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Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας. 
 
Σας παρακαλούμε να δείτε προσεκτικά τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν 
στην ταχύτερη και ομαλότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου : 
 

• https://uregister.unipi.gr Δημιουργία του ιδρυματικού λογαριασμού. Εκεί το σύστημα σας 

απέδωσε τον κωδικό χρήστη (username) και σας έδωσε τη δυνατότητα να εισάγετε τον κωδι-

κό πρόσβασης (password). Με την ενεργοποίησή του, έχετε αυτόματα πρόσβαση σε εφαρμο-

γές όπως για παράδειγμα :  

➢ Στην Ε-Γραμματεία (ηλεκτρονική Γραμματεία) (https://students.unipi.gr) 

➢ Υπηρεσία eclass Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (https://aristarchus.ds.unipi.gr). 

➢ Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) (https://academicid.minedu.gov.gr) 

➢ Σύστημα Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων (https://eudoxus.gr ) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 

• https://www.ds.unipi.gr, Website τουTμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, ( το παρακολουθείτε καθημερινά καθώς, μέσω των ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, υπάρχει άμε-

ση και διαρκής ενημέρωση των φοιτητών μας). 

 

• https://students.unipi.gr Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών,  όπου γίνονται οι δηλώσεις 

μαθημάτων εξαμήνου*, αναρτώνται οι βαθμολογίες σας, εκδίδονται οι απλές βεβαιώσεις 

σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση αλλά και για στρατολογική χρήση (για τους άρρενες φοιτη-

τές) και γίνονται αιτήσεις για ειδικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας. 

Από το σύστημα αυτό μπορείτε επίσης να δείτε τα κύρια στοιχεία που έχει καταχωρημένα για 

εσάς η Γραμματεία, να δείτε τον Αριθμό Μητρώου σας (Ε/21…), ο οποίος θα σας είναι ανα-

γκαίος στην επικοινωνία σας με τις διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 

 

* ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΧΡΕΩ-

ΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ & ΕΑΡΙΝΟ). Για το χειμερινό 

εξάμηνο ακαδημαϊού έτους 2021-22, οι δηλώσεις μαθημάτων υποβάλλονται από 22 Οκτω-

βρίου έως 5 Νοεμβρίου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του students.unipi,gr, με τη χρήση του προ-

σωπικού κωδικού των φοιτητών. 

Οι δηλώσεις μαθημάτων (υποχρεωτικών & επιλογής) ισχύουν με τους περιορισμούς 

που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών. «Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση 

μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά 

ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν βαθμολογή-

θηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν κατα-

χωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο». 
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• https://aristarchus.ds.unipi.gr, Η πλατφόρμα αυτή (ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ)  αποτελεί αποκλειστικά το 

eclass  του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Ψηφιακών Συστημά-

των του Πανεπιστημίου Πειραιώς (στο οποίο συνδέονται μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές του 

Τμήματος και οι διδάσκοντες αυτού). 

 

• https://eudoxus.gr  (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ-

ΤΩΝ για την υποβολή δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων).  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 οι προθεσμίες δηλώσεων συγγραμμάτων που έχουν ανακοι-

νωθεί είναι από 25 Οκτωβρίου 2021 έως 24 Δεκεμβρίου 2021. Οι φοιτητές μπορούν να εισέρ-

χονται κατ΄ ευθείαν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr  για να δηλώνουν τα συγγράμματα της 

επιλογής τους, για τα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση κατά το χειμερινό εξά-

μηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους  (δείτε τη σχετική ανακοίνωση στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

του Τμήματος) 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ. 

 

• gramds@unipi.gr ,  Email επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος (για προβλήματα που 
αφορούν στη διόρθωση/επεξεργασία των στοιχείων σας, στο φοιτητολόγιο και γενικά διαδι-
καστικά θέματα των σπουδών σας). 

 

• https://academicid.minedu.gov.gr  Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότη-

τας  (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ)).   

 

• https://mypassword.unipi.gr , H Υπηρεσία Διαχείρισης κωδικού χρήστη σας παρέχει τη δυνα-

τότητα εισαγωγής νέου κωδικού σε περίπτωση που τον έχετε ξεχάσει και αλλαγής του κωδι-

κού σας με ασφαλή τρόπο. 

 

• Σύμβουλοι Σπουδών, Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών 

σε ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν και 

συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγ-

γελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές 

με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-

ση και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οι-

κογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. 

(ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ 

EMAIL, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ). 

 

• ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Παιδαγωγική και Διδακτική Ικανότητα (ΠΔΙ) αποφοίτων Τμήμα-

τος) με στόχο την απόκτηση της βασικής παιδαγωγικής και διδακτικής θεωρητικής κατάρτισης 

και πρακτικής εξάσκησης στο Ειδικό Αντικείμενο (ΠΕ86, Πληροφορική) από το Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, και στο Πρό-

γραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

• foitmer@unipi.gr, (Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας), Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν σε 
θέματα: Σίτισης, Στέγασης, Στεγαστικού επιδόματος, Υγειονομικής κάλυψης, Ευρωπαϊκής 
κάρτας ασφάλισης. Όλες οι οδηγίες αναρτώνται στη σελίδα του τμήματος Φοιτητικής Mέρι-
μνας. 

 

https://aristarchus.ds.unipi.gr/
https://eudoxus.gr/
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• https://www.lib.unipi.gr, (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς). 

 

• Λοιπές κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου : it@unipi.gr, για την υποστήριξή 

σας σε τεχνικά προβλήματα  (αναφέροντας απαραίτητα τον Αριθμό Μητρώου σας (Ε21…), το 

πρόβλημα, και ένα στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος λάθους/προβλήματος που αντιμετωπίζε-

τε). 

 

mailto:it@unipi.gr

