
Ιδρυματικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) 
και

Ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της γραμματείας και των φοιτητών 

Οι φοιτητές του τμήματος κατά την εγγραφή τους αποκτούν αυτομάτως ένα λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο δίκτυο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.  

Για όλους του φοιτητές του τμήματος υπάρχει ένας τέτοιος λογαριασμός ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της μορφής accxxxyy@acc.teithe.gr όπου "accxxxyy" είναι το όνομα χρήστη στο 
σύστημα ΠΥΘΙΑ. Η είσοδος στον ιδρυματικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι 
στην διεύθυνση https://webmail.teithe.gr/login.php . To όνομα και o κωδικός χρήστη είναι τα ίδια 
με αυτά του συστήματος ΠΥΘΙΑ.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ της γραμματείας και των φοιτητών γίνεται μέσω αυτού του 
λογαριασμού. Οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη για αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από τη 
γραμματεία προς κάποιο φοιτητή, αυτό θα αποσταλεί στην αντίστοιχη διεύθυνση της μορφής 
“accxxxyy@acc.teithe.gr”.    Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να ελέγχουν τακτικά αυτό το 
λογαριασμό για εισερχόμενα μηνύματα από τη γραμματεία.   Ομοίως οι φοιτητές θα πρέπει να 
αποστέλλουν τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα προς τη γραμματεία από τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό (“accxxxyy@acc.teithe.gr” όπου "accxxxyy" είναι το όνομα χρήστη στο σύστημα 
ΠΥΘΙΑ)

Η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ του συστήματος “Μoodle” (http://moodle.teithe.gr/) και των 
φοιτητών απαιτεί την διαθεσιμότητα ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από μέρους 
του φοιτητή. Κατά την εγγραφή του στο σύστημα “Μoodle,” ο φοιτητής καλείται να δηλώσει μία 
διεύθυνση e-mail. Καταχωρήστε τη διεύθυνση του ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (“accxxxyy@acc.teithe.gr” όπου "accxxxyy" είναι το όνομα χρήστη στο σύστημα 
ΠΥΘΙΑ). Το σύστημα Moodle κάνει εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την 
ενημέρωση των φοιτητών και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να ελέγχουν 
τακτικά το λογαριασμό e-mail που δήλωσαν στο Moodle, για εισερχόμενα μηνύματα από το 
Moodle.

Ο ιδρυματικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι προσβάσιμος μέσω οποιουδήποτε 
προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari κλπ). 
Ο τρόπος χρήσης είναι παρόμοιος με άλλες γνωστές εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. 
G-mail, Yahoo mail)

Τα διακριτικά του λογαριασμού (όνομα χρήστη-κωδικός χρήστη) είναι τα ίδια με αυτά του 
συστήματος ΠΥΘΙΑ και κοινοποιούνται εγγράφως στο φοιτητή/τρια κατά την εγγραφή τους και 
χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια για την πρόσβαση σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα που 
υποστηρίζουν τις σπουδές, συμπεριλαμβανομένου και του ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. (Ο "κωδικός χρήστη" αναφέρεται συχνά και ως "συνθηματικό"). 

Στη διεύθυνση https://webmail.teithe.gr/ παρατίθενται πληροφορίες για την παραμετροποίηση 
άλλων εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πχ Thunderbird, Microsoft Outlook κλπ). Για 
περισσότερη τεχνική βοήθεια απευθυνθείτε στο κέντρο “Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου” 
(http://www.noc.teithe.gr/) 


