ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

________________________________
Για

αποστολή

των

στοιχείων

εισόδου

(όνομα

χρήστη

και

κωδικό)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του π.
ΤΕΙ Θεσσαλίας (e-Γραμματεια - dionysos), πρέπει να στείλετε με μήνυμα (e-mail)
στο pass@teilar.gr τα παρακάτω:
1. Αίτηση (δείτε την δεύτερη σελίδα) την οποία την συμπληρώνετε χειρόγραφα
και την υπογράφετε.
2. Την ακαδημαϊκή ή αστυνομική ή υπηρεσιακή ταυτότητα σας
Τα παραπάνω τα στέλνετε ως συνημμένα (ή σκαναρισμένα ή φωτογραφία).
Απαραίτητη προϋπόθεση τα απεσταλμένα αρχεία πρέπει να είναι ευδιάκριτα
(όχι

θολές

φωτογραφίες

ή

μουντζούρες),

σωστά

συμπληρωμένα

και

υπογεγραμμένα. Σε διαφορετική κατάσταση δεν θα σας σταλούν τα στοιχεία.
Η αποστολή των κωδικών γίνεται μόνο με e-mail και αποκλειστικά στο e-mail
από το οποίο μας στείλατε την αίτηση.
Μπορείτε επίσης να περάσετε προσωπικά από την υπηρεσία πληροφορικής
έχοντας μαζί σας οπωσδήποτε την ακαδημαϊκή ή αστυνομική ή υπηρεσιακή
ταυτότητα σας, για να πάρετε τους κωδικούς σας. (ώρες 10:00-15:00)
Όλα τα στοιχεία της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ
Για προβλήματα ή ερωτήσεις που δεν αφορούν την e-Γραμματεία
(dionysos) στέλνετε e-mail στο helpdesk@uth.gr αναφέροντας το
username, το όνομα και το τμήμα σας. Επίσης μια σύντομη περιγραφή
του αιτήματος σας ή ακριβώς τι σας απαντάει το σύστημα σε τυχόν
πρόβλημα που παρουσιάζει.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

________________________________
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (dionysos)

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα
Πατέρα

Όνομα
Μητέρας

Σχολή: ___________________________________________________________
Τμήμα : __________________________________________________________

Έτος
εισαγωγής

Εξάμηνο
Σπουδών

Αριθμός
Μητρώου
Σχολής

Παρακαλώ να μου αποστείλετε τα στοιχεία εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) της
ηλεκτρονική μου καρτέλας, στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας (dionysos).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Τα στοιχεία σας με κεφαλαία γράμματα.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Τα στοιχεία του προσωπικού μου e-mail τα γνωρίζω μόνο εγώ και κανείς άλλος
δεν έχει πρόσβαση σε αυτά.
2. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη αν τα στοιχεία σας
διαρρεύσουν σε τρίτους λόγω υπαιτιότητας σας.
Ημερομηνία:

-

Ο / Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- 202___

