
Καλώς ήλθατε στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος

από το Τμήμα πληροφορικής Καβάλας

noc@emt.ihu.gr

Email γραμματείας τμήματος Χημεία: info@chem.ihu.gr



Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΙ.ΠΑ.Ε. προσφέρει στους φοιτητές του και
στα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας νέες σύγχρονες υπηρεσίες
διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών (Identity Management), σε
συνεργασία με το Ελληνικό Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει αφού λάβετε σχετικό email για να
ενεργοποιήσετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, επισκεπτόμενοι την
υπηρεσία υπηρεσίας URegister στο site https://uregister.emt.ihu.gr/
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., και δημιουργήστε κωδικό πρόσβασης (password). Η
ενεργοποίηση θα γίνει μόνο μία φορά.

Το όνομα χρήστη (username) που θα σας σταλεί παραμένει το ίδιο για
όλη της διάρκεια της φοίτησής σας και δεν αλλάξει.

https://uregister.emt.ihu.gr/


Παρέχεται η δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας
https://mypassword.emt.ihu.gr/reset_password.php να
αλλάξετε ή να ανακτήσετε τον κωδικό σας σε
περίπτωση που τον ξεχάσετε, αφού πρώτα συνδεθείτε,
στην καρτέλα «καταχώρηση στοιχείων» της υπηρεσίας
mypassword, εισαγάγετε τον αριθμό του προσωπικού
σας κινητού τηλεφώνου ή τo δευτερεύον email (μη
ιδρυματικό) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

https://mypassword.emt.ihu.gr/reset_password.php


Με τα νέα αυτά στοιχεία (username και password) θα έχετε πρόσβαση 
στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες του ΔΙ.ΠΑ.Ε., όπως: 
• Ηλεκτρονική Γραμματεία
(https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent/), 
• Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» (https://eudoxus.gr/ ), 
• Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (https://academicid.minedu.gov.gr/ ), 
• Ηλεκτρονική τάξη, eClass (eclass.emt.ihu.gr ), 
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξετάσεων exams
(exams.emt.ihu.gr ), 
• Wifi, vpn κ.α.. 
• Πληροφορίες – Υποστήριξη υπηρεσιών για το τμήμα Αν. Μακεδονίας 

του ΔΙΠΑΕ https://www.ihu.gr/it-kavala

https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent/
https://eudoxus.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
exams.emt.ihu.gr
https://www.ihu.gr/it-kavala


Επισημαίνεται ότι ο κωδικός πρόσβασης (password) στην υπηρεσία 
ακαδημαϊκου email, παραμένει ως έχει και η διαχείριση του γίνεται 
ανεξάρτητα από τον κωδικό πρόσβασης στις υπόλοιπες ιδρυματικές 
και ακαδημαϊκές υπηρεσίες.



Πρωτοετείς φοιτητές (ακαδ. έτους 2021 -2022) 

• Οι πρωτοετείς φοιτητές θα ενεργοποιήσουν τον ηλεκτρονικό 
λογαριασμό τους (Uregister.emt.ihu.gr) με τη χρήση του κινητού 
τηλέφωνου και του email που έχουν δηλώσει στη γραμματεία κατά 
την εγγραφή. Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως να αποταθούν 
στη γραμματεία του Tμήματος προκειμένου να λάβουν «ατομικό 
δελτίο ενεργοποίησης λογαριασμού». 

• Η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού γίνεται τρείς 
εργάσιμες μετά την παραλαβή του «ατομικού δελτίου 
ενεργοποίησης λογαριασμού»

• Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού 
λάβετε μήνυμα λάθους παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία 
του Τμήματός σας προκειμένου να εκλεχθούν τυχών λάθη ή 
παραλήψεις στην καταχώριση των προσωπικών σας στοιχείων.



Υπηρεσίες Σίτισης Στέγασης (merimna@emt.ihu.gr)

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

https://eko.teiemt.gr/ (ειδική υποτροφία)

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


Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Καλή δύναμη 

Καλή επιτυχία στους νέους σας στόχους


