
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ

Γιώργος Αλεξανδρής

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων



Για όλες τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιμοποιείστε το όνομα 

χρήστη (username) που σας δόθηκε κατά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού σας 

λογαριασμού στο σύστημα Uregister (π.χ. d2221111) και τον κωδικό (password) 

που διαλέξατε.
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ΑΛΛΑΓΗ/ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

• https://mypassword.aueb.gr

• Η ανάκτηση του κωδικού σας γίνεται με χρήση είτε του 
email είτε του κινητού που είχατε δηλώσει κατά τη 
διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής σας ως 
επιτυχόντες στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας.  
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https://mypassword.aueb.gr/


ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ (E-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

• Ζητήματα που αφορούν τις σπουδές σας
• Δηλώσεις μαθημάτων

• Βαθμολογίες

• Αιτήσεις για πιστοποιητικά

• κτλ

• https://e-grammateia.aueb.gr

• Προβλήματα: Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών 
Συστημάτων, 2108203221, edpro@aueb.gr.
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https://e-grammateia.aueb.gr/unistudent


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)

• Διεύθυνση της μορφής username@aueb.gr (π.χ., 
d2201111@aueb.gr).

• Διαχείριση του email σας με 2 τρόπους:

• Webmail (https://webmail.aueb.gr)

• e-mail client (πχ. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook), οδηγίες στο 
https://www.aueb.gr/email
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)

Θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε τα μηνύματα σας στο email 

που έχετε στο Ο.Π.Α., ώστε να μην χάνετε ενημερώσεις, 
ανακοινώσεις, κτλ, που πιθανώς θα σας στέλνονται σε 
αυτό, και οι οποίες θα αφορούν τις σπουδές σας.
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ECLASS)

• https://eclass.aueb.gr

• Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των μαθημάτων (υλικό, 
εργασίες, ερωτηματολόγια, κτλ., που αναρτά ο διδάσκων του 
κάθε μαθήματος).

• Κατά την πρώτη είσοδό σας πρέπει να κάνετε “Εγγραφή” από 
τον αντίστοιχο σύνδεσμο. 

• Προβλήματα: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, 2108203900, 
noc@helpdesk.aueb.gr.
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https://eclass.aueb.gr/


ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (WiFi)

• Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε όλους τους χώρους 
του Πανεπιστημίου.

• Όνομα ασύρματου δικτύου: eduroam.

• Το eduroam παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης σε όλα τα ιδρύματα και 
οργανισμούς που το υποστηρίζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

• Για να μπορείτε να συνδέεστε στο eduroam και όταν βρίσκεστε εκτός ΟΠΑ, θα 
πρέπει στο username που εισάγετε στις ρυθμίσεις του να προσθέσετε το @aueb.gr.

• Οδηγίες: https://www.aueb.gr/el/content/WiFi
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https://www.aueb.gr/el/content/WiFi


OFFICE 365

• Μέσω της συνδρομής του ΟΠΑ στην υπηρεσία Office 365 της Microsoft έχετε τη 
δυνατότητα χρήσης του λογισμικού Teams για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως 
μαθημάτων.

• Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο Office 365 πρέπει αρχικά να γραφτείτε στο σύστημα 
delos365 (https://delos365.grnet.gr/) του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

• Οδηγίες: https://www.aueb.gr/el/content/office-365-dilos-365

• Αν υπάρξει πρόβλημα κατά την εγγραφή σας στο delos365 στείλτε email στο noc@aueb.gr.

• Αν υπάρξει πρόβλημα στη χρήση του Teams στείλτε email στο remote-ode@aueb.gr.
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https://delos365.grnet.gr/
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VPN

• Αν βρίσκεστε εκτός ΟΠΑ (π.χ., στο σπίτι σας), για να 
χρησιμοποιήσετε τις πηγές βιβλίων/περιοδικών της 
βιβλιοθήκης του ΟΠΑ πρέπει να συνδέσετε τον 
υπολογιστή σας στην υπηρεσία VPN.

• Οδηγίες: https://www.aueb.gr/content/vpn-service
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https://www.aueb.gr/content/vpn-service


ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• ΕΥΔΟΞΟΣ (Συγγράμματα): https://eudoxus.gr

• ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (πάσο): 
https://academicid.minedu.gov.gr

• OKEANOS (δωρεάν αποθηκευτικός χώρος): 
https://okeanos.grnet.gr
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https://eudoxus.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
https://okeanos.grnet.gr/


• Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων: 210 8203 221, 
edpro@aueb.gr.

• Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων: 210 8203 900, noc@aueb.gr.

• Κέντρο Υπολογιστών: 210 8203 324, compcenter@aueb.gr.

ΚΑΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ!
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