ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
Α. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
Α.1. Από ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν (web browser) πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera θιπ.) πεγαίλεηε ζηε δηεύζπλζε:

http://webadm.uoa.gr
Α.2. Δλδέρεηαη λα εκθαληζζεί ε παξαθάησ ηζηνζειίδα, δηόηη κπνξεί ζηνλ ππνινγηζηή πνπ
ρξεζηκνπνηείηε λα κελ έρεη εγθαηαζηαζεί ην πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ην νπνίν εθδίδεηαη από ην Κέληξν Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ
(ΚΛΔΙΓΙ) θαη εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηπαθώλ ζπλδέζεσλ:

Α.3. Παηήζηε επάλσ ζηε θξάζε: «πλέρεηα ζηελ ηνπνζεζία Web (δελ πξνηείλεηαη)» ή
«Continue to this website (not recommended)», αλάινγα κε ηελ έθδνζε (ειιεληθή ή
αγγιηθή) ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο πνπ δηαζέηεηε.
Α.4. Θα εκθαληζζεί ε αθόινπζε ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ
(ΚΛΔΙΓΙ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ:

Α.5. Παηήζηε επάλσ ζηε θξάζε: «Αίηεζε Νένπ Λνγαξηαζκνύ»
A.6. Θα εκθαληζζεί ε ηζηνζειίδα ηεο Αίηεζεο γηα ηηο Βαζηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Κ.ΛΔΙ.ΓΙ.:

Α.7. Παηήζηε επάλσ ζηε ιέμε «Αίηεζε» ζηελ ελόηεηα «Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο».
Α.8. Θα εκθαληζζεί ε ηζηνζειίδα:

Α.8.1. Κάληε θιηθ ζην βειάθη ηνπ πιαηζίνπ --- Δπηιέμηε ---θαη από ηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη θάληε θιηθ ζην «1113 – ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»
Α.8.2. Σηα δύν επόκελα πιαίζηα πιεθηξνινγήζηε ζην κελ πξώην ην έηνο εγγξαθήο
ζαο ζην Τκήκα θαη ζην δεύηεξν όια ηα ππόινηπα ςεθία ηνπ αξηζκνύ κεηξώνπ.
Α.8.3. Βεβαησζείηε όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ηα θεθαιαία ζην πιεθηξνιόγην ειέγρνληαο
αλ ην θσηάθη κε ηελ έλδεημε «Α» είλαη αλακκέλν. Αλ δελ είλαη παηήζηε κία θνξά
ηo πιήθηξν «Caps Lock».
A.8.4. Βεβαησζείηε επίζεο όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην ειιεληθό πιεθηξνιόγην ειέγρνληαο ηε ζρεηηθή έλδεημε ζην θάησ δεμηό κέξνο ηεο νζόλεο. Αλ ε έλδεημε είλαη «ΔΝ»
παηήζηε κία θνξά επάλσ ηεο θαη από ηε ιίζηα πνπ ζα εκθαληζζεί επηιέμηε «Διιεληθά». Η έλδεημε ηώξα ζα πξέπεη λα είλαη: «EL»
Α.8.5. Σην ζρεηηθό πιαίζην πιεθηξνινγήζηε πξνζερηηθά ηνλ αξηζκό ηεο αζηπλνκηθήο
ζαο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ, ρσξίο θελά. Καζώο πιεθηξνινγείηε δελ εκ
θαλίδνληαη νη ραξαθηήξεο αιιά ηειείεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο, νπόηε δελ κπνξείηε
λα δείηε ην από ηέιεζκα ηεο πιεθηξνιόγεζεο.
ΠΡΟΟΥΗ: 1. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο ηαπηόηεηαο
ή ηνπ δηαβαηεξίνπ πνπ έρεηε δειώζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, έζησ
θαη αλ ελ ησ κεηαμύ ηα έρεηε αιιάμεη θαη δελ ελεκεξώζαηε ηε Γξακκαηεία. 2. Αλ
θαηά ηελ εγγξαθή ζαο ζην Σκήκα έρεηε δειώζεη αξηζκό ηαπηόηεηαο, πιεθηξνινγήζηε κε ειιεληθά ΚΔΦΑΛΑΙΑ θαη ρσξίο θελά όια ηα γξάκκαηα θαη

ηνπο αξηζκνύο, δειαδή: ΑΒ129856. 3. Αλ θαηά ηελ εγγξαθή ζαο ζην Σκήκα
έρεηε δειώζεη αξηζκό δηαβαηεξίνπ, πιεθηξνινγήζηε κε ιαηηληθά ΚΔΦΑΛΑΙΑ
θαη ρσξίο θελά όια ηα γξάκκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο, αθνύ βεβαησζείηε όηη έρεηε
ελεξγνπνηήζεη ην αγγιηθό πιεθηξνιόγην (ΔΝ), όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
Α.8.6. Παηήζηε ην θνπκπί «Δίζνδνο»
Α.9.

