
Εγγραφζσ Πρωτοετών Φοιτητών 2022-2023 

Το Τμιμα Πλθροφορικισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδασ καλωςορίηει τουσ 

πρωτοετείσ φοιτθτζσ και εφχεται καλι ακαδθμαϊκι χρονιά! 

Πρωτοετείσ – Δικαιολογθτικά εγγραφισ 

Οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ, μετά τθν εγγραφι τουσ ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι του 

Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κα πρζπει να προςκομίςουν τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά προκειμζνου να ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ ταυτοπροςωπίασ τουσ: 

1. Αίτθςθ (επιςυνάπτεται) 

2. Εκτυπωμζνθ και υπογεγραμμζνθ θ Ηλεκτρονικι Αίτθςθ Εγγραφισ που υποβλικθκε 

ςτο Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

3. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ (για αλλοδαποφσ-αλλογενείσ φωτοτυπία 

του διαβατθρίου & τθσ άδειασ διαμονισ) 

4. Φωτοτυπία τθσ βεβαίωςθσ ΑΜΚΑ 

5. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ (μόνο για τουσ άρρενεσ φοιτθτζσ όπου κα φαίνεται ο 

αρικμόσ μθτρώου αρρζνων απαραίτθτοσ για τθν αναβολι ςτράτευςθσ) 

6. Δφο (2) ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

 

Τα δικαιολογθτικά πρζπει: 

 Να αποςταλοφν ταχυδρομικά ι με εταιρεία ταχυμεταφοράσ (courier) (ςτο αποδεικτικό τθσ 

αποςτολισ κα πρζπει να αναγράφεται ωσ αποςτολζασ ο ίδιοσ ο φοιτθτισ/-ρια) 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζηελ παξαθάηω δηεύζπλζε, κέρξη Παρασκευή 

30/9/2022 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ) :  

 

Γξακκαηεία Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε., Παλεπηζηεκηνύπνιε 

Καβάιαο, Άγηνο Λνπθάο Τ.Κ. 65404 Καβάια, 

Τειέθωλν: 2510462341-147. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

1. Όζνη θνηηεηέο/εο επηζπκνύλ αλαζηνιή ζπνπδώλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ καδί 

κε ηα αλωηέξω δηθαηνινγεηηθά ππεύζπλε δήιωζε ηνπ λόκνπ 1599/86 ζπκπιεξωκέλε 

θαη ζεωξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο από ΚΕΠ ή κέζω ηεο εθαξκνγήο gov.gr: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses 

Σηελ ππεύζπλε δήιωζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηε ηα εμάκελα πνπ επηζπκείηε ηελ 

αλαζηνιή ζπνπδώλ θαζώο θαη ην ιόγν ηεο αλαζηνιήο θαη λα πξνζθνκίζεηε ηα 

αλάινγα δηθαηνινγεηηθά.  Πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο ζην ζπλεκκέλν ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ  

 

2. Όζνη θνηηεηέο/εο ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζε άιιν ηκήκα Παλεπηζηεκίνπ 

παξαθαινύληαη λα θξνληίζνπλ ηε δηαγξαθή ηνπο από ην Τκήκα πξνέιεπζεο. 

 
 

 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses


 

 

 

 

Αγαπθτζσ φοιτιτριεσ και αγαπθτοί φοιτθτζσ,  

Θα κζλαμε να ςασ καλωςορίςουμε ςτο Τμιμα μασ και να ςασ παρακζςουμε οριςμζνεσ 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ομαλι προςαρμογι ςασ ςτθν Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα του 

Πανεπιςτθμίου μασ:  

 Οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να παρακολουκοφν τισ ανακοινώςεισ που αναρτώνται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τμιματοσ: https://www.cs.ihu.gr  

 Η αίτθςθ για ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτθτικό πάςο) υποβάλλεται από τουσ/τισ 

φοιτθτζσ/τριεσ θλεκτρονικά ςτθν Υπθρεςία Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ του Υπουργείου 

Παιδείασ και Θρθςκευμάτων: https://academicid.minedu.gov.gr  μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εγγραφών και αφοφ προθγθκεί θ χοριγθςθ αρικμοφ μθτρώου και θλεκτρονικών 

Ιδρυματικών κωδικών.  

 Η χορήγηςη των ςυγγραμμάτων πραγματοποιείται μζςω τθσ υπθρεςίασ ΕΥΔΟΞΟΣ. 

Απαιτείται θ υποβολι θλεκτρονικισ διλωςθσ από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία http://eudoxus.gr  ςε θμερομθνίεσ που ανακοινώνονται από τθ 

Γραμματεία.  

 Για κζματα ςίτιςησ, ςτζγαςησ, ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να 

ενθμερώνονται από τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Φοιτθτικισ Μζριμνασ:   

http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care    email 

επικοινωνίασ: merimna@emt.ihu.gr.  

 Οι αιτιςεισ για μετεγγραφή υποβάλλονται ςτο Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

ςε θμερομθνίεσ που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείασ μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

εγγραφών.  

 

Θα ακολουκιςουν ανακοινώςεισ ςχετικά με: 

 

Τισ οδθγίεσ για τθν παραλαβι των κωδικών για τθ χριςθ των θλεκτρονικών υπθρεςιών του 

Ιδρφματοσ. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μακθμάτων του χειμερινοφ εξαμινου.  

Παρακαλοφνται οι πρωτοετείσ φοιτητζσ να παρακολουθοφν τακτικά τον ιςτότοπο του 

Τμήματοσ προκειμζνου να ενημερώνονται εγκαίρωσ για τα θζματα που αφοροφν τη 

φοίτηςή τουσ. 

https://www.cs.ihu.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
http://eudoxus.gr/
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