
1.  Πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία. 

 

Το σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας για τους φοιτητές είναι διαθέσιμο στην κεντρική 

ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην περιοχή υπηρεσίες πατώντας στο εικονίδιο : 

 

 

 

Επίσης η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να γίνει στην διεύθυνση  

http://studentweb.aspete.gr 

 
 

2.  Είσοδος στο σύστημα 

Στην παρακάτω εικόνα (1) φαίνεται η αρχική οθόνη εισόδου στο σύστημα. Για τα πεδία 1 (Όνομα 

χρήστη) και 2 (Κωδικός πρόσβασης) χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί για τις 

υπηρεσίες eudoxus και academicid. 

 

Εικόνα 1 
 
 

3. Ανάκτηση κωδικού - προβλήματα εισόδου. 

• Για ανάκτηση κωδικού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  mypassword.aspete.gr 

• Για προβλήματα σχετικά με την είσοδο στο σύστημα αναφέρετε το πρόβλημα στο email :  

itsupport@aspete.gr 

http://studentweb.aspete.gr/
http://mypassword.aspete.gr/
mailto:itsupport@aspete.gr
http://studentweb.aspete.gr


4. Βασικές λειτουργίες συστήματος (συνοπτικά).

Στην παρακάτω εικόνα (2) φαίνεται η κεντρική (εισαγωγική) σελίδα με τα στοιχεία του

φοιτητή μετά από την είσοδο στο σύστημα. Από το μενού αριστερά μπορούμε να έχουμε

πρόσβαση  στις "Βαθμολογίες", τις "Δηλώσεις" μαθήματων, στο "Πρόγραμμα" σπουδών

που παρακολουθούμε, σε διάφορες ανακοινώσεις σχετικές με την "Φοιτητική Μέριμνα"
και στις "Αιτήσεις" που έχουμε κάνει προς την Γραμματεία. Από την επιλογή "Βοήθεια"
μπορούμε να κατεβάσουμε το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος.  

Εικόνα (2)



5. Ενδεικτικά screenshot λειτουργιών.

Με την επιλογή "Βαθμολογίες" μπορούμε να δούμε τις βαθμολογίες που έχουμε λάβει σε 
όλα τα μαθήματα που έχουμε δηλώσει και εγγραφεί (βλ. Εικόνα 3).

Εικόνα (3)

Με την επιλογή "Δηλώσεις" (βλ. Εικόνα 4) μπορούμε να δούμε τις τρέχουσες αλλά και τις

προηγούμενες δηλώσεις μαθημάτων που έχουμε κάνει σε προηγούμενα εξάμηνα.

Εικόνα (4)



Με την επιλογή "Πρόγραμμα" μπορούμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών που

παρακολουθούμε και να ενημερωθούμε για τις διδακτικές μονάδες καθώς και για άλλες 

πληροφορίες για τα μαθήματα του συγκεκριμένου προγράμματος (βλ. Εικόνα 5).

Εικόνα (5)

Τέλος με την επιλογή "Αιτήσεις" μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση προς την Γραμματεία

του Τμήματος για την έκδοση διαφόρων τύπων πιστοποιητικών καθώς και να επιλέξουμε

τον τρόπο παραλαβής του (βλ. Εικόνα 6).

Εικόνα (6).

Σας ευχόμαστε καλή και παραγωγική περιήγηση και χρήση του νέου συστήματος !!