Αλ ην ζύζηεκα δελ ζαο αλαγλώξηζε, πξνθαλώο έρεηε θάλεη θάπνην ιάζνο, νπόηε
δνθηκάζηε πάιη.

Α.10. Σηελ επόκελε ηζηνζειίδα, ζα ζαο δεηεζεί λα δώζεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο κε ρξήζε
ειιεληθώλ αιιά θαη ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ. Θα πξέπεη λα δώζεηε επαθξηβώο ην
όλνκα θαη ην επώλπκό ζαο όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε θνηηεηηθή ζαο ηαπηόηεηα:

Α.11. Παηήζηε ην θνπκπί «Δπόκελν Βήκα» θαη ζα κεηαθεξζείηε ζηελ αθόινπζε ηζηνζειίδα
επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζαο:

Α.12. Διέγμηε γηα ηειεπηαία θνξά ηα ζηνηρεία πνπ πιεθηξνινγήζαηε. Αλ ζέιεηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ζαο, κπνξείηε λα επηιέμεηε «Γηόξζσζε Κπξίσο ηνηρείσλ» δηαθνξεηηθά επηιέμηε «Απνζηνιή Αίηεζεο».
Α.13. Τέινο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξναλαθεξόκελσλ ζηνηρείσλ, ζα ζαο αλαθνηλσζεί ν Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζήο ζαο, θαζώο θαη έλαο αξηζκόο PIN πνπ ζα ζαο ρξεζηκεύζεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ ζαο. Η ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζα έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή:

Α.14. Γηαβάζηε πξνζερηηθά ην πεξηερόκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο. εκεηώζηε θαη
θπιάμηε θαη ηνπο δύν αξηζκνύο. Θα ζαο ρξεηαζζνύλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ ζαο ηελ νπνία κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ζπλήζσο κεηά
από κία κε δύν εξγάζηκεο εκέξεο, δειαδή όζν δηαξθεί ν έιεγρνο θαη ε ηαπηνπνίεζε
ησλ ζηνηρείσλ πνπ πιεθηνινγήζαηε από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο.
ΗΜΔΙΩΗ: Αλ ζέιεηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηελ εμέιημε ηεο αίηεζήο ζαο κέζσ SMS, δεηείζηε
λα εηδνπνηεζείηε άκεζα γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο ζηέιλνλαο: ΚΑ κενό Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ
κενό Αξηζκόο PIN ζην 698 134 5681 κε ρξέσζε απινύ SMS – π.ρ. ΚΑ 83627 69276112:

Δθόζνλ έρεηε νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνύ
ινγαξηακνύ – όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ – θαη δηαζέηεηε πιένλ ηνλ Αξηζκό Πξσηνθόιινπ ηεο Αίηεζήο ζαο θαη ηνλ PIN κπνξείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο.

Β. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ
Β.1. Από ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην δηαδίθηπν (web browser) πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλήζσο (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera θιπ.) πεγαίλεηε ζηε δηεύζπλζε:

http://webadm.uoa.gr
Β.2. Δλδέρεηαη λα εκθαληζζεί ε παξαθάησ ηζηνζειίδα, δηόηη κπνξεί ζηνλ ππνινγηζηή πνπ
ρξεζηκνπνηείηε λα κελ έρεη εγθαηαζηαζεί ην πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ην νπνίν εθδίδεηαη από ην Κέληξν Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ
(ΚΛΔΙΓΙ) θαη εγγπάηαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηπαθώλ ζπλδέζεσλ:

Β.3. Παηήζηε επάλσ ζηε θξάζε: «πλέρεηα ζηελ ηνπνζεζία Web (δελ πξνηείλεηαη)» ή
«Continue to this website (not recommended)», αλάινγα κε ηελ έθδνζε (ειιεληθή ή
αγγιηθή) ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο πνπ δηαζέηεηε.
Β.4. Θα εκθαληζζεί ε αθόινπζε ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ
(ΚΛΔΙΓΙ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ:

Β.5. Παηήζηε επάλσ ζηε θξάζε: «Δλεξγνπνίεζε Λνγαξηαζκνύ (κέζσ PIN)»
Β.6. Θα εκθαληζζεί ε αθόινπζε ηζηνζειίδα:

Β.7.

