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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δημιουργίας Ακαδημαϊκού Λογαριασμού
(Uregister)
Τι είναι το Uregister
Το uregister είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας δημιουργείτε έναν
ηλεκτρονικό λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιείτε για είσοδο σε άλλες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.
Xρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό, για είσοδο στις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες
(και όχι μόνο):
▪

την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο)

▪

την επιλογή συγγραμμάτων (βιβλίων)

▪

την εγγραφή σε ηλεκτρονικά μαθήματα (eclass)

▪

προαιρετικά για την υποβολή αίτησης για μετεγγραφή

Δημιουργία ακαδημαϊκού λογαριασμού στο Uregister
▪

Η δημιουργία του λογαριασμού γίνεται μόνο μία φορά.

▪

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτάτε:
✓ Όνομα χρήστη και
✓ Κωδικό πρόσβασης

▪

Ορίζετε νέο κωδικό πρόσβασης, εάν τον ξεχάσετε ή θέλετε να τον αλλάξετε.

▪

Στη διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού, συμπληρώνετε το κινητό τηλέφωνο ή
το email που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας.

▪

Εάν ήσασταν εγεγγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, κατά την ηλεκτρονική εγγραφή
σας δηλώσατε τη διαγραφή σας από τη προηγούμενη Σχολή ή Τμήμα. Για να
δημιουργήσετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό, πρέπει πρώτα να γίνει η διαγραφή σας
από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος που ζητήσατε. Στη συνέχεια μπορείτε
να δημιουργήσετε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό.
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Για τη δημιουργία του λογαριασμού, ακολουθείστε τα βήματα:
1. Μεταβείτε στην διεύθυνση: https://uregister.teiwest.gr/
2. Κάνετε κλικ στο κουμπί: Ενεργοποίηση λογαριασμού τώρα

3. Επιλέξτε: Είμαι φοιτητής και κάνετε κλικ στο κουμπί: Έναρξη ενεργοποίησης
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4. Συμπληρώνετε τα πεδία στη φόρμα και κάνετε κλικ στο κουμπί, Επόμενο.

5. Ακολουθείτε τις οδηγίες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σημείωση:
Εάν στη διαδικασία παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, καταγράψτε ή αποστείλατε
στιγμιότυπο της οθόνης με το πρόβλημα στο email: studentssupport@teiwest.gr
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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Τι είναι η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα, αποδεικνύει την ιδιότητα του φοιτητή στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η
ακαδημαϊκή ταυτότητα δίνει στο φοιτητή όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο παροχές.
Η διευκόλυνση της μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς, αποτελεί την πλέον συνηθισμένη
χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
Απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητα
Για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητα, ακολουθείστε τα βήματα:
1. Μεταβείτε στην διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr/
2. Επιλέξτε: Εγγραφή / Είσοδος
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3. Κάνετε κλικ στο κουμπί: Προπτυχιακός Φοιτητής

4. Στην επιλογή Ιδρύματος, επιλέξτε Ελληνικά, εάν η εμφάνιση είναι στην Αγγλική.
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5. Από τη λίστα των Οργανισμών, επιλέξτε: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δυτικής Ελλάδας και κάνετε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωση

6. Συμπληρώνεται το όνομα χρήστη (Username) και το κωδικό (Password) του
ακαδημαϊκού λογαριασμού, τον οποίο δημιουργήσατε στο uregister και κάνετε κλικ
στο κουμπί: Login

7. Ολοκληρώνετε τη διαδικασία, ακολουθώντας τις εμφανιζόμενες οδηγίες.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ανέβασμα της φωτογραφίας σας)
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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Συγγραμμάτων (Εύδοξος)
Τι είναι η ο Εύδοξος
Είναι ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας ο φοιτητής, επιλέγει τα συγγράμματα (βιβλία)
για τα μαθήματα που έχει δηλώσει κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Τα συγγράμματα επιλέγονται σε χρονικές περιόδους που καθορίζονται.
Επιλογή συγγραμμάτων (βιβλίων)
Για να επιλέξετε συγγράμματα (βιβλία), ακολουθείστε τα βήματα:
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση: http://eudoxus.gr/
2. Κάνετε κλικ: Επιλογή Συγγραμμάτων
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3. Κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για τη δήλωση μαθημάτων με την ετικέτα: εδώ

4. Στην επιλογή Ιδρύματος, επιλέξτε Ελληνικά, εάν η εμφάνιση είναι στην Αγγλική.
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5. Από τη λίστα των Οργανισμών, επιλέξτε: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δυτικής Ελλάδας και κάνετε κλικ στο κουμπί Επιβεβαίωση

