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Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 

 2020-21  μέσω της πλατφόρμας MS Teams 

 

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021 προβλέπεται η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία μέσω της Ιδρυματικής πλατφόρμας MS Teams, αντί του έως τώρα γνωστού 
eztalks. 

Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές καλούνται έως την 5η Οκτωβρίου 2020 να δημιουργήσουν 
λογαριασμό στην πλατφόρμα ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr/) όπως παρακάτω. 
 

Οι προαπαιτούμενες ενέργειες των φοιτητών για τα μαθήματα έχουν ως εξής: 
 

1) Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό εν 
ισχύ και ότι γνωρίζουν τα στοιχεία πρόσβασης. Εάν κάποιος φοιτητής δεν διαθέτει 
λογαριασμό παρακαλείται να τον δημιουργήσει άμεσα μέσω 
του https://uregister.unipi.gr/ Εάν έχει γίνει ήδη η δημιουργία του ιδρυματικού 
λογαριασμού, δεν χρειάζεται να γίνει ξανά η διαδικασία μέσω του uregister.unipi.gr 

 

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της δημιουργίας λογαριασμού 
λόγω ασυμφωνίας στοιχείων, η διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων ενδεχομένως να 
είναι χρονοβόρα και να απαιτήσει ενέργειες περισσότερων των μιας υπηρεσιών εντός και 
εκτός Πανεπιστημίου (περιλαμβανόμενης πιθανής επίσκεψης στο ΚΕΠ για ενημέρωση 
μητρώου ΑΜΚΑ). 
 

Εάν κάποιος έχει ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να πραγματοποιήσει ανάκτηση μέσω 
του https://mypassword.unipi.gr/ εάν έχει δηλώσει κατά την αρχική του εγγραφή στο 
uregister email ή κινητό ανάκτησης κωδικού. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 
στείλει email στο idmhelpdesk@unipi.gr 

 

2) Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν το έχουν ήδη πράξει, να δημιουργήσουν 
λογαριασμό Office365 μέσω του ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr/), με χρήση του 
ιδρυματικού λογαριασμού τους. 
 

Η σύνδεση στο Microsoft Teams θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του ιδρυματικού 
λογαριασμού και όχι με προσωπικά accounts (πχ gmail/hotmail/yahoo accounts) 
 

3) Αν δεν το έχουν ήδη πράξει, οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass.unipi.gr, 

μέσω της επιλογής «Εγγραφή» -> Φοιτητή -> Είσοδος με ιδρυματικό λογαριασμό. 
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