Πιεθηξνινγήζηε ηνλ Αξηζκό Πξσηνθόιινπ θαη ην PIN πνπ έρεηε θαη παηήζηε «Απνζηνιή».

Β.8.

Σηελ ηζηνζειίδα πνπ ζα εκθαληζζεί ελεκεξώλεζζε γηα ηελ εμέιημε ηεο Αίηεζήο ζαο. Αλ
ηα ζηνηρεία ζαο έρνπλ εγθξηζεί ζα ζαο αλαθνηλσζεί ην username πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηε
(ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ζαο κε ηε δηαθξηηηθή ζπληνκνγξαθία ηνπ
Τκήκαηνο κπξνζηά ηνπ) θαη ζα ζαο δεηεζεί λα νξίζεηε ην αξρηθό password πνπ ζα έρεηε:

Β.9.

Σεκεηώζηε ζε έλα ραξηί ην username πνπ ζαο αλαθνηλώζεθε, θαζώο επίζεο θαη ην
password πνπ εζείο ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηείηε, απνηεινύκελν από ηνπιάρηζηνλ έμη (6)
κηθξά (όρη θεθαιαία) ιαηηληθά γξάκκαηα αλάκηθηα κε αξηζκνύο (π.ρ.: a1c3e5)

Β.10. Πξηλ πιεθηξνινγήζεηε ην password ζηελ ηζηνζειίδα, βεβαησζείηε: α) όηη ην πιεθηξνιόγην είλαη έηνηκν λα γξάςεη κηθξνύο ιαηηληθνύο/αγγιηθνύο ραξαθηήξεο, ειέγρνληαο
αλ ην θσηάθη κε ηελ έλδεημε «Α» είλαη ζβεζκέλν (αλ δελ είλαη παηήζηε κία θνξά ηo πιήθηξν «Caps Lock») θαη β) όηη έρεηε ελεξγνπνηήζεη ην αγγιηθό πιεθηξνιόγην (ΔΝ).
Β.11. Πιεθηξνινγήζηε ην password δύν (2) θνξέο γηα επαιήζεπζε.
Β.12. Παηήζηε «Απνζηνιή» γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ ζαο. Σηηο επόκελεο ηζηνζειίδεο εκθαλίδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Λεηηνπξγίαο & Γηαρείξηζεο Γηθηύνπ (ΚΛΔΙΓΙ) ηηο νπνίεο δηθαηνύζζε λα ελεξγνπνηήζεηε/απελεξγνπνηήζεηε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζαο.
Β.13. Αλ ε δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κε επηηπρία θπιάμηε ην username θαη ην password δηόηη κε απηά ζα κπνξείηε ζην εμήο λα θάλεηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο «my-studies» θαζώο
θαη ησλ ππόινηπσλ ςεθηαθώλ παξνρώλ πνπ δηθαηνύζζε. ε πεξίπησζε πνπ μεράζεηε
ην password ζαο, ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ην πιεξνθνξεζείηε είλαη λα επηζθεθζείηε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.
ΗΜΔΙΩΗ: Δίλαη ζύλεζεο θαηά ηε ρξήζε λα κπεξδεύνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη θσδηθνί
(username θαη password) κε ηνπο θσδηθνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ε-Σάμε (eclass). Φξνληίζηε ώζηε λα μερσξίδεηε ηνπο θσδηθνύο γηα θάζε ππεξεζία.
Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ινγαξηαζκνύ ζαο κπνξείηε λα επηζθεθζείηε:
α) ηελ ηζηνζειίδα my-studies.uoa.gr, γηα λα δειώζεηε ηα καζήκαηα πνπ επηζπκείηε λα δηδαρζείηε θαη β) ηελ ηζηνζειίδα eudoxus.gr, γηα λα δηαιέμεηε ηα βηβιία ησλ καζεκάησλ ζαο.

