
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 

 

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές κάθε μέρα 11:00‐13:00 από τη θυρίδα. 

Υπεύθυνη για Φοιτητικά θέματα : ∆ΕΛΙ∆ΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2310013945 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Για  την  ολοκλήρωση  της  εγγραφής  σας  θα  πρέπει  να  παραλάβετε  –  αν  δεν  τους 
έχετε  παραλάβει  ‐  από  τη  Γραμματεία  του  Τμήματος  τους  κωδικούς  ( Username, 
Pasword ) για την Πυθία. Με αυτούς τους κωδικούς : 
 

 Μπορείτε να συνδεθείτε στην  Ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr  για 
την  έκδοση  της Ηλεκτρονικής Φοιτητικής  Ταυτότητας  (  δείτε  τις  οδηγίες  στο 
σύνδεσμο http://aetos.it.teithe.gr/~gouliana/Praktikh/Students_Manual.pdf ). 

 Μπορείτε να συνδεθείτε στην  Ιστοσελίδα https://eudoxus.gr/ για να επιλέξετε 
τα συγγράμματα των μαθημάτων του εξαμήνου που παρακολουθείτε. 

 Θα τους χρειαστείτε επίσης για την έκδοση κάρτας σίτισης, για να μπαίνετε στο 
moodle,  όπου  θα  βρείτε  εκπαιδευτικό  υλικό  για  τα  μαθήματα,  να  κάνετε 
αξιολόγηση κ.λ.π.. 

 Θα  τους  χρειαστείτε  και  τα  επόμενα  εξάμηνα  για  να  μπορείτε  να  κάνετε  την 
εγγραφή  σας.  Από  το  επόμενο  εξάμηνο  η  εγγραφή  σας  ΔΕΝ  θα  γίνεται 
αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

 Θα έχετε πρόσβαση στο Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου  (email)  του 
Ιδρύματος  της  μορφής  itXXXXXX@it.teithe.gr,  όπου  ΧΧΧΧΧΧ  είναι  ο  αριθμός 
μητρώου σας. Webmail: https://webmail.teithe.gr.  
 

 Για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  με  τους  κωδικούς  για  την  Πυθία  μπορείτε  να 
απευθύνεσθε στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, ένα μικρό κτίριο που βρίσκεται 
απέναντι  από  την  είσοδο  (  με  το  πάρκιγκ  )  του  κτιρίου  του  Τμήματος 
Πληροφορικής. 

 
Το  τμήμα  προσφέρει  ένα  σύνολο  από  Ηλεκτρονικές  Υπηρεσίες  όπως  τον 
Ηλεκτρονικό  Πίνακα  Ανακοινώσεων,  τη  δυνατότητα  απομακρυσμένης  σύνδεσης, 
κ.λ.π,  οι  οποίες  βρίσκονται  στο https://apps.it.teithe.gr.  Για  την  πρόσβαση σας  σε 
αυτές  θα  χρειαστεί  να  ενεργοποιήσετε  /  δημιουργήσετε  έναν  λογαριασμό.  Για  να 
ενεργοποιήσετε  /  δημιουργήσετε  τον  λογαριασμό σας  θα  χρειαστεί  να μεταβείτε 
στο https://apps.it.teithe.gr/user/reg, επιλέγοντας ως τρόπο ταυτοποίησης «Μέσω 
pithia.teithe.gr» και ακολουθείτε τον οδηγό. 

 Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τις  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του τμήματος 
παρακαλώ επικοινωνήστε στο noc@it.teithe.gr. 

 
Τα  θεωρητικά  μαθήματα,  για  τα  οποία  η  παρακολούθηση  είναι  προαιρετική,  
διεξάγονται στις παρακάτω αίθουσες : 
 
101, 102, 109, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ : Βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος. 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  :  Βρίσκεται  στο  ισόγειο  του  κτιρίου  του  Τμήματος 
Ηλεκτρονικής, μετά το γήπεδο του Μπάσκετ. 



