύτητα στη
σύγχρονη εποχή που απαιτεί ολοκληρωμένη, σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάλυση
και διαχείριση των πολυδιάστατων ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος με
έμφαση στις χωρικές τους διαστάσεις.

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωγραφίας βρίσκονται σε κτήριο έκτασης περίπου 5000 τετρ. μέτρων
στο  Λόφο  του  Πανεπιστημίου,  δηλαδή  την  πανεπιστημιούπολη  που  βρίσκεται  στις  παρυφές  της
Μυτιλήνης. Η βασική υλικοτεχνική του υποδομή του εμπλουτίζεται συνεχώς με στόχο την οργάνωση και
τον εξοπλισμό σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων για τη θεραπεία των ποικίλων
θεματικών πεδίων της επιστήμης της Γεωγραφίας.

Εύχομαι από καρδιάς να έχετε Υγεία και ανεξάντλητη διάθεση για γνώση και έρευνα.

Νικόλαος Σουλακέλλης, Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σας  καλωσορίζουμε  στο  Τμήμα  Γεωγραφίας (geography.aegean.gr)  της  Σχολής  Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www  .  aegean  .  gr ) στη Μυτιλήνη και σας συγχαίρουμε για
την εισαγωγή σας!

Χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας
Κτιριακές υποδομές

Χρήσιμες οδηγίες για τα πρώτα σας βήματα:

Α. Οδηγός Εισακτέων Πρωτοετών φοιτητών/τριών

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας και με θέματα σπουδών μπορείτε
να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 22510 36400/36402/36426/36432 – Fax: 22510
36409  –  Email:  secg  r-  eo@aegean.gr).  Ώρες  εξυπηρέτησης  φοιτητών/τριών:  Δευτέρα  –  Παρασκευή
08:00 - 15:00. 

Β. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 

Γ. Οδηγός σπουδών

Δ. Απόκτηση λογαριασμού email 
Ο φοιτητικός λογαριασμός email σας θα έχει τη μορφή «geo17xxx ή geo16xxx» με τον οποίο μπορείτε:

- Να διαχειριστείτε το e-mail σας.
- Να συνδεθείτε στους Η/Υ των εργαστηρίων. 
- Να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου (οδηγίες).
- Να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο εκπαίδευσης eClass. 
- Να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης φοιτητών StudentsWeb. Οδηγός χρήσης 
- Να υποβάλετε αίτηση για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). 
- Να  βρείτε  πληροφορίες  για  θέματα  φοιτητικής  μέριμνας.  (Κεντρική  Διεύθυνση  Σπουδών  και

Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ. Επικοινωνίας 22510 36161 )
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- Να δηλώσετε συγγράμματα μέσω της υπηρεσίας Εύδοξος. 
- Να  χρησιμοποιήσετε  τo  Ακαδημαϊκό  Σύστημα  Δωρεάν  Διάθεσης  Εμπορικού  Λογισμικού  και

Υπηρεσιών (ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ). 
- Να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pithos+ για δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 50GB. 

Πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια για το λογαριασμό μου;

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoυς ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας στο 
τηλ. 22510-36430 ή με e-mail στην διεύθυνση: geoNOC@aegean.gr 
Τα γραφεία των ΕΤΕΠ του τμήματος βρίσκονται στο κτίριο Γεωγραφίας στον 2ο όροφο ακριβώς 
απέναντι από τα εργαστήρια Γεωπληροφορικής και οι ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών/τριών είναι 
καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 8:30 έως τις 20:30.

Ε. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου
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