6. Συμπληρώνεται το όνομα χρήστη (Username) και το κωδικό (Password) του
ακαδημαϊκού λογαριασμού, τον οποίο ενεργοποιήσατε στη διεύθυνση: uregister και
κάνετε κλικ στο κουμπί: Login
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7. Ολοκληρώνετε τη διαδικασία, ακολουθώντας τις εμφανιζόμενες οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
❖ Επιλέξτε συγγράμματα τα οποία αντιστοιχούν σε μαθήματα που έχετε δηλώσει
στο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
❖ Εάν επιλέξετε και παραλάβετε συγγράμματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε
μαθήματα που έχετε δηλώσει, ο Εύδοξος θα σας καλέσει να τα επιστρέψετε.
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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
(eClass)
Τι είναι η το eClass
To eClass είναι ενα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, στο
οποίο οι καθηγητές αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα. Ο φοιτητής εγγράφεται
στα μαθήματα που παρακολουθεί και έχει αποκτά πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του
μαθήματος.
Εγγραφή στο eClass
Για την εγγραφή στο eClass ακολουθείστε τα τα βήματα:

τα βήματα:
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση: http://eclass.pat.teiwest.gr/
2. Από την ενότητα Βασικές Επιλογές κάνετε κλικ στην επιλογή: Εγγραφή
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3. Κάνετε κλικ στην επιλογή: Πιστοποίηση με στοιχεία πρόσβασης Uregister

4. Συμπληρώνεται το όνομα χρήστη (Username) και το κωδικό (Password) του
ακαδημαϊκού λογαριασμού, τον οποίο ενεργοποιήσατε στη διεύθυνση: uregister και
κάνετε κλικ στο κουμπί: Υποβολή

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση:
http://eclass.teipat.gr/eclass/main/system_announcements.php?an_id=17
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Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών
Τι είναι το ηλεκτρονικό σύστημα μετεγγραφών
Το ηλεκτρονικό σύστημα μετεγγραφών αποτελεί υπηρεσία μέσω της οποίας ο φοιτητής
μπορεί να αιτηθεί την μετεγγαφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα.
Η υποβολή αίτησης γίνεται σε προθεσμίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρσηκευμάτων.

Δικτυακός τόπος υπηρεσίας
Ο δικτυακός τότος της υπηρεσίας είναι: https://transfer.it.minedu.gov.gr
Το περιεχόμενο της υπηρεσίας, επικαιροποιείται πριν από την έναρξη της περιόδου
υποβολής αίτησης μετεγγραφής.
Η είσοδος γίνεται με το όνομα χρήστη (Username) και το κωδικό (Password) του
ακαδημαϊκού λογαριασμού, τον οποίο ενεργοποιήσατε στο uregister,
την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ
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Ηλεκτρονικό Σύστημα για Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα
Τι είναι το ηλεκτρονικό για Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα
Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης για χορήγηση φοιτητικού – στεγαστικού
επιδόματος αποτελεί υπηρεσία μέσω της οποίας ο δικαιούχος του επιδόματος, γονέας ή ο
ίδιος ο φοιτητής κατά περίπτωση, υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση του στεγαστικού
επιδόματος.
Η υποβολή αίτησης γίνεται σε προθεσμίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρσηκευμάτων.

Δικτυακός τόπος υπηρεσίας
Ο δικτυακός τότος της υπηρεσίας είναι: https://stegastiko.minedu.gov.gr
Η είσοδος γίνεται με το λογαριασμό που έχει ο δικαιούχος στο σύστημα TAXIS της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Κωδικού Χρήστη
(Mypassword)
Τι είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης κωδικού χρήστη
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης κωδικού χρήστη, επιτρέπει στο φοιτητή που έχει
δημιουργήσει λογαριασμό στο uregister, να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης εάν τον έχει
ξεχάσει ή θέλει να τον αλλάξει. Ο φοιτητής στην υπηρεσία αυτή ορίζει τόσο το κινητό
τηλέφωνο όσο και το email, τα οποία χρησιμοποιεί για τον ορισμό νέου κωδικού
πρόσβασης.
Ορισμός νέου κωδικού πρόσβασης του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού
Για να ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης στον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό, ακολουθείστε τα
βήματα:
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση: https://mypassword.teiwest.gr/
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2. Εάν έχετε ξεχάσει το κωδικό σας, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο Έχω ξεχάσει το κωδικό
μου

3. Συμπληρώνετε το όνομα χρήστη του λογαριασμού που δημιουργήσατε στο uregister,
επιλέγετε τρόπο αποστολής κωδικού για τη ταυτοποίηση και κάνετε κλικ στο κουμπί
Συνέχεια
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4. Ακολουθείστε τις εμφανιζόμενες οδηγίες και ολοκληρώστε τον ορισμό νέου κωδικού.

Ενημέρωση κινητού τηλεφώνου ή email
Για να δηλώσετε νέο κινητό τηλέφωνο ή νέο email στον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό,
ακολουθείστε τα βήματα:
1. Μεταβείτε στη διεύθυνση: https://mypassword.teiwest.gr/

2. Εισέρχεστε στην υπηρεσία με τα στοιχεία του λογαριασμού που δημιουργήσατε στο
uregister.
3. Ακολουθείστε τις εμφανιζόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση των
στοιχείων επικοινωνίας.

Σας ευχόμαστε να έχετε καλές σπουδές !!!
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