
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

 

Αγαπητέ/ή πρωτοετή,  

 

Το προσωπικό της Γραμματείας σε καλωσορίζει στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 

Επικοινωνίας και σου εύχεται καλή φοίτηση. 

 

Παρακάτω σου παραθέτουμε  κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν  

στα πρώτα σου βήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. 

 

Τα μαθήματα του πρώτου έτους για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 

2022 θα  ξεκινήσουν στις 11/10/2021 σύμφωνα με το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων 

που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.ct.aegean.gr.    

Οι πρωτοετείς φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της 

ταυτοποίησης τους  θα μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν τους κωδικούς 

πρόσβασης και το e-mail τους μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας που βρίσκεται στη 

διεύθυνση: https://ype.aegean.gr/setyourpass 

Τονίζεται ότι για να μπορέσει ένας /μία φοιτητής /τρια να παραλάβει τους κωδικούς 

πρόσβασης θα πρέπει να έχει κάνει πρώτα ταυτοποίηση στη γραμματεία. 

 

Γιατί χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης; 

  

• Με τον κωδικό πρόσβασης θα έχετε πρόσβαση στους Η/Υ του πανεπιστημίου και 

θα είναι δυνατή εκ μέρους σας η χρήση των λειτουργικών συστημάτων που 

παρέχει το ίδρυμα για τη διδασκαλία και την περιήγηση σας στον Παγκόσμιο 

Ιστό 

• Με τον κωδικό πρόσβασης (μετά από σχετική ανακοίνωση από τη 

γραμματεία του τμήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας) θα εισέλθετε 

στο σύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας στη διεύθυνση : 

https://studentweb.aegean.gr/ προκειμένου να δηλώστε τα μαθήματα που θα 

παρακολουθήσετε στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022. 

Επισημαίνεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να 

κατοχυρώσετε δικαίωμα εξέτασης. 

 

• Επίσης με τον κωδικό πρόσβασης θα εισέλθετε στο σύστημα «Εύδοξος» στη 

διεύθυνση http://eudoxus.gr/ προκειμένου να δηλώσετε τα συγγράμματα που 

αντιστοιχούν στα μαθήματα που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Μετά το 

πέρας των δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση από τη 

γραμματεία για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας του Ευδόξου» και για το 

διάστημα δήλωσης των συγγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι η δήλωση 

συγγραμμάτων μέσω του Ευδόξου είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να 

παραλάβετε τα αντίστοιχα συγγράμματα των μαθημάτων που έχετε δηλώσει. 

• Τέλος με τον κωδικό πρόσβασης θα εισέλθετε στο σύστημα της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας _  ειδικού 

http://www.ct.aegean.gr/
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εισιτηρίου (Πάσο) και με μια ανάλογη διαδικασία θα υποβάλλετε  αίτηση για 

την έκδοση και παραλαβή του στην διεύθυνση :http://paso.minedu.gov.gr/ 

 

 Μέσω του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα ενημερώνεστε για 

θέματα που αφορούν τη φοίτηση σας, μαθήματα και λοιπές δραστηριότητες τόσο του 

Τμήματος όσο και του Πανεπιστημίου γενικότερα. 

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά εγγραφής θα εκδοθούν σταδιακά από τη 

γραμματεία του Τμήματος μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης και 

θα σταλούν στο ακαδημαϊκό e-mail των φοιτητών/τριών.  

 

Τέλος μετά την έναρξη των μαθημάτων θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) και θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του τμήματος 

http://www.ct.aegean.gr/  η λίστα των φοιτητών ανά σύμβουλο σπουδών στον οποίο  θα 

μπορείτε  να απευθύνεστε για θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και  λίστα με 

τις ώρες γραφείου των διδασκόντων του τμήματος .  

Η γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου Διοίκησης  (ΙΣ 1.13) 

δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή  από τις 10.00 μέχρι 

και τις 13.00. Tηλέφωνο επικοινωνίας 2251036604, 36608, e-mail: secr@ct.aegean.gr 

 

 

Η γραμματεία του ΤΠΤΕ 
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