
Α) ∆ηµιουργία λογαριασµού 

 

1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Internet Explorer  κάνοντας διπλό κλικ στο 
εικονίδιο 

 

 

2. Πηγαίνετε στη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr 

3. Ενδέχεται να εµφανιστεί η παρακάτω σελίδα. Πατήστε στη φράση 
«Συνέχεια…» ή «Continue to this website (not recommended) 

 

 



4. Στη σελίδα που εµφανίζεται 

 

πατήστε «Αίτηση Νέου Χρήστη» 

 

5. Στη σελίδα που εµφανίζεται  

 

πατήστε «Αίτηση» στην ενότητα «Προπτυχιακοί φοιτητές» 

 



6. Στη σελίδα που εµφανίζεται 

 

 

α) Κάνετε κλικ στο πλαίσιο --- Επιλέξτε ---                              και 
από τη λίστα που εµφανίζεται κάντε κλικ στο «1560 - ΤΜΗΜΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ» 

β) Στα δύο πλαίσια επόµενα πλαίσια εισάγετε στο µεν πρώτο το έτος 
εγγραφής σας στο Τµήµα και στο δεύτερο τον αριθµό µητρώου σας. 

γ) Βεβαιωθείτε τώρα ότι έχετε ενεργοποιήσει τα κεφαλαία στο 
πληκτρολόγιο ελέγχοντας αν το φωτάκι Α δεξιά στο πληκτρολόγιο 
είναι αναµµένο. Αν όχι πατήστε µία φορά το πλήκτρο Caps Lock. 

δ) Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε ενεργοποιήσει το ελληνικό 
πληκτρολόγιο ελέγχοντας τη σχετική ένδειξη στο κάτω δεξί µέρος 

της οθόνης. Αν είναι  πατήστε µία φορά επάνω της και από τη 
λίστα που εµφανίζεται επιλέξτε Ελληνικά. Η ένδειξη τώρα πρέπει να 

είναι . 

ε) Στο σχετικό πλαίσιο εισάγετε προσεκτικά τον αριθµό της 
αστυνοµικής σας ταυτότητας. Καθώς πληκτρολογείτε δεν 
εµφανίζονται οι χαρακτήρες αλλά τελείες για λόγους ασφαλείας 
οπότε δεν µπορείτε να δείτε το αποτέλεσµα της πληκτρολόγησης. 
Προσοχή: Θα πρέπει να γράψετε τον αριθµό ταυτότητας που 
έχετε δώσει στη Γραµµατεία.  

στ) Πατήστε το κουµπί «Είσοδος». 

 

7. Αν το σύστηµα δε σας αναγνώρισε, έχετε κάνει κάποιο λάθος. 
∆οκιµάστε και πάλι.  

 



8. Στην επόµενη σελίδα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοµατεπώνυµό 
σας µε χρήση ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να 
δώσετε επακριβώς το όνοµα και το επώνυµό σας όπως αυτό 
αναγράφεται στη φοιτητική σας ταυτότητα. 

 

9. Μετά την ορθή συµπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα 
σας ανακοινωθεί ο Αριθµός Πρωτοκόλλου της αίτησής σας, καθώς και 
ένας αριθµός PIN που θα σας χρησιµεύσει για την ενεργοποίηση του 
λογαριασµού σας. ∆ιαβάστε το περιεχόµενο της σελίδας. 

 

 

10. Σηµειώστε και φυλάξτε και τους δυο αριθµούς. Θα σας χρειαστούν 
µόνο για την ενεργοποίηση του λογαριασµού σας την οποία µπορείτε 
να κάνετε µετά από 1-2 µέρες. Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται 
τις εργάσιµες ώρες από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. 



Β) Ενεργοποίηση λογαριασµού µέσω PIN 

1. Ξεκινήστε το πρόγραµµα Internet Explorer  κάνοντας διπλό κλικ στο 
εικονίδιο 

 

 

2. Πηγαίνετε στη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr 

3. Ενδέχεται να εµφανιστεί η παρακάτω σελίδα. Πατήστε στη φράση 
«Συνέχεια…» ή «Continue to this website (not recommended) 

 

 

 



4. Στη σελίδα που εµφανίζεται 

 

πατήστε «Ενεργοποίηση Λογαριασµού (µέσω PIN)» 

 

5. Στη σελίδα που εµφανίζεται 

 

εισάγετε τον Αριθµό Πρωτοκόλλου και το PIN που έχετε και πατήστε 
«Αποστολή». 

 

6. Στη σελίδα που εµφανίζεται ενηµερώνεστε για την εξέλιξη της αίτησής 
σας. Αν τα στοιχεία σας έχουν εγκριθεί, σας ανακοινώνεται το 
Username που θα χρησιµοποιήσετε για αυτή την υπηρεσία και θα σας 
ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε.  



 

7. Γράψτε σε ένα χαρτί το Username που σας ανακοινώθηκε, καθώς 
επίσης και το Password που εσείς θέλετε,  αποτελούµενο από 
τουλάχιστον 7 λατινικούς χαρακτήρες (κεφαλαίους ή µικρούς) ή/και 
αριθµούς. 

 

8. Πριν εισαγάγετε το Password στη σελίδα, βεβαιωθείτε ότι το 
πληκτρολόγιο είναι έτοιµο να γράψει τους χαρακτήρες που θέλετε, 
δηλαδή κεφαλαία ή µικρά και ελληνικά ή αγγλικά. 

 

9.  Εισάγετε τώρα το Password 2 φορές για επαλήθευση. 

 

10. Αν η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε επιτυχία φυλάξτε το Username και 
το Password. Με αυτά µπορείτε στο εξής να κάνετε χρήση της 
υπηρεσίας my-studies. 

 

11. Σηµείωση: Είναι σύνηθες κατά τη χρήση να µπερδεύονται αυτοί οι 
κωδικοί µε εκείνους που χρησιµοποιούνται για το E-class. Φροντίστε 
να ξεχωρίζετε τους κωδικούς για κάθε υπηρεσία. 

 



 


