
Οδηγίερ Εγγπαθήρ ζηο my-studies 

 
Οη δειώζεηο ησλ καζεκάησλ, αιιά θαη δηάθνξεο άιιεο δπλαηόηεηεο, όπσο εκθάληζε βαζκνινγηώλ, 

πξόγξακκα ζπνπδώλ, θαζώο θαη αηηήζεηο γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ζα παξέρνληαη από ην site 

 

http://my-studies.uoa.gr  
 

Γηα λα εγγξαθείηε ζηελ ππεξεζία my-studies θαη λα απνθηήζεηε Username θαη Password ζε απηή, 

πξέπεη πξώηα λα επηζθεθζείηε ηε ζειίδα 

 

http://webadm.uoa.gr  

 

θαη λα πξνβείηε ζηε ζρεηηθή Αίηηζη, επηιέγνληαο ηνπο ζπλδέζκνπο:  

“Αίηηζη Νέος Υπήζηη” --> “Πποπηςσιακοί Φοιηηηέρ”  

 

ΗΜΕΘΩΗ  

 

Σο username πνπ εθρσξείηαη ζηνπο θνηηεηέο γηα ηελ ππεξεζία my – studies έρεη ηε 

κνξθή strXW000YZ όπνπ 

ΥW: ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή ζην Τκήκα  

000ΤΖ: ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ Αξ. Μεηξώνπ ηνπ θνηηεηή  

Γηα παξάδεηγκα ν θνηηεηήο κε Αξ. Μεηξώνπ 1570201100056 έρεη γηα ηελ ππεξεζία my studies ην 

username str1100056 

 

Διεςκπινήζειρ για ηη Διαδικαζία Εγγπαθήρ 

 
Καηά ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηείηε από ην ζύζηεκα, ζα ζαο δεηεζεί λα 

δώζεηε:  

 

 ηo Tμήμα ζην νπνίν αλήθεηε  

 ηνλ Απιθμό Μηηπώος (δειαδή ην έηνο εηζαγσγήο ζαο ζην Τκήκα θαη ηα πέληε ηειεπηαία ςεθία 

ηνπ Αξηζκνύ Μεηξώνπ ζαο) 

 ηνλ Απιθμό Δεληίος Σαςηόηηηαρ. Ο αξηζκόο ηαπηόηεηαο ζα πξέπεη λα απνδίδεηαη σωπίρ κενά 

θαη κε ελληνικούρ κεθαλαίοςρ ραξαθηήξεο όπνπ απηό ρξεηάδεηαη. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εγγξαθή ζαο ζην Τκήκα έρεηε δειώζεη διαβαηήπιο, απηό ζπκπιεξώλεηαη 

κε 0-3 κεθαλαίοςρ λαηινικούρ σαπακηήπερ σωπίρ κενό και ακολοςθούν 4-9 απιθμοί σωπίρ κενά. 

Μεηά ηελ αλαγλώξηζε από ην ζύζηεκα, ζα ζαο δεηεζεί λα δώζεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο κε ρξήζε 

ειιεληθώλ αιιά θαη ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ. Πξέπεη λα δώζεηε επαθξηβώο ην όλνκα θαη ην επώλπκό ζαο 

θαη όρη θάπνην ππνθνξηζηηθό. 

 

 Μεηά ηελ νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή απηώλ ησλ ζηνηρείσλ, ζα ζαο αλαθνηλσζεί ν Απιθμόρ 

Ππωηοκόλλος ηεο αίηεζεο ζαο, θαζώο θαη έλαο απιθμόρ PIN πνπ ζα ζαο ρξεζηκεύζεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο. ΦΤΛΑΞΣΕ απηνύο ηνπο δύν αξηζκνύο. 

 Τα ζηνηρεία πνπ δώζαηε ζα ειέγρνληαη ηηο εξγάζηκεο ώξεο από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 

 Αθνινπζώληαο ην ζύλδεζκν "Ενεπγοποίηζη Λογαπιαζμού (μέζω PIN)" ζηε ζειίδα 

http://webadm.uoa.gr, κπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ εμέιημε ηεο αίηεζήο ζαο. Αλ ηα 

ζηνηρεία ζαο έρνπλ εγθξηζεί ζα ζαο δεηεζεί λα νξίζεηε ην αξρηθό Password πνπ ζα έρεηε θαη ζα 

ζαο αλαθνηλσζεί ην Username (str...) πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηε γηα απηή ηελ ππεξεζία. 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο από ηε Γξακκαηεία (ζπλήζσο 3-4 εξγάζηκεο εκέξεο) θαη 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην site http://my-

studies.uoa.gr θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ππεξεζία, δίλνληαο ην Username θαη επιλέγονηαρ 

ένα δικό ζαρ Password. 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΕΛΣΘΟΤ ΕΘΔΘΚΟΤ ΕΘΘΣΗΡΘΟΤ 

(ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ - ΠΑΟ) 

 

Η απόθηεζε Αθαδεκατθήο Ταπηόηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ηελ ζειίδα 

http://academicid.minedu.gov.gr/ . Γηα ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ρνξήγεζεο δειηίνπ εηδηθνύ εηζηηεξίνπ 

απαηηνύληαη νη θσδηθνί πξόζβαζεο (username – password) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην http://my-

studies.uoa.gr . 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο πεξηγξάθνληαη εδώ: http://academicid.minedu.gov.gr/UserManual.aspx  

 

 

Η-ΣΑΞΗ (E-CLASS) 

 

Η πιαηθόξκα ε-Τάμε ΕΚΠΑ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν Σύζηεκα Δηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθώλ 

Μαζεκάησλ. Αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνύ αλνηθηνύ θώδηθα θαη ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία 

Αζύγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαη δεζκεύζεηο. Η πξόζβαζε ζηελ ππεξεζία γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε ελόο απινύ θπιινκεηξεηή (web browser) ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ 

γλώζεσλ. Γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ Πιαηθόξκα Ηιεθηξνληθή Τάμεο (https://eclass.uoa.gr ) απαηηνύληαη νη 

θσδηθνί (username password) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην http://my-studies.uoa.gr  

  

Χξήζηκεο Πιεξνθνξίεο Πεξηγξάθνληαη εδώ: https://eclass.uoa.gr/info/faq.php  

 

Εύδοξορ - Ηλεκηπονική ςπηπεζία Διασείπιζηρ ςγγπαμμάηων 

 

Η εθαξκνγή "Εύδνμνο" είλαη κία ειεθηξνληθή ππεξεζία γηα ηελ άκεζε θαη νινθιεξσκέλε παξνρή ησλ 

ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΤΕΙ. Πξνζθέξεη πιήξε ελεκέξσζε ησλ 

θνηηεηώλ γηα ηα δηαζέζηκα Σπγγξάκκαηα ζε θάζε κάζεκα. Οη θνηηεηέο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο απηήο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο δήισζεο θαη παξαιαβήο ησλ ζπγγξακκάησλ. Γηα ηελ είζνδν ζηελ 

πιαηθόξκα https://eudoxus.gr/ απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ρξήζηε κέζσ νλόκαηνο ρξήζηε (username) θαη 

θσδηθνύ (password), ηα νπνία είλαη ηα ΙΔΙΑ κε απηά πνπ νη θνηηεηέο ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ πιαηθόξκα 

my-studies. 

 

ΔΗΛΩΕΘ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

 

Οη δειώζεηο καζεκάησλ πξαγκαηνπνηνύληα δύν θνξέο κέζα ζην αθαδεκατθό έηνο κηα θαηά ην ρεηκεξηλό 

εμάκελν (γηα ηελ εμεηαζηηθή Χεηκεξηλνύ εμακήλνπ) θαη κία θαηά ην εαξηλό εμάκελν (γηα ηελ εμεηαζηηθή 

εαξηλνύ εμακήλνπ) , ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο πνπ αλαθνηλώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο.  

Σηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ηνπ Σεπηεκβξίνπ δελ απαηηείηαη δήισζε καζεκάησλ θαη ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα εμεηαζηεί ΜΟΝΟ ζηα καζήκαηα πνπ ΕΧΕΙ δειώζεη κέζα ζην ηξέρνλ 

αθαδεκατθό έηνο θαη ζηα νπνία δελ έρεη εμεηαζηεί επηηπρώο (ή θαζόινπ) θαηά ηηο πξνεγνύκελεο 

εμεηαζηηθέο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνύ έηνπο. Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα δειώλεη θάζε θνξά ΟΛΑ 

ηα καζήκαηα ζηα νπνία επηζπκεί λα εμεηαζηεί θαη ζηα νπνία δελ έρεη πξνβηβάζηκν βαζκό, ζε θάζε 

αθαδεκατθό έηνο. Γηα παξάδεηγκα θνηηεηήο δεπηέξνπ έηνπο θαηά ηε δήισζε ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ 

δύλαηαη λα δειώζεη ηα καζήκαηα ρεηκεξηλνύ ηνπ Α εμακήλνπ ζηα νπνία δελ έρεη πξνβηβάζηκν βαζκό από 

ην πξνεγνύκελν έηνο θαζώο θαη ηα καζήκαηα ηνπ Γ εμακήλνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη θαηά ην δεύηεξν έηνο 

θνίηεζεο. Οκνίσο θαη θαηά ην εαξηλό εμάκελν. Αλαιπηηθέο νδεγίεο αλαγξάθνληαη ζηηο αλαθνηλώζεηο πνπ 

αλαξηώληαη θάζε θνξά θαηά ην άλνηγκα ησλ δειώζεσλ.  
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