
 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται, θα λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(e-mail) τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) τους. Με την εγγραφή τους (παραλαβή Αριθμού 
Μητρώου) οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τα παρακάτω:  

 
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ζητήσουν από τη Γραμματεία βεβαίωση σπουδών.  
 

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (e-gram) 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους στην 
ηλεκτρονική γραμματεία, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο 
http://www.teicm.gr/index.php?id=1081.  

 
3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail) 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους για τη χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο 
http://www.teicm.gr/index.php?id=1060 . (Προσοχή, θα πρέπει να προηγηθεί η 
ενεργοποίηση του λογαριασμού ηλεκτρονικής γραμματείας).  

 
4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (wi-fi) ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συνδεθούν με το ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο 
http://noc.teicm.gr/wifi/wifi.html. (Προσοχή, θα πρέπει να προηγηθεί η ενεργοποίηση του 
λογαριασμού ηλεκτρονικής γραμματείας).  

 
5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (e-gram) 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δηλώνουν τα μαθήματα που επιθυμούν να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν. Στην περίπτωση που δεν δηλώσουν μαθήματα, δεν 
μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις. Η περίοδος δηλώσεων ανακοινώνεται από τη 
Γραμματεία. Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται μέσω του διαδικτυακού πληροφοριακού 
συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών (https://egram.cm.ihu.gr/).  

 
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΣΟ) 

Για την είσοδο στην ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (εικονίδιο στην κεντρική σελίδα του Τ.Ε.Ι. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης 
(username/password), που διαθέτουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τις κεντρικές 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-gram) του Ιδρύματος.  
 

 

http://www.teicm.gr/index.php?id=1081
https://egram.cm.ihu.gr/


7. ΚΑΡΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Βιβλιοθήκη) 

Με τη βεβαίωση σπουδών και την αστυνομική ταυτότητα ή το πάσο ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής μπορεί να παραλάβει από τη βιβλιοθήκη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ κάρτα δανεισμού 
βιβλίων.  

 
8. ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (Σπουδαστική Λέσχη)  

Με τη βεβαίωση Σπουδών καθώς και τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τη Σπουδαστική 
Λέσχη, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα μπορεί, εφόσον επιλεγεί, να παραλάβει την κάρτα 
σίτισης. 
 
 
 

Από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ρομποτικής 


