
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙTΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ταυτοποίησης των πρωτοετών φοιτητών/τριών 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι φοιτητές των οποίων η ταυτοποίηση έχει ολοκληρωθεί έχουν 

ενημερωθεί με προσωπικό e-mail και μπορούν να ενεργοποιήσουν τον Ιδρυματικό τους 

Λογαριασμό ως εξής: 

1. Μετάβαση στη σελίδα https://studentaccount.uop.gr για οδηγίες 

ενεργοποίησης του ιδρυματικού λογαριασμού. 

2. Μετάβαση στη σελίδα https://uregister.uop.gr για ενεργοποίηση του 

ιδρυματικού λογαριασμού. 

Η διαχείριση κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού πραγματοποιείται στη 

διεύθυνση https://mypassword.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή. 

Για προβλήματα λειτουργίας του ιδρυματικού λογαριασμού οι φοιτητές/τριες 

μπορούν να μεταβούν στον σύνδεσμο https://studentaccount.uop.gr, να 

συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στη Τεχνική Υποστήριξη Ιδρυματικού 

Λογαριασμού φοιτητών, προκειμένου να τους παρασχεθούν οδηγίες για την 

επίλυσή του στο e-mail που συμπληρώνουν στη φόρμα του αιτήματος. 

 

Ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι απαραίτητος για την πρόσβαση: 

 σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, όπως: 

o http://academicid.minedu.gov.gr/ για την αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής 

ταυτότητας (πάσο) 
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o http://eudoxus.gr/ για την παραγγελία συγγραμμάτων (σε 

ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια από το Υπουργείο 

Παιδείας) 

o στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για αιτήσεις 

μετεγγραφών 

 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

όπως: 

o https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp για τις δηλώσεις 

μαθημάτων (σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια 

από τη Γραμματεία) και ενημέρωση για βαθμολογίες 

o https://eclass.uop.gr/ για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού υλικού 

για τα μαθήματα που έχει δηλώσει ο φοιτητής στο τρέχον εξάμηνο 

o https://mail.go.uop.gr για την είσοδο στον προσωπικό λογαριασμό 

email του φοιτητή, μέσω του οποίου αποκλειστικά θα γίνεται στη 

συνέχεια η επικοινωνία του φοιτητή με το Τμήμα 

o  http://delos365.grnet.gr για τις ψηφιακές υπηρεσίες του office365 

o https://praktiki.uop.gr ιστοσελίδα διαχείρισης της Πρακτικής 

Άσκησης των Φοιτητών.  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- Οι ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. 

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό 

σύστημα της Γραμματείας https://e-secretary.uop.gr/unistudent/ 

- Για πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής δωρεάν 

σίτισης παρακαλούμε δείτε προσεκτικά τη σχετική ανακοίνωση της 

Φοιτητικής Μέριμνας http://foitmer.uop.gr/category/sitisi/ 

Οι αιτήσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά 

στην πλατφόρμα  https://sitisi.uop.gr       

- Μπορείτε να αιτηθείτε τη χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών μέσω του 

ιδρυματικού λογαριασμού σας (sep22…@go.uop.gr) για γενική ή 

στρατολογική χρήση μέσω e-mail στη Γραμματεία (sep-secr@uop.gr), 

αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό μητρώου σας και το 
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αίτημά σας. Η βεβαίωση θα σταλεί ηλεκτρονικά στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του φοιτητή. 

 

Κόρινθος, 23 Σεπτεμβρίου 2022 

      Από τη Γραμματεία 

 

 