ΑΙΘΟΥΣΑ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  :  Βρίσκεται  στον  κεντρικό  διάδρομο  της  ΣΤΕΦ,  δίπλα  στο 
Εστιατόριο και το Κυλικείο. 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΥΜΠΙΑ : Βρίσκεται στο δρόμο που παίρνετε φεύγοντας απ’ το ΤΕΙ. 

 

Τα εργαστηριακά μαθήματα, για τα οποία η παρακολούθηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,  
διεξάγονται στις παρακάτω αίθουσες : 
 
201, 202, 208, 210, 211 : Βρίσκονται στον 1ο όροφο  του κτιρίου του Τμήματος. 
301  :  Βρίσκεται  στο  κτίριο  που  βρίσκεται  και  το  Κέντρο  Διαχείρισης  Δικτύου.  Η 
είσοδός του είναι ακριβώς απέναντι από την είσοδο  ( με  το πάρκιγκ  )  του κτιρίου 
του Τμήματος Πληροφορικής. 
 
Μετά  το  7ο  Εξάμηνο  των  Σπουδών  σας,  αν  πληρούνται  κάποιες  προϋποθέσεις,  
μπορείτε  να  κάνετε  την  Πρακτική  σας  Άσκηση.  Περισσότερες  πληροφορίες  στην 
ιστοσελίδα  http://placements.it.teithe.gr/.  Το  Γραφείο  Πρακτικής  Άσκησης 
βρίσκεται στον 1ο όροφο, Αίθουσα 209.  Η Πρακτική Άσκηση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

Μετά  το  7ο  Εξάμηνο  των  Σπουδών  σας,  αν  πληρούνται  κάποιες  προϋποθέσεις,  
μπορείτε  να  δηλώσετε  κάποιο  από  τα  προτεινόμενα  θέματα  το  θέμα  Πτυχιακών  
Εργασιών. Έχετε 1 εξάμηνο προθεσμία να την ολοκληρώσετε. ΄Οταν την τελειώσετε, 
θα πρέπει να κάνετε Αίτηση στη Γραμματεία για τον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής 
Εξέτασης. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

 

Με  την  επίδειξη  της  Φοιτητικής  σας  Ταυτότητας  μπορείτε  να  παίρνετε  από  τη 
Γραμματεία Βεβαιώσεις Σπουδών ή να καταθέτετε οποιαδήποτε Αίτηση θέλετε. 

Μπορείτε  να  κάνετε  ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ συνολικά  για 8  Εξάμηνα  καταθέτοντας 
την αντίστοιχη Αίτηση στη Γραμματεία. 

Οι  φοιτητές  που  έχουν  ολοκληρώσει  όλες  τις  υποχρεώσεις  τους,  δηλαδή  έχουν 
περάσει  όλα  τα  μαθήματα,  έχουν  παρουσιάσει  την  Πτυχιακή  τους  Εργασία  και 
έχουν κάνει και την Πρακτική τους Άσκηση, θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση στη 
Γραμματεία για να πάρουν το Πτυχίο τους. Η Τελετή της Ορκωμοσίας, στην οποία οι 
φοιτητές παίρνουν το Πτυχίο τους σε Πάπυρο, γίνεται 2 φορές το χρόνο.   Πριν την 
Ορκωμοσία  όμως  μπορούν  με  Αίτησή  τους  στη  Γραμματεία  να  πάρουν 
Πιστοποιητικό Αποφοίτησης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη 
χρήση. 

 

Οι ημέρες αργίας του Τμήματος είναι οι παρακάτω : 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
25η ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
17 ΝΟΕΜΒΡΗ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΑΠΟ 24‐12 ΜΕΧΡΙ 7‐1) 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ  ΠΑΣΧΑ  ΑΠΟ  ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΜΕΤΑ  ΤΟ  ΠΑΣΧΑ 
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ  
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΑΠΟ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 


