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- Η Γραμματεία δέχεται Σπουδαστές κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10.00πμ – 12.00μμ. 
 
- Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ : http://www.teiath.gr. 
 
- Ιστοσελίδα του Τμ. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ : 

http://www.teiath.gr/stetrod/oenology. 
 

-       Σε δυο (2) εργάσιμες μέρες θα παραλάβετε από τη Γραμματεία το προσωπικό σας όνομα χρήστη 
και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεσή σας με τις υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης. 
 

- Εκτύπωση βεβαιώσεων σπουδών από το Internet: http://www.teiath.gr 
* επιλογή του συνδέσμου          και σύνδεση με τη χρήση του προσωπικού σας κωδικού. 

  
 

 
- Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα Μαθημάτων θα αναζητηθεί στις ιστοσελίδες του Τμήματος. 

 
- Η δήλωση Μαθημάτων μόνο για το Α’ εξάμηνο σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία 

αυτόματα. Σε όλα τα επόμενα εξάμηνα των σπουδών η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση 
Μαθημάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά, από το σπουδαστή με ευθύνη δική του. 
 

- Δήλωση και ενημέρωση για τα συγγράμματα, που αφορά στα Μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 
πραγματοποιείται από τον ίδιο το σπουδαστή, με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (βλ. 
πίσω σελίδα) στην ιστοσελίδα : http://eudoxus.gr/StudentEntryCheck 
 

- Η αίτηση για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, από 
τον ίδιο το σπουδαστή, τον Οκτώβριο 2012, με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (βλ. πίσω 
σελίδα) στην ιστοσελίδα : http://paso.minedu.gov.gr/  
 

- Προς ενημέρωσή σας για τις σπουδές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α'), 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α’/06-09-2011), Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α’/10-08-2012) 
 



 
 
 

Παραλαβή λογαριασμών από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Κ.Δ.Δ.) 
 

http://www.noc.teiath.gr/ 

 
Από την ιστοσελίδα http://register.teiath.gr μπορεί ο κάθε σπουδαστής να λάβει τα στοιχεία 
σύνδεσης του λογαριασμού (username/ password) του χωρίς να χρειάζεται να περάσει ο ίδιος 
από τα γραφεία του Κ.Δ.Δ.. 
 
 

Το μόνο που θα χρειαστεί για την είσοδο στην ιστοσελίδα http://register.teiath.gr είναι οι 
κωδικοί της εφαρμογής του μαθητολογίου που έχει παραλάβει από την Γραμματεία του. 

 

 
 
Έχετε επίσης πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Υπηρεσία email με προσωπικό λογαριασμό αλληλογραφίας της μορφής @teiath.gr.  

 Υπηρεσία VPN (για πρόσβαση από το σπίτι σε Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες & περιοδικά).  
 Ασύρματη πρόσβαση(Wifi) μέσα στους χώρους του ΤΕΙ Αθήνας.  

 Υπηρεσία Dialup (για χρήστες με περιστασιακή χρήση του Internet).  
 
Επιπρόσθετα από την ΕΔΕΤ (www.grnet.gr) είναι διαθέσιμες στους σπουδαστές του ΤΕΙ οι 
παρακάτω υπηρεσίες:  

 Υπηρεσία Πίθος (παροχή online αποθηκευτικού χώρου μεγέθους 50GB).  

 Υπηρεσία Αναφανδόν (Δωρεάν διάθεση εμπορικού λογισμικού, πχ της Microsoft).  
 Forrester, πρόσβαση στη δημοσιευμένη έρευνα και αναλύσεις της Forrester. 

  
